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Woord vooraf

Deagrarische sectorontwikkelt zichinhet landelijkgebied
veelal innauwe samenhangmet anderemaatschappelijke sectoren.
Inzicht indeverschillende functiesen indeontwikkeling van
deze sector isderhalvevangroot belangvoorde beleidsbepaling
opprovinciaal niveau.
HetCollegevanGedeputeerde StatenvanZeeland heefthet
Landbouw-Economisch Instituut (LEI-DLO)gevraagd eenbijdragete
leverenaandegedachtenvormingvoorhet beleid indezeprovincie,uitgaandevan reedseerderdoordiverse instantiesgepubliceerdenota's.
De indit rapport aangegevenaandachtspunten en suggesties
voorhetprovinciaal beleid zijndanooknietgebaseerd opaanvullend onderzoek,maarbouwenvoort opgegevensen inzichtenin
reedsbeschikbare studiesenrapportages.Indatverband dienen
met namedeProvincialeLandbouw-Ontwikkelingsnota vandeDirectieLNOenhetRapportvandeStuurgroepHerstructurering AkkerbouwZuidwestNederland (Herstructureringsrapport, 1990)tewordengenoemd.
Tehopenvalt datdeaanbevelingen enbeleidsuggesties in
dezepublikatiemogenbijdragen toteenafweging vandebelangen
diemet betrekking totde landbouwenhet landelijkgebied in
Zeeland spelen.

/->Deldirecteur,

DenHaag, februari 1992

/

L.C.Zachariasse

Samenvatting

OpverzoekvanhetProvinciaal bestuurvan Zeeland isgezocht naarmogelijkheden omdepositievande landbouwteversterken.Dezeverkenning isuitgevoerd opbasisvanbeschikbare
onderzoekingen.
Deagrarische sectorverdient indekomendejaren speciale
aandacht vandeprovincie.DeZeeuwse landbouwkamptmet eeneenzijdig opdeakkerbouwgerichteproduktie en isrelatief kleinschalig gebleven.
Omdegevolgenvandeombuiging vanhet landbouwbeleid opte
vangen eneenmeermarktgerichte ontwikkeling intezetten iseen
heroriëntatie vandeZeeuwseagrarische sectornoodzakelijk.Aandachtdientdaarbij teworden besteed aanperspectiefvolle sectoren, inhet bijzonderaande inZeelandweinig voorkomende.Inzicht indesuccesvoorwaarden vannieuweproduktierichtingen kan
wordenverkregendoorhet stimulerenvanvoorbeeldbedrijven en
van stageverblijven.Specifiekvakmanschap, scholing en informatievoorziening blijvenbelangrijkemiddelenomdeveranderingen
indeZeeuwse landbouwmet succestedoenverlopen.
DemarktpositievandeZeeuwseprodukten iseenpuntvan
aandacht.Het bevorderenvanmerkprodukten enhet stimulerenvan
samenwerking indeagribusiness zijnhierbijvanbelang.Voorde
langere termijnverdient hetaanbeveling demogelijkhedenvande
liggingvanZeeland indenabijheidvanbelangrijke afzetgebieden
betertebenutten.
Denoodzaakvaneenmeermarktgerichte produktievereistuit
kwaliteitsoverwegingen eenzogeringmogelijke externemilieubelasting eneenmaximale bedrijfshygiëne.Naast deze basisvoorwaarden zaldeondernemer bijzijnbedrijfsvoeringmoetenwerken
aandeduurzaamheid van zijnproduktiesysteem.Mogelijkhedentot
opslag vandeprodukten envoordetijdigeaanwending vandierlijkemest zijnhierbijvanbelangvoordeakkerbouw.
Schaalvergroting enspecialisatie inhetgrondgebruikvragen
omeenvoortzetting van landinrichtingsactiviteiten. Deontwikkelingnaareen intensievergrondgebruikkanworden gestimuleerd
doordezoetwatertoevoer endooreenverbetering vandebodem.
Specifieke categorieënondernemers zullenopkorte termijnzijn
aangewezenop inkomstenvanbuitenhunbedrijf.Met hetoogdaaropzoudeprovincie zich inkunnenspannenommogelijkhedente
creërenvoorhet benuttenvandebeschikbare arbeid opandere
bedrijven,hetonderhoudvanhet landschap enhetbiedenvankampeergelegenheid.
Vanwege hetverschil inbedrijfstructuuren ininteressevan
deondernemers hebbendesectoren indeverschillende gebieden
uiteenlopende toekomstkansen.Gelet opdeniet-agrarische functiesdieplaatselijk spelen isdebepalingvanderegionaleagrarischeontwikkelingsmogelijkheden ineenprovinciaal planeen
belangrijkmiddelomtotprioriteiten inhet beleid tekomen.

1. Inleiding

1.1 Achtergrond
SindshetuitbrengenvandeProvinciale Landbouwnota in
(Provinciaal Bestuur, 1986)zijndeomstandigheden inbelangrijke
sectorenvande landbouwverderaangescherpt. Boerenentuinders
bevindenzichineenveelalmoeilijkersituatie bijhetnemenvan
beslissingen overhuntoekomst.Degevolgenvanhetveranderde
EG-beleid endeveranderde eisentenaanzienvanhetmilieumaken
eeneigenvisievandeprovincie noodzakelijk.Dezorg gaatdaarbij speciaaluitnaarde leefbaarheid vanhet Zeeuwse platteland.
Het behoud enzomogelijkdeversterking vandewerkgelegenheid
en inkomenspositie zijndaarvoorvangroot belang.

1.2 Probleemstelling enuitgangspunten
Deprovincie heeft hetLandbouw-Economisch Instituut (LEIDLO)verzocht eenaantalpuntenvoordezevisiete inventariseren. Indezenota zijndemogelijke aandachtsvelden voor eenop
de landbouwgericht beleid vandeprovincie aangegeven, zoals
dezeuit inhet recenteverledenverschenen rapporten ennota's
vandiverse instantieskunnenwordenafgeleid. Overeenkomstig de
wensvanProvinciale Staten isdaarbijuitgegaanvandeProvincialeLandbouw-Ontwikkelingsnota (PLÖN)die isopgesteld doorde
Provinciale DirectieLandbouw,NatuurenOpenluchtrecreatie van
hetMinisterievanLandbouw,Natuurbeheer enVisserij (Directeur
LNO-1991).Aandeaandachtsvelden die indehier gepresenteerde
nota aandeordekomen,zijnbijwijzevansuggestie eenaantal
mogelijke actiepuntenvoordeprovincie toegevoegd. Samenvattende
beschouwingen overvoordeprovinciale beeldvorming relevante
feitenenontwikkelingenzijnopgenomen inenkele bijlagenbij
dezenota.

1.3 KarakteristiekvandeZeeuwse landbouw
Deagrarische sector isvoorhetgrondgebruik endeinkomensvorming ingrotedelenvandeprovincie zeerbelangrijk.
Het produktiepatroonvandebedrijvenwordt gekenmerkt door
hoofdzakelijk akkerbouwgewassen enplaatselijk fruitteelt.Sectorenalsde intensieve tuinbouwende intensieveveehouderij zijn
inZeeland vanzeerbeperktebetekenis.
Dewijzigingen inhetEuropese landbouwbeleid hebbengeleid
toteenbeperking vanbelangrijke produktierichtingen.Desuikerbietenteelt liepterug,derentabiliteit vandeakkerbouwkwam

onderdruk.Derundveehouderij enookdeoppervlakte grasland
zijnverminderd inomvang.
DeZeeuwse bedrijven zijnoverwegend georiënteerd opde
grondgebonden produktierichtingen.Demogelijkheden tot bedrijfsver
grotingzijndaardoornauwverbondenmet hetverminderenvan
het aantal bedrijven.Ondanksdesterkevermindering vanhetaantalbedrijven indeafgelopen jaren isdeZeeuwse landbouwkleinschalig gebleven.Devoorsprong die Zeeland eerderhadmet gemiddeld grotere bedrijven iszelfsveranderd ineenachterstand.Een
groot deelvandebedrijfshoofdenheeft inkomsten buitenhetbedrijf.
Devergrijzing diezichbijdebedrijfshoofdenaftekent en
ookhetgeringerwordend aantalvanhenmet eenopvolgerwijzen
opeenvoortgaande dalingvanhet aantal bedrijven.Deverwachte
vermindering zalechtervooralsnog niet leidentot eenverminderingvanhet bedrijfsgrootteprobleem.Opveel bedrijven zaleen
overschot aanarbeid blijven.

1.4 Toekomstperspectief
Devooruitzichten vandeZeeuwse landbouwworden bepaald
doordemogelijkheden omovertegaanopeenandertypeproduktie.Markt enkwaliteit worden belangrijker elementenvoorde
prijsvorming.Meerdanvoorheen zalookdeZeeuwse landbouwzich
dienente richtenopprodukten diemet dewelvaartsontwikkeling
verband houden.Dit zijnveelal kapitaals-enkennisintensieve
produkten.
De introductie vannieuwe produkten ennieuweproduktiewijzenvereist aanpassingen bijdeproducent enookvan zijnomgeving.Dekennisvandeondernemers,de inrichting vandebedrijven,de regionalevoorzieningen, ende produktieomstandigheden
dienennadrukkelijkerhieroptewordenafgestemd.Veelalvereisen
dergelijke produkten eenandere toelevering enverwerking endienenzij inoverlegmet deorganisaties diedevermarkting verzorgentewordenvoortgebracht; zodat zoveelmogelijkaandewensen
vanconsument kanwordenvoldaan.
Deheroriëntatie vandeproduktie zalvoortsplaatsdienen
tevinden binnende randvoorwaarden dievanwegemilieu-,natuur
en landschapsbelangen worden bepaald.Naast dewijzigingen inhet
Europese landbouwbeleid zalmet namedeaanscherping vandemilieueisen, zoalsdie inhet landelijkbeleid isvoorzien,van
grote invloed kunnen zijnopdeontwikkelingsmogelijkhedenvande
landbouw inZeeland. Overeenkomstig hetnationale beleid ishet
strevengericht opeenduurzaam landbouwsysteem dat inharmonie
met deomgevingwordt toegepast.DemogelijkhedenvooreenduurzameZeeuwse landbouwvormenhet onderwerpvaneen inmiddelsin
opdracht vandeprovincie eldersgestarte studie.
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1.5 Beleidsdoelstellingen
Tegengenoemde achtergrond ishetgewenst tenbehoevevande
Zeeuwse landbouw testrevennaar:
1. Eenversterking vandeproduktiemogelijkheden indediverse
regio's;
a. doorhet stimulerendanwei invoerenvannieuwe sectoren
enProdukten;
b. dooreenbeteremarktpositie vandeZeeuwse produkten;
ondermeerdoorhet scheppenenbenuttenvanvoorzieningenvoorverwerking enafzet;
c. dooreenverbetering vankennisenvoorzieningen ten
behoevevanonderanderemarktgerichte produktie;
d. dooreenaanpassing vandeproduktieomstandighedenaan
debeoogdeproduktiewijzen.
2. Eenverbetering vande inkomensbasisvandeagrarischeberoepsbevolking, ondermeerdoor ruimtevoornevenfuncties
binnenenbuitenhetbedrijf.
3. Eenpassend beleidskader omaandeverscheidenheid aanontwikkelingen opregionaal niveaugestalte tegeven.
Deaangegeven doelstellingenwordenhierna uitgewerkt.
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2. Nieuwe Produktenensectoren

2.1 Assortimentsverbreding
Vanuitdehuidige situatiedienenermogelijkhedenteworden
ontwikkeld voorhetvoortbrengenvanandere Produktenofopeen
anderewijzegeteelde produkten.Hoewelerterversterkingvande
inkomensbasisdringend behoefte isaannieuweprodukten,zalde
akkerbouwsector nodig blijvenbinnendeZeeuwseproduktiemoge1ijkneden.Denieuweprodukten hebbenofeentekleine omvang,of
erdreigteenmarkt-overvoering indien iedereen zicheropzou
storten.Deintroductievannieuwegewassenenproduktendient
zichbijvoorkeurtevoltrekkenviaondernemersofgroependie
eenbepaalde samenwerking overeenkomen.Voordeakkerbouwsector
dientvooralsnog aanpassingsruimte instandtewordengehouden.
Dit betekentdatbedrijvenengrondgebruik zich-binnengegeven
randvoorwaardenvannatuur, landschapenmilieu-moetenkunnen
ontplooien inderichtingvanhetmeest doelmatige duurzamegebruik.
Dekleinschalige akkerbouwstructuur biedt inbeginselmogelijkhedenomovertegaannaareengrootschalige opengrondsvoedings-ensiertuinbouw.
Actie

provincie:

De provincie ondersteunt praktijkonderzoek
naar en voorlichting over nieuwe produkten. Stimuleert groepen telers die zich op
nieuwe gewassen en produkten toeleggen. Aandacht is onder meer
nodig voor de gewassen of teelten die niet zoutgevoelig zijn.
Bij
de bestemming en inrichting van het landelijk gebied wordt gestreefd naar zo groot mogelijke flexibiliteit
in het grondgebruik. Overgangen van grasland naar bouwland en vervolgens naar
diverse vormen van opengrondstuinbouw worden zo weinig mogelijk
beperkt.

2.2 Introductievannieuwe sectoren
Debeperkingendiedeproduktie elderskangaan ondervinden
biedenmogelijkheden voorZeeland.Menkanhierbij ondermeer
denkenaansectorenalsdeglastuinbouwdievanwegederuimtelijkeomstandighedenendebloembollenteelt dievanwegedemilieuhygiënischevoorwaarden inanderedelenvanhetland nietverder
kunnenuitbreiden.Ookdemelkveehouderijendeintensieveveehouderij hebbeningrotedelenvanZeelandmeer expansieruimte
daneldersinhetland.Uitbreidingvandeplaatselijkveelal
beperkte sectorenkanhetdraagvlakvoorvoorzieningen inde
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dienstensectorvergroten.Deuitbreiding ismogelijkdoorvergrotingofomschakelingvanbestaande bedrijven zoalsindeglastuinbouw.Envoortsdoordevestigingvanondernemersvanelders
dieindatgevalhunproduktierechten inZeeland gaanbenutten.
Inhetalgemeenvereistdeovergangopeennieuwe sectoreeningrijpende aanpak.Omderisico'sdiedaaraanverbonden zijnte
beperken ishetgewenstomdesuccesvoorwaarden terdegetekennen.Veelalkanmennietvolstaanmethetvolgenvaneencursus,
maarzalmenookindepraktijkmethetgeheleproduktieproces
vertrouwd dienenteworden.Hetdoorlopenvaneenstageperiodeis
daartoeveelaleenvereiste.Speciale aandachtvandeondernemers
enhetbedrijfslevenisnodigvoorhetorganiserenvandiewerkzaamheden,waarvooreenberoepdienttewordengedaanoparbeidskrachtenvanbuitenhetbedrijf,zoalsbijdearbeidsintensieve
gewassen.Ookhetregelenvantoeleveringvangrond-enhulpstoffen,endekeuzetenaanzienvanverwerking enafzet vereisen
veelaleenspecialeaandacht.
Actie

provincie:

Activiteiten
van instellingen
die zich belasten met het verbeteren van het inzicht in de succesvoorwaarden van
perspectiefvolle nieuwe teelten die tot dusverre in Zeeland niet of zeer
sporadisch voorkomen, dienen te worden ondersteund. In dit verband moet met name aan het stimuleren van stageverblijven
voor
jongeren worden gedacht.
Aanpassingen van de dienstverlening
zullen eveneens nodig
zijn en dienen waar mogelijk te worden
gestimuleerd.

2.3 Wervenvanbedrijven
Bijhetachterwege blijvenvaninitiatievenvanuit Zeeland,
zouterversterkingvandeproduktiesectoren indeprovinciekunnenwordenoverwogenombedrijvenvanelderstewerven.Hetmeest
voordehand ligthetwervenvanmelkveehoudersdiehunmelkquotuminZeeland benutten.Ditbiedthetvoordeeldathetgrasland,
datvanwege natuur-enlandschapsfuncties behoudendient teblijvenvoorbegrazing,kanwordenbenut.
Bijhetverplaatsbaarwordenvanmestproduktierechtenzullen
varkens-enpluimveehouders behoeftekunnenvoelenominminder
vee-dichte gebiedenhunproduktievoorttezetten.Dekomstvan
dergelijke bedrijvenkandethansaanwezige zwakke sectorenversterkenwaardoordeproduktie indeprovincie blijft.
Bijdebehoefteaanteeltmogelijkhedenvoorsommige gewassen
leidtdeschaarste eldersniet altijdtoteenbedrijfsvestiging
inZeeland.Indehuidigepraktijkhebbentelersvanbloembollen,
groentenenpootaardappelen reedseenwisselend grondgebruik.De
teeltplaatswordtvooral bepaald doordebeschikbaarheid vangezondegrondenendemogelijkhedenomeengoedproduktopdemarkt
tebrengen.
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Indeoudeglastuinbouwgebieden manifesteert zichsindsenigejarenduidelijkeentekortaanvestigingsmogelijkneden.Grote
moderne bedrijven hebbendaartoe indeafgelopenjarenhunproduktie eldersvoortgezet.Naarhetzichlaat aanzien blijfter
ookindekomendejaren indegrotecentraeenspanning tussende
behoefteaanuitbreidingsruimte voordeglastuinbouwendeplaatselijkemogelijkheden.Alsgevolgvandevraagontwikkelingen
rekeninghoudendmetdeproduktiviteitsontwikkeling zaldeoppervlakteglasindeeerstkomende 15jaargemiddeldemet0,7%per
jaar toenemen.Perjaarwordt naarverwachting circa70hanieuw
glastoegevoegd.Eengroter ruimtebeslag iszelfswaarschijnlijk
dooreenrecentevraagtoeneminguitOost-Europese landen.Daarnaastmoetnogrekening wordengehoudenmetdeverplaatsingvan
tuindersuitdestadsranden.
Indatverband kunnenglastuindersookdemogelijkhedenvan
Zeeland benutten.Bijhetintroducerenvandeglastuinbouwdient
teworden bedachtdatZeelandopditgebiedweinig voorzieningen
heeft.Vooralhetverkrijgenvanvoldoende vakbekwaam personeel
kaneenbelangrijk knelpunt vormen.Vermoedelijk isdeZeeuwse
situatievooral aantrekkelijk voorbedrijvendiebehoeftehebben
aanafvalwarmte,vanwegehunproduktiewijzebijvoorkeuropenige
afstandvanandere bedrijven liggen, beschikken overvastvakbekwaampersoneelenweinig afhankelijk zijnvanhetveilingtransport.Inditverbandkanonderanderewordengedachtaanbedrijvendieuitgangsmateriaal voorandere telersvoortbrengen.
Actie

provincie:

De provincie gaat na in welke situaties
er mogelijkheden
zijn om bedrijven uit andere delen van het land
vestigingsplaatsen te bieden. Met name voor de melkvee- en de glastuinbouwbedrijven dienen in bepaalde gebieden gunstige
vestigingsvoorwaarden te worden geschapen. Voorts wordt in overleg met
plaatselijke
instellingen
en met het bedrijfsleven
een wervend beleid ontwikkeld voor sectoren die in de provincie versterking
behoeven.
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3. Afzet enverwerking

3.1 Deherkenbaarheid vanZeeuwseProdukten
Omdeafzetvandeproduktentestimuleren ishetgewenst
uittegaanvandebehoeftevanuitdemarkt.Integenstellingtot
devoorbije jaren ishetnietmeervoldoendeomtevoldoenaande
minimumafleveringsvoorwaarden,maardient bewusttewordengewerkt aaneenonderscheidend kwaliteitsbeeld. Zoalsaangegevenin
de Structuurnota Landbouw (MinisterievanLNV 1989)dientvoor
hetvermarktenvankwaliteitsproduktenuittewordengegaanvan
de integrale ketenbeheersing.Opdiemanierkandeherkenbaarheid
vandeproduktenwordenvergroot.Bijvoorkeur dient daarbijte
worden aangeslotenbijhetlandelijkkadervanverhandelingen
classificatie.
Beziendienttewordenopwelkewijze specifieke Zeeuwse
produkten ondereenmerknaamopdemarkt kunnenwordengebracht.
De recente teruggangvandeoppervlakte aardappelenenuienvereist speciale aandachtbijzowelproduktiealsafzet.Voordergelijkeprodukten ishetvanbelangdatdeteelt zichconcentreert
opbedrijvendiedaartoe overdevereistevoorzieningen beschikken.Vooraldeopslag zonderkwaliteitsverlies isvoortelersnog
eenbelangrijkknelpunt.Dooropslagenbewerkingkandewaardetoevoeging aanproduktenopbedrijven bovendienworden bevorderd.
Actie

provincie:

De provincie stimuleert instellingen
die zich inzetten om
Zeeuwse produkten zo mogelijk binnen het landelijk kader onder
merknaam op de markt te brengen. Onderzoek omprodukten via een
integrale ketenbeheersing op de markt te brengen wordt eveneens
gesteund.
Stimulansen worden gegeven aan instellingen
die zich
inzetten omde waarde van de produkten op de primaire bedrijven te
vergroten.

3.2 Deafzetorganisatie
VooreendeelvandeZeeuwse produkten bevinden zichdecentravanbewerking enverhandeling buitendeprovincie.Eenbelangrijkdeelvandetoegevoegdewaarde lektdaardoorweg.Bij
hetverder integrerenvandeEuropese Gemeenschap ishetvanbelangomnategaanopwelkewijzedeverhandeling enafzet ineen
groteremarkt gestaltekankrijgen. Studies (Deijkerset al.,
1990)wijzenuitdatGroot-Londeneenbelangrijkafzetgebiedkan
vormenvooreendeelvanhetZeeuwse assortiment.Evenzodientte
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worden bezienopwelkewijzeaansluiting kanwordenverkregenbij
hetBelgisch-Franse afzetsysteem.
Vangeheel andereorde ishet biedenvan faciliteitenvoor
handelscentra inZeeland zoalseenverse groenten-enfruitterminalwaarmee debeperkingendieeldersworden ondervonden kunnen
worden ontgaan.Vanwegede ligging biedt deZeeuwsedeltametde
Kanaalzonevestigingsmogelijknedenvoorgrootschaligeverwerkingscentravoor ingevoerde produkten.Hetverdient aanbeveling
omna tegaanopwelkewijzedezevestigingen tengoedekunnen
komenaandeverwerking enafzetvanZeeuwseprodukten (ProvinciaalBestuur,Zeeland aanZet, 1990).

Actie

provincie:

De provincie stimuleert instellingen
en bedrijfsleven om
vooruitlopend op het wegvallen van de Europese binnengrenzen
voorzieningen te treffen omZeeuwse produkten zo doelmatig mogelijk af te zetten. Contacten tussen enerzijds verwerkers en handelaren van Zeeuwse produkten en anderzijds groepen van telers
worden bevorderd.
Er wordt een beleid gevoerd ombedrijven te werven die in
centra van verwerking en verhandeling van agrarische produkten
een vestigingsplaats
kunnen vinden. Bij voorkeur wordt daarbij
uitgegaan van agribusinesscentra
die in de meest succesvolle
produktieregio's
tot ontwikkeling dienen te worden gebracht.
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4. Voorzieningen en kennis ten behoeve van de marktgerichte
produktie

4.1 Zeeland blijfteenschoonland
Vangroot belangvoordemogelijkhedenvanland-entuinbouw
omkwaliteitsprodukten afteleveren zijnhetafwezig blijvenof
verdwijnenvanexternevervuilingsbronnen.Debeperkingvanemissiesvanschadelijke stoffen,vandeaanwendingvanslibeneen
zorgvuldig verwerkenvanafvalkunnenertoebijdragendatZeelandhetimagobehoudtenwaarmogelijkversterktvaneenschoon
landookvoordeland-entuinbouwproduktie (Provinciaal Bestuur,
Kerend Tij,1990).
Actie

provincie:

Bij de controle van niet-agrarische
inrichtingen die hinder
dan wel schade kunnen veroorzaken wordt nadrukkelijk
rekening
gehouden met de mogelijke effecten op de agrarische bedrijven. De
bedrij fshyglëne wordt gestimuleerd en in samenwerking met de gemeenten worden mogelijkheden geboden omdiverse soorten afval in
te zamelen en te hergebruiken.

4.2 Overgang naareenduurzaam landbouwsysteem
Vooralsnog zalmenindeakkerbouwdienentestrevennaar
eenbeperkingvandeproduktiekostenvandegangbare produkten,
meteenhandhaving danweivergrotingvandeoogstzekerhedenen
meteenkwaliteitdieaansluitopdemarktbehoefte.Deondernemersdienenoverteschakelennaareenintegrale beheersingvan
hetproduktieproceswaarbijookduurzaamheid vanhetproduktiesysteemwordt nagestreefd. Inditverband istoepassingvansignaleringsmethoden gewensteningevalvaningrijpeninhetgroeiprocesiserbehoefteaaninzicht indedoseringsindicaties.
Deovergang naareenbemestingssysteemwaarbijdegewassen
opbasisvandebehoeftewordenbemest,dientmetdenodigevoorzichtigheid tegeschieden.Deuitvoeringvaneendoelmatigeen
tijdige bemestingnadeoogstvandevoorvrucht vereisteentijdigebeschikking overdedierlijkemest indenabijheidvande
percelen.
Hetvoorzienindebehoeftevandegewassenaanmineralen
doormiddelvanorganischemest inhetvoorjaarvereistbijde
huidige bewerkingswijzeeeningrijpende omschakeling.Hetcombinerenvandevoorjaarsbewerkingenmetdetoedieningvandrijfmest
geeftopdezwaarderegrondenaanzienlijke uitvoeringsproblemen.
Indemeeste situatieszalslechtsgebruikvanorganische bemes-
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ting indrogevormmogelijk zijn.Ookhiervoorisdebeschikbaarheidvandierlijkemest inopslagvoorzieningen zoalssilo'snabij
deperceleneenvoorwaarde.Bijdeintroductievanmoderne bewerkingsmethoden inhetkadervaneenduurzaam landbouwsysteem,van
nieuweprodukten,enbijgespecialiseerde bewerkingenopmetname
dekleinere bedrijven speeltdeloonwerksectoreenbelangrijke
rol.Doordegrotere benuttingvandemachines ishetmogelijkde
terugverdientijd tebekortenwaardoor regelmatige vernieuwing
verantwoord is.
Detelersdienenzoveelmogelijktebeschikken overopslagruimtenomhunproduktennadeoogst zonderkwaliteitsverliesen
metminimaalgebruikvanchemischemiddelentekunnen bewaren.
Opdiemanier zijnermogelijkhedenomkwaliteitsprodukten afte
leveren.
Actie

provincie:

De provincie ondersteunt het praktijkonderzoek
waarbij landbouwmet zo weinig mogelijk nadelige gevolgen voor het
voortbrengend vermogen van de grond wordt toegepast. Beperkingen op het
gebruik van dierlijke
mest worden overeenkomstig het
landelijk
beleid ingevoerd. Afhankelijk van de technische
mogelijkheden
wordt het gebruik van drijfmest uitsluitend
aan het begin en gedurende het groeiseizoen
van de gewassen bevorderd.
Zo veel mogelijk wordt medewerking verleend aan de aanvragen
tot de bouw van opslagmogelijkheden van dierlijke
mest. Groepen
van agrarische ondernemers waaronder ook loonwerkers die milieuvriendelijke
produktiemethoden introduceren verdienen
ondersteuning. Medewerking wordt verleend aan verzoeken voor het bouwen en
inrichten van de benodigde opslagruimten voor agrarische produkten.

4.3 Verbetering vakmanschap
Descholingenopleidingvanveel ondernemers zijnnoggerichtopdeteeltvanakkerbouwgewassen. Optimaal gebruikvan
grond-enhulpstoffentenbehoevevaneenzohoogmogelijkopbrengstniveau stonddaarbij veelalvoorop.
Het isgewenstdatdeboerenentuinderszospoedig mogelijk
kennisnemenvanproduktiemethodendierekening houdenmetde
signalenvanuitdemarkteninspelenopdeeisendievanuitnatuur,milieuenlandschapwordengesteld.IndeProvinciale
Landbouwontwikkelingsnota zijndiversevoorstellengedaanomvia
studiegroepentoteenbetere informatieuitwisseling tekomen.
Ophetgebiedvanscholing isereenduidelijke behoefteaan
praktijkgerichte cursussendiegegevenwordenopdetijdendie
passenbijdebetreffende ondernemers.Inhetbijzonderzouhet
aanbod kunnenwordengerichtopdeintroductievanautomatisering
indebedrijfsvoeringenbijdebewaringvandeprodukten.Voor
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devernieuwing vanproduktiemethoden ishet beschikken overopleidingsmogelijkhedenenpraktijkgerichte onderzoekingen van
groot belang.

Actie

provincie:

De provincie steunt de instellingen die het vakmanschap van
de akkerbouwers, tuinders en veehouders vergroten; met namekan
het nodig zijn de studiegroepen van verspreid wonende ondernemers
te stimuleren en te ondersteunen.
De provincie streeft naar een zo uitgebreid mogelijk voorzieningenniveau op het gebied van onderwijs, onderzoek en voorlichting ten behoeve van de diverse groepen agrarische ondernemers en medewerkers. Initiatieven
omopleidingen in de vorm van
onder meer cursussen tot stand te brengen voor de diverse tuinbouwrichtingen en andere hoogwaardige produkties worden zo veel
mogelijk
ondersteund.
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6. Verbetering inkomensbasis door nevenactiviteiten

6.1 Benutting arbeidspotentieel
Het aantal bedrijvenzalondanksdevermindering indekomendejaren belangrijk groter zijndande inkomensmogelijkheden
diedeland-entuinbouwproduktie biedt.Erisdanookeenbehoefteaanaanvullende inkomensbronnen. Dezebehoeftekanzich
met namevoordoenopkleinere bedrijvenofopbedrijvenvanbijvoorbeeld ouderendiegeenofslechtsgeringe voortzettingsmogelijknedenhebben.Voortskunnen inbepaalde gebiedenwaardenatuur-enlandschapsbelangen spelendemogelijkheden voordebedrijfsontwikkeling beperkt zijn.Debewerkingvanproduktenvan
het eigen bedrijfendehuisverkoop kunnenaanhetinkomen bijdragen.
Actie

provincie:

Het verdient aanbeveling na te gaan of voorzieningen kunnen
worden getroffen,
teneinde de beschikbare arbeid op de bedrijven
zo doelmatig mogelijk binnen de agrarische sector te benutten.
Initiatieven
tot arbeidsbemiddeling
die ook functioneren
buiten
de agrarische sector dienen waar mogelijk te worden ondersteund.

6.2 Onderhoud landschap
Indiverse delenvandeprovincie kunnen onderhoudswerkzaamhedenvoornatuurenlandschapmogelijkheden biedenvoorpersonen
diehunberoepofbedrijf indelandbouwhebben.Voorwaardeis
daarbijdatbijdeaanbieding rekeningwordt gehoudenmetdespecifieke beschikbaarheidvandegenendieeeneigen bedrijf hebben.
Bijeenblijvende behoefteaanagrarische arbeidskrachten kunnen
deze bedrijfshoofdenhunbedrijfopdenieuwe arbeidssituatie
instellen.
InVierde notavoorderuimtelijke ordening Extra (MinisterieVROM,1991)isaaneenaanmerkelijk grotergrondgebieddan
thansdenevenfunctievannatuurgegeven.Ditkanoptermijnvoor
meer agrarische bedrijven inkomensmogelijkhedenbieden.
Actie

provincie:

De provincie bevordert het inschakelen van personen uit de
agrarische sector bij het onderhoud van natuur- en landschapsobjecten. Activiteiten
om typische elementen van het agrarisch
landschap te behouden dienen te worden ondersteund met advies en
financiële
middelen.
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6.3 Kamperen bijdeboer
Het kleinschalig kamperen bijdeboerbiedt interessante
mogelijkhedenvoorderecreanten endeagrarische bedrijven.Zeeland isdoorzijn ligging eenbelangrijk toeristischgebiedgewordenmet eenvraag naaruiteenlopende vakantieaccommodaties.
Voorbepaalde groepen recreantenvoorziet deaccommodatie op
landbouwbedrijven inhunbehoefte.Despecifieke landschapsvormen
eneenaantrekkelijk gebied zijnvanbelangvoordeverdere ontwikkeling.De investeringen diedeondernemers indebenodigde
accommodatie moetenverrichtendienentengoede tekunnenkomen
aaneenpermanente bestaansbron.Een zolangmogelijk seizoen is
daarvoor eveneens eenvereiste.

Actie

provincie:

Het kamperen bij de boer dient daar waar mogelijk te worden
gestimuleerd en te worden gericht op een specifiek
marktsegment.
Ten dienste van de toeristische
ontwikkeling verdient het
aanbeveling omde bijdrage van de agrarische bebouwing aan de
landschappelijke
ontwikkeling veilig te stellen. Als gevolg van
de ontwikkelingen in de landbouw zullen door beëindiging van bedrijven ook grotere gebouwen hun functie ten behoeve van de landbouw verliezen. Een ander passend gebruik zal dan bevorderd moeten worden. Gestimuleerd moet worden dat nieuwbouw en verbouwingen met de nodige zorg plaatsvinden,
terwijl moderne gebouwen op
een harmonische wijze in het landschap dienen te worden ingepast.
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7. Het landbouwontwikkelingsplan

Naastdegerealiseerde verbeteringenvandeverkaveling,
ontwateringenontsluitingvandebedrijven zijnandereaanpassingen zoalsvandebodemgeschiktheidenvandewatervoorziening
vangroot belangvooreendoelmatige produktie. Introductievan
nieuwe produktenengewassenvraagt somsomeenverbredingvan
hetvoorzieningenpakket.Veelal gaathetomveranderingendie
gebiedsgewijsengecombineerd dienentewordenuitgevoerden
waarbij rekening wordtgehoudenmetdeandere belangendieinhet
betreffend gebied spelen zoalsdievannatuurenlandschap.De
verscheidenheid inregionaalvoorzieningenniveau, indemogelijkhedenendeinteressevandeondernemers zullenbijdeuiteindelijkeontwikkelingsrichting vandegebieden eveneenseenbelangrijkerolspelen.
Opbasisvanpotentiële geschiktheidvandegebiedenvoor
diverse produktiesectorenengewassenkangebiedsgewijseenontwikkelingsplan voordelandbouwendedaarmeeverbonden agribusinessworden opgesteld.Opbasisvaneendergelijk provinciaal
plankunnendeinspanningenvanoverheid enbedrijfslevenworden
gerichtopkansrijke sectoren indegebiedendiezichdaarvoor
het best lenen.Dekeuzeomaanbepaalde ontwikkelingeneenregionaalverschillende prioriteit toetekennenhoudt alleen indat
gebiedsgewijsdespecifieke provinciale steun indiennodigzou
kunnenverschillen.Erkannietuitworden opgemaaktdatalleen
doordezevergelijking voordegebiedenmeteenlagereprioriteit
eenbeperkingvandeproduktiemogelijkhedenvoortvloeit.Menmist
eralleendespecifieke steun.Bijdeuiteindelijke beleidsbepalingkunnendegebiedenmeteenmindergunstige situatie echter
wel andere faciliteiten krijgenopgrondvanhungeschiktheid
voorandere sectorenofprodukten.
Ineendergelijk regionaaluitgewerkt plankanookeentijdpadvoordediverseontwikkelingenworden aangegeven zodat lokaleoverhedenendediverse categorieën ondernemerswaaronderook
die indetoelevering,verwerking enafzet daaraan indicaties
kunnenontlenen.Degeïntegreerde gedachtenvorming overdelokale
mogelijkhedenkaneenstartvormenvooroverlegengecoördineerde
uitvoering doordiversegeledingen.
Actie

provincie:

De provincie initieert
het totstand komen van een geïntegreerd landbouwontwikkelingsplan
waarin de
produktiemogelijkheden
van de diverse gebieden vanuit verschillend
oogpunt en binnen de
randvoorwaarden van milieu, natuur en landschap worden geïnventariseerd. Dit plan waarin ook de belangstelling
van de ondernemers
tot uiting komt, dient als leidraad voor de verbeteringen van de
produktie.
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8. Slotbeschouwing

Deverkenning vandemogelijkheden omdepositievande
landbouwteversterken levert eenaantalaanknopingspunten voor
hetProvinciaal beleid op.Het zalnietmogelijk zijnomalle
zakengelijktijdig aantepakken.Overlegmet hetbedrijfsleven
zalnodig zijnomprioriteiten tebepalenenomdeuitvoeringsmogelijkneden inkaart tebrengen.Voor sommige voorstellen zullen
nadere studiesvereist zijnalvorens totuitvoering tekunnen
besluiten.Hetkaraktervandezenota leende zichniet omopdeze
aspectenverder integaan.
Voordebepaling vandeprioriteiten inhetprovincialebeleidkanhetgeïntegreerde landbouwontwikkelingsplan eenbelangrijk instrument vormen.Hetkanaandeondernemers indicaties
gevenbijdebepaling vandetoekomstige ontwikkelingsrichting
vanhunbedrijf.
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BIJLAGEN
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Bijlage 1. De positie van de Zeeuwse agrarische sector
Ten behoeve van de gedichtenvorming over het beleid met betrekking tot de
agrarische sectorwordt inhet volgendemet enkele hoofdlijnen de plaats van de
agrarische sector nader bepaald. Inhet kort wordt met behulp van de bestaande
documentatie een beeld gegeven van de betekenis van de agrarische sector binnen
Zeeland. Daarnaast wordt ingegaan opdeverhouding tot deNederlandse landbouw
enwordt aangegeven inwelk krachtenveld de ontwikkeling van de Zeeuwse landbouw
zichvoltrekt.

1. De betekenis van de land- en tuinbouw voor de samenleving in Zeeland
Inde provinciale samenleving isde agrarische sectorvan zeer grote betekenis. Aan de inkomensvorming, werkgelegenheid, en leefbaarheid van het platteland levert de landbouw een belangrijke bijdrage. Voorts beïnvloedt de landbouwproductie de ontwikkeling van het landschap, van de natuur envan het milieu.
Van het inkomen (toegevoegde waarde) inZeeland werd in 1990circa 7Xverdiend op de land- en tuinbouwbedrijven. Het de daaraan verbonden toelevering,
verwerking en afzet van Produkten is 11a 12Xvan het zogenaamde Zeeuwse inkomen
van de landbouw afkomstig. De Zeeuwse landbouw isechter ook buiten Zeeland van
belang. Via verwerking en afzetfuncties buiten de provincie lekt naar schatting
circa een derde van het met de landbouw verbonden inkomenweg naar andere provincies. Anderzijds vindt inZeeland deverwerking plaats van elders aangevoerde
land- en tuinbouwprodukten. Overeenkomstige aandelen als bij de inkomensvorming
gelden ten aanzien van de werkgelegenheid.
Invergelijking met andere sectoren isde toegevoegde waarde van de agrarische sector slechtsweinig gegroeid. Tegenover een groei van 67Xvan de toegevoegde waarde van de provincie sinds 1977 stond een groei van slechts 14Xvan de
agrarische sector. Indit verschil komenveranderingen in produktiesamenstelling, inde kosten- en opbrengstenverhouding bij de verschillende Produkten en
inde produktiviteitsontwikkeling tot uiting.
Bij het beoordelen van dezeverhoudingen moet worden bedacht dat in sommige
delen van de provincie het activiteitenniveau van de agrarische bedrijven bepalend isvoor de omvang van dewerkgelegenheid envan grote invloed is opde inkomensvorming inde toelevering enverwerking. Invrijwel geheel de provincie is
de landbouw sterkverbonden met de plaatselijke samenleving. Het bevolkingsdeel
dat op enigerlei wijze bij de landbouwactiviteiten isbetrokken, is inveel
dorpsgemeenschappen onmisbaar voor de leefbaarheid. Als gebruiker van meer dan
80Zvan de oppervlakte grond (178000 ha)heeft de landbouw een zeer dominante
invloed op het landschap endaarmee opde belevingswaarde van het landelijk
gebied voor bewoners, bezoekers en ookvoor toeristen. Inplanologisch opzicht
iscirca tweederde van het provinciale grondgebied aangeduid met een landbouwfunctie en aan een derde isnaast de hoofdfunctie landbouw tevens de nevenfunctie natuur toegekend.
De ontwikkelingsmogelijkheden voor de agrarische produktie, de sociale en
economische positie van de agrarische beroepsbevolking en de vormgevingsaspecten
van de landbouw zijn dan ookvan zeer veel belang bij afwegingen inhet beleid.

2.

De positie binnen deNederlandse agrarische sector

De Zeeuwse land- en tuinbouw neemt binnen de landelijke produktie slechts
een bescheiden positie in.Van de totale produktie opdeNederlandse agrarische
bedrijven is3,31uit Zeeland afkomstig. Zeeland heeft een iets groter deel van
de bedrijven (4X). Van de totale agrarische beroepsbevolking is3,3X in Zeeland
werkzaam.
Binnen het landelijk beeld valt Zeeland opdoor eenveel groter deel van de
produktie inde akkerbouw en inde fruitteelt. Van de oppervlakte akkerbouwgewassen iscirca 13X inZeeland gelokaliseerd envan de fruitteelt isdit zelfs
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181. Daarentegen zijn de aandelen van deveehouderij ende glastuinbouw zeer
gering.
Inde afgelopen twintig jaar isde produktiecapaciteit ongeveer gelijk gebleven. Landelijk nam de produktiecapaciteit (gemeten inaantallen van de hectaren van gewassen envan de dieren) indie periode met 1,41perJaar toe.De
uitbreiding van de land- en tuinbouwproduktie elders heeft de positie van Zeeland als produktiegebied ineen ander licht geplaatst. InFlevoland nam inde
loop der jaren de akkerbouw- en tuinbouwproduktie sterk toe. Indiverse andere
gebieden namen de tuinbouw endeveehouderij zeer sterk toe.Voor de akkerbouw
en fruitteelt isZeeland een belangrijk produktiegebied gebleven. De andere Produkten hebben binnen het landelijk patroon een zeer bescheiden positie. De ontwikkeling van de bedrijfsomvang is inZeeland duidelijk achtergebleven bij de
landelijke veranderingen. De gemiddelde bedrijfsomvang van de geregistreerde
hoofdberoepsbedrijven nam inZeeland toevan 119 sbe in 1971 tot 187 sbe in
1990. Landelijk hadden in 1971 de hoofdberoepsbedrijven gemiddeld nog slechts
110 sbe. In 1990was dit gemiddelde toegenomen tot 210 sbe. Circa 20jaar geleden waren de Zeeuwse hoofdberoepsbedrijven gemiddeld dus circa 81groter, terwijl ze thans 111kleiner zijn dan gemiddeld in Nederland.

3.

De Zeeuwse produktie in breder verband

De land- en tuinbouwproduktie heeft inde voorbije decennia de voordelen
ondervonden van het Europese landbouwbeleid. Demarkt waarop de produkten konden
worden afgezet werd daardoor vergroot, terwijl het markt- en prijsbeleid voor
belangrijke produkten ondersteunend heeft gewerkt. Deverwachte wijzigingen in
het Europese landbouwbeleid zullen van invloed zijn opde bedrijven en de produktiesectoren inZeeland. Hoewel de precieze wijzigingen nog niet bekend zijn,
zal de ingang gezette vermindering van de prijsondersteuning van belangrijke
produkten verder worden voortgezet. Nog niet bekend isopwelke wijze de bedrijven inde plaats daarvan directe inkomenscompensatie zullen kunnen ontvangen.
Binnen het nationale beleid werden intoenemende mate de belangen van
Zeeland en van de Zeeuwse producenten afgewogen ten opzichte van die uit andere
gebieden. Dit heeft er toe geleid dat de informatievoorziening en scholing niet
meer voor alle sectoren vanuit Zeeland kan plaatsvinden. Verder ondervindt de
land- en tuinbouw de gevolgen van eenmilieubeleid dat volgens landelijke normen
wordt uitgevoerd.
De veranderingen inhet nationale beleid behoeven evenwel niet altijd negatief te zijnvoor de Zeeuwse positie. De beperkingen dieworden opgelegd kunnen
in belangrijke produktiegebiedenmeer problemen geven, waardoor de Zeeuwse positie een versterking kan ondergaan. Dit kan zichvoordoen bij de beperking van de
gewasbescherming, waardoor devruchtwisseling elders zodanig verruimd moet worden dat andere produktiegebieden voor bijvoorbeeld bloembollen en pootaardappelen aan demarkt kunnen komen. Evenzo kunnen indeveehouderij de kosten die
verband houden met de beperking vande ammoniakemissie en demestafvoer inde
huidige concentratiegebieden leiden tot belangstelling voor andere gebieden die
deze nadelen niet ondervinden.
Geografisch veranderde de positie van Zeeland eveneens. De verbindingen
tussen de diverse gebieden zijn sterkverbeterd. In aansluiting daarop zijn concentraties indeverwerking en afzet doorgevoerd. Ook inZeeland gingen lokale
verwerkings- en afzetorganisaties samen om beter aan de gespecialiseerde vraag
van handel en industrie tekunnen voldoen. Deze bedrijven gingen zichmeer en
meer richten opdewensen vanuit de distributiefase waarin de grootwinkelbedrijven een dominerende plaats zijn gaan innemen.
Bij het procesvan concentratie hebben deverwerkingsbedrijven veelal
vestigingsplaatsen gekozen buiten Zeeland. Het draagvlak van de provinciale produktie isveelal te klein gebleken omverwerkingsbedrijven van voldoende omvang
te ontwikkelen. Van invloed iseveneens dat elders de produktie werd uitgebreid,
hetgeen de behoefte aan uitbreiding vanverwerkingseenheden heeft gestimuleerd.
Voor sommige produkten isde verwerking uit de provincie verdwenen. Melk en
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suikerbieten worden buiten Zeeland verwerkt. Daarentegen namen voor aardappelen
en uien de verwerkingsmogelijkheden toe. Belangrijk was ook het ontstaan van een
centrale Zeeuwse veiling. Inmiddels isdeze weer gefuseerd met deveiling te
Barendrecht. Hiermee isdeels tegemoet gekomen aan de behoefte aan concentratie
van het groente en fruitaanbod inZuid- West-Nederland. Voor de verwerking van
groenten en fruit zijn inZeeland eveneens bedrijven gevestigd. Gespecialiseerde
bedrijven zijnwerkzaam inde levering van zaden, pootgoed,meststoffen en
gewasbeschermingsmiddelen. Belangrijk zijn indit verband de kwekerij van zaden,
de teelt en de handel van pootaardappelen en andere uitgangsprodukten. In aansluiting op de lokale leveringen hebben enkele werktuigenindustrieën hun produktie ontwikkeld om ook aan afnemers buiten de provincie te leveren.
De handel enverwerking van Zeeuwse land- en tuinbouwprodukten vormt een
onderdeel van een groter geheel van activiteiten binnen de provincie. De raakvlakken met de produktie zijn hierbij veelal maar gering.
De ligging van Zeeland als een toegangspoort tot een omvangrijk achterland
heeft geleid tot het ontstaan van belangrijke graanverwerkingsactiviteiten. De
Kanaalzone Terneuzen-Gent iseen van de belangrijkste distributiecentra van
graan inWest-Europa. Een deel van het graan wordt plaatselijk verwerkt. Inde
directe nabijheid isook een belangrijke mouterij werkzaam. De havenfunctie
brengt met zichmee dat omvangrijke stromen voedingsprodukten worden verhandeld.
Inhet Belgische deel van deKanaalzone betreft dit ondermeer fruitsappen. Er
iseen omvangrijke invoer van verse en bevroren groenten.
InVlissingen worden verse groenten en fruit overgeslagen. Het betrof in
1990merendeels invoer vanuit het zuidelijk halfrond enuit Middellandsezeelanden. Hoewel Vlissingen zich tot opdit moment nog niet heeft ontwikkeld tot
een belangrijke verhandelingsplaats voor groenten en fruit, bieden de omvangrijke voorzieningen voor koelen en vriezen in beginsel daartoe wel de mogelijkheden. De voorzieningen worden veelal slechts gebruikt als uitwijkplaats van
grote centra inde directe omgeving. De afvoer van groenten envan fruit was in
1990 nog zeer beperkt.
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Bijlage 2. De ontwikkeling van de land- en tuinbouwproduktie inde tachtiger
jaren
Binnen de Zeeuwse landbouw ligt het hoofdaccent op de akkerbouw. Dit in
tegenstelling tot de landelijke verhoudingen waarbinnen de veehouderij ende
tuinbouw van veel meer belang zijn dan de akkerbouw. Vooral de tuinbouw is landelijk sterk gegroeid.
Aan de hand van de recente inventarisatiegegevens worden hierna van de produktiesectoren de ontwikkelingen inZeeland geschetst. De beschrijving isbeperkt tot de tachtiger jaren ;de periode waarin de overgang naar eenmeer marktgericht EG-landbouwbeleid gestalte kreeg enwaarin ook enkele belangrijke maatregelen opmilieugebied van kracht werden.

1.

Algemeen

In de afgelopen jaren isde agrarische produktiecapaciteit inZeeland, in
tegenstelling tot de groei van de omvang van de agrarische sector inNederland
weinig in omvang veranderd. Mede als gevolg van een vrijwel constant gebleven
oppervlakte komen de veranderingen overwegend neer op een verschuiving tussen
de sectoren akker- en tuinbouw. De teelt van groentegewassen voor de conservering envoor deverse markt heeft eenwat grotere omvang gekregen. De oppervlakte van suikerbieten en enkele andere marktordeningsgewassen liep terug. De
kleine veehouderijsector isnog verder in omvang verminderd. Devermindering van
de oppervlakte grasland droeg bij tot een grotere oppervlakte met vruchtwisselingsgewassen.
Sectoren waarvan de omvang veel minder door de beschikbare oppervlakte
wordt bepaald, zoals de intensieve tuinbouw en de intensieve veehouderij zijn in
Zeeland van beperkte betekenis gebleven, terwijl deze landelijk sterk zijn
gegroeid. Per sectorworden de veranderingen nog nader toegelicht.

2.

De akkerbouw

Enige teruggang inde graanteelt was teverwachten sinds de prijsverlaging
in 1984.Het uitwijken naar veldbonen- en groene erwtenteelt was een gevolg van
een tijdelijk betere marktondersteuning van deze Produkten. De contingentering
van de suikerproduktie leidde tot een daling van 15%van de oppervlakte. Daartegenover stonden slechts voorzichtige uitbreidingen zoals van vlas en lucerne;
ook licht-gesteunde gewassen.
Het aantal aantrekkelijke alternatieven buiten de marktordeningsprodukten
zoals, poot- en consumptieaardappelen, uien en zaadteelten als teunisbloem is
voor veel bedrijven als oplossing voor de korte termijn te beperkt gebleken. De
overgang op dergelijke teelten vereist kennis van teelt- en afzetwijze, vraagt
om omvangrijke investeringen, terwijl veel van de Produkten maar een zeer
beperkte markt hebben. Erwordt wel ietsmeer graszaad geteeld.
Opmerkelijk is echter dat ookvan de zogenaamde vrije Produkten die een
belangrijke plaats inhet Zeeuwse grondgebruik innemen (aardappelen en diverse
soorten uien)de oppervlakte inde afgelopen jaren niet werd gehandhaafd', een
deel van de eerdere uitbreiding inde aardappelsector isweer verdwenen. Vooral
de typisch Zeeuwse Produkten als zilver- en zaaiuien namen inoppervlakte af.De
produktie hiervan groeide elderswel.
Overeenkomstig de landelijke groei isook inZeeland het areaal pootaardappelen toegenomen.

3.

De tuinbouw

De Zeeuwse groentesector bestaat voornamelijk uit de teelt ende trek van
witlofwortelen, en omvat verder gewassen als peen, spruitkool en knolselderij.
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Bij dewitlofwortelen (10Xvan landelijk areaal)kende Zeeland inde afgelopen 10Jaar een procentuele groei die even groot was als van totaal Nederland.
Van peen (inmiddels van de landelijke oppervlakte 8%) kreeg Zeeland in dezelfde
periode een belangrijker aandeel.Van de spruitkool (inmiddels 61vande landelijke oppervlakte)kreeg Zeeland een veel groter deel van het ingekrompen
areaal. Van deknolselderij (241wordt inZeeland geteeld) isde oppervlakte en
het aandeel van Zeeland ongeveer gelijk gebleven.
De oppervlakte van degroentezaden iscirca eenvijfdevan de Nederlandse
oppervlakte. Voor bloemzaden isZeeland zelfs eenvan de grote produktiegebieden.
De oppervlakte hard fruit liep als gevolg van demodernisering en vernieuwing van de fruitopstandenweliswaar iets terug, maar de potentie van het fruitteeltgebied werd daardoor niet aangetast. Het kleinfruit kende zelfs een belangrijke opleving inde sterk gemechaniseerde grootschalige bessenteelt. Nieuwe
teelten zoals dievan hazelnoten deden hun intrede.
De vermindering van de oppervlakte bloembollenteelt strookte daarentegen
niet met de uitbreiding van de sierteelt elders inNederland. Van 1980-1990 nam
het bollenareaal met 14%toe.De Zeeuwse oppervlakte liep daarentegen met een
derde terug. Niet alleen liep het areaal gladiolen en tulpen terug, maar aan de
verdubbeling van de oppervlakte lelies had Zeeland nauwelijks deel.
De glastuinbouw isnog steeds van geringe betekenis.Aan de uitbreiding van
de glastuinbouw (landelijk isde oppervlakte staand glas intwintig jaarmet 331
uitgebreid, deels ook buiten de oorspronkelijke centra)heeft Zeeland geen deel
gehad. Het aantal glasbedrijven isdaarbij verminderd. De omschakeling van
groenten naar sierteeltprodukten heeft voor een ietskleiner deel dan elders
plaats gevonden. Ruim een derde van dehuidige glasopstanden wordt aangewend
voor bloemen. Van groter belang binnen het Zeeuws glasareaal isde oppervlakte
opkweekmateriaal geworden.
De bescheiden champignoncultuur heeft zijn aandeel inde gegroeide
Nederlandse produktie niet gehandhaafd.

4.

De veehouderij

Inde Zeeuwse melkveehouderijsector verminderde het aantal melkkoeien met
40% sinds de invoering van de produktiebeperking. Landelijk werd de melkveestapelmet 242verminderd. Een uitbreiding van rundveemesterij zoals in andere
gebieden isniet alleen uitgebleven, maar devermindering heeft zich zelfs
voortgezet. Wel worden aanzienlijk meer schapen gehouden. De ooipremie en het
benutten van de oppervlakte grasland bij een vermindering van de melkveestapel
en ook het moeten benutten van gronden die minder geschikt zijn voor akker-of
tuinbouw hebben hieraan bijgedragen.
Devarkenshouderij kende voor de fokkerij en demesterij een uiteenlopende
ontwikkeling. Devarkensfokkerij dieveelal een onderdeel vormt van bedrijven
met overwegend andere produktierichtingen zoals akkerbouw en rundveehouderij
liep aanzienlijk terug. Dit terwijl de sector elders inden lande ondanks de
ingevoerde beperkende maatregelen werd uitgebreid. InZeeland iswel devarkensmesterij uitgebreid. Het eerder bestaande biggenoverschot isdaardoor verkleind
en er is blijkbaar ingespeeld op de beperkingen die devarkensmesterij elders
uit milieuoogpunt ondervindt.
Inde pluimveesector was een bescheiden toeneming; de slachtkuikensector
heeft enige verbreiding gekregen.
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Bijlage 3. De ontwikkeling van bedrijven en beroepsbevolking
Bij de ontwikkeling van de land- en tuinbouw nemen de bedrijven een centrale plaats in.Veranderingen inhet bedrijfstype en inde omvang van de
bedrijven zijn van grote invloed opde bestaansmogelijkheden voor de boeren- en
tuindersgezinnen. Als gevolg van deverminderde marktondersteuning isde rentabiliteit verminderd en iser opveel bedrijven een behoefte aanmogelijkheden om
de gezinsarbeid te benutten. De kenmerken van de bedrijfshoofden zoals de leeftijd, de opleiding en interesse zijn veelal bepalend voor deverdere bedrijfsontwikkeling. De aanwezigheid van een opvolger verhoogt de behoefte, maar ookde
mogelijkheden omde bedrijven voort te zetten.
Langs deweg van devermindering van het aantal bedrijven voltrekt zich in
de grondgebonden sectoren zoals de akkerbouw ende rundveehouderij het proces
van schaalvergroting. De bedrijfsbeëindiging door ouderen draagt in zeer sterke
mate bij tot een vermindering van de agrarische beroepsbevolking. Op de van
belang zijnde ontwikkelingen wordt hierna inhet kort ingegaan.

1.

De ontwikkeling van de bedrijven

De veranderingen inde produktiesamenstelling zijn gepaard gegaan met een
gestage vermindering van het aantal land- entuinbouwbedrijven. Jaarlijks vermindert het aantal bedrijven met een ietsgroter percentage dan het landsgemiddelde. In twintig jaar tijd ishet aantal hoofdberoepsbedrijven met zelfs 45%
verminderd, tegen landelijkmet 331. Devermindering gaat de afgelopen jaren
vooral ten koste van de gespecialiseerde melkveehouderijbedrijven en bedrijven
die een gemengd produktiepatroon met veehouderij hebben.
De veranderingen bij de bedrijven omvatten niet alleen de beëindiging, maar
ook deverandering van de produktiesamenstelling van de gecontinueerde bedrijven. Verbreding van de bestaansbasismet bijvoorbeeld intensieve teelten kan tot
een verandering van bedrijfstype leiden. Devermindering van de arbeidsintensieve produktiesectoren of gewassen -veelal gepaard gaande met verkleining van
de bedrijfsomvang -geeft soms tegengestelde veranderingen. De bedrijven met
bijvoorbeeld groenteteelt ofveehouderij worden bij het ouderworden van het
bedrijfshoofd soms afgeslankt en als extensievere akkerbouwbedrijven voortgezet.
Ook het gaan uitoefenen van een nevenberoep door het bedrijfshoofd kan tot vermindering van de intensiteit van het grondgebruik leiden.
Binnen de totaliteit van de bedrijven nemen diemet overwegend akkerbouwgewassen een overheersende plaats in.Het sterk grondgebonden karakter van de
bedrijven heeft devergrotingsroogelijkheden beperkt inverhouding tot de door
economische en technische veranderingen gewenste omvang. Intensivering van het
grondgebruik en specialisatie van de bedrijven op een beperkt aantal Produkten
zoals inandere delen van het land plaatsvindt, hebben inZeeland weinig bijgedragen tot verbreding van de inkomensbasis. De produktie isop veel bedrijven
nog overwegend gericht op demarktordeningsprodukten.
De schaalvergroting die voornamelijk door beëindiging van bedrijven van
ouderen zonder opvolger plaats vindt, leidt tot eenvermindering van het aantal
kleine eenheden. Naar landelijke maatstaven bezien isnog een aanzienlijk deel
van de bedrijven te klein voor een goede benutting van de beschikbare arbeid.
Een omvangrijk aantal bedrijven wordt beheerd door personen met een hoofdberoep
buiten de landbouw endoor ouderen die voor hun inkomen slechts in beperkte mate
van het bedrijf afhankelijk zijn. Dit aantal is zelfs sterker toenemend dan landelijk. Binnen de categorie hoofdberoepsbedrijven lijkt zich een sterke verandering te gaan voltrekken. Niet alleen iseen ongekend groot aantal bedrijfshoofden ouder dan 50jaar,maar een zeer groot aandeel (60Ïhiervan)heeft geen opvolger of isonzeker over eventuele voortzetting van het bedrijf. Op grond hiervanmag worden verwacht dat binnen de eerstkomende jaren een gestage vermindering van het aantal bedrijven zal optreden.
Een versnelling van het huidige verminderingstempo isdaarbij geenszins
uitgesloten. Indien alle bedrijven met een bedrijfshoofd van 50jaar en ouder
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die geen opvolger hebben, nog maximaal vijftien jaarmeegaan dan ligt de vermindering op 3,IX.Ter vergelijking: inde afgelopen vijf jaar verminderde het aantal hoofdberoepsbedrijven met 2,21perjaar. Daarbij blijft de onzekerheid over
de ontwikkeling van het aantal opvolgers endewijze waarop zij het bedrijf
voort willen zetten.
Ondanks deverwachte vermindering ishet hoogst onwaarschijnlijk dat het
bedrijfsgrootteprobleero inde komende jaren tot een oplossing komt. Er blijft
een aanzienlijke spanning tussen de beschikbare mogelijkheden en de behoefte aan
vergroting van de inkomensbasis.

2.

De agrarische beroepsbevolking

Binnen de agrarische beroepsbevolking ishet aandeel van de bedrijfshoofden
enmeewerkende echtgenoten sterkvergroot. Van de regelmatig werkzame arbeidskrachten behoort circa 101niet tot het gezin van het bedrijfshoofd. Het aandeel
van de gezinsarbeid is op veel bedrijven toegenomen.
Dewerkzaamheden worden veelal sterk gemechaniseerd uitgevoerd. Voor het
gebruik van moderne machines zoals bij de oogst en opslag van diverse akkerbouwgewassen, waarvoor tegelijkertijd meerdere arbeidskrachten vereist zijn, doet
men opveel bedrijven een beroep op de loonwerkers ofwerkt men samen. Inde
provincie zijn circa 200 loonbedrijven envoorts nog een aantal bedrijven die
agrarisch loonwerk combineren met andere activiteiten. De loonwerkbedrijven zijn
ook van groot belang bij de invoering van technische vernieuwingen. Deze bedrijven zijn eerder dan de land- en tuinbouwbedrijven zelf in staat om kostbare en
soms ookminder milieubelastende machines te introduceren. De kleinschaligheid
van de produktie in de akkerbouw vereist de inschakeling van loonbedrijven. Mede
daardoor liggen op veel bedrijven de bewerkingskosten op een vrij hoog niveau.
Inde tuinbouw is het aandeel van de niet-gezinsarbeid circa een kwart en
maakt men ook veel gebruik van tijdelijke arbeidskrachten. Soms iser een tekort
aan personeelsleden. Menmoet in bepaalde perioden zoals bij de oogst van fruit
een beroep doen op gelegenheidsarbeidskrachten. In het algemeen heeft de landbouw problemen om voor deminder gemakkelijk temechaniseren werkzaamheden personeel aan te trekken. De arbeidsomstandigheden op de land- en tuinbouwbedrijven
roepen veelal een negatief beeld opwaardoor de belangstelling eerder naar
andere sectoren uitgaat.
Hoewel er op het eerste gezicht een overschot aan gezinsarbeid en machines
isopveel akkerbouwbedrijven, kan men deze capaciteit inde omgeving slechts
moeilijk benutten. Het merendeel van de bedrijfshoofden is op een leeftijd waarbij men minder gemakkelijk elders passend werk kan vinden. In 1990was 46% van
de bedrijfshoofden ouder dan SO,maar jonger dan 65jaar. Ook ingeval van het
gaan meewerken van kinderen die te zijner tijd het ouderlijk bedrijf overnemen
doet zich een overcapaciteit voor. Veelal volgt dan tevens een heroriëntatie van
de bedrijfsopzet.
De inbreng van de opvolger die veelal inmaatschapsverband ophet bedrijf
werkt, kan daarbij beterworden benut. Indit verband isvan belang dat nog veel
bedrijfshoofden en ook opvolgers een opleiding hebben gevolgd die beperkt is
gebleven tot een produktiepatroon waarin de teelt van akkerbouwgewassen een
overheersende plaats heeft.
Opmerkelijk isvoorts dat binnen de Zeeuwse landbouw een sterke vergrijzing
gaande is.Het aantal bedrijfshoofden dat 65 jaar of ouder is, is reeds aanzienlijk groter dan het aantal dat jonger isdan 40jaar. Hoewel bij de beoordeling
van deze verhoudingen rekening dient teworden gehouden met het aantal opvolgers
dat reeds inmaatschapsverband meewerkt en ookmet het aantal nog niet inde
maatschap participerende, meewerkende zoons, ishet devraag of ervoldoende impulsen tot vernieuwing worden gegeven.
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Bijlage 4. Vooruitzichten voor de belangrijkste agrarische sectoren
Inde komende jaren zullen de reeds inwerking getreden beleidsveranderingen hun invloed gaan uitoefenen op de Zeeuwse land- en tuinbouw. Zoals inde
Provinciale Landbouwontwikkelingsnota (Provinciale Raad voor de Bedrijfsontwikkeling, 1991) innavolging van de Structuurnota Landbouw (LNV, 1989) isaangegeven, zullen de sectoren zich inmoeten stellen op concurrerende, veilige en
duurzame produktiesystemen. De invloeden van demarkt, van de kwaliteit envan
het milieu zullen sterker worden en bij het produktieproces zullen de ondernemers zich daar terdege van bewust moeten zijn.
Aan de hand van de resultaten van beschikbare studies worden indeze bijlage voor de Zeeuwse produktierichtingen enige ontwikkelingslijnen geschetst.
Voor een belangrijk deel zijn demarktvooruitzichten ontleend aan LEI-Mededeling
379 (Douw et al., 1987)

1.

De akkerbouw

1.1 Kwaliteit
Voor de akkerbouw met een omvangrijk aandeel marktordeningsgewassen laat de
markt in het algemeen geen uitbreiding toe. De invoering van een EG-braakleggingsregeling voor met graan beteelde gronden ishiervoor een aanwijzing. In
Zeeland wordt daarvan tot nu toe overigens nauwelijks gebruik gemaakt.
De oppervlakte van granen en suikerbieten zal onder invloed van de bijstelling van het beleid inde komende jaren nog kleiner worden. Bij suikerbieten is
de verwachte beperking vooral een gevolg van de opkomst van suikervervangers.
De thans beschikbare produktiequota zullen inde toekomst met naar verwachting minder hectares kunnen worden voortgebracht. Inde eerstkomende jaren wordt
nog niet verwacht dat de akkerbouw op beduidende schaal leverancier kan worden
van grondstoffen voor deverwerkende industrie tervervanging van de huidige
fossiele grond- en delfstoffen. Het inspelen op demarktbehoefte wordt dan ook
steeds belangrijker bij de afzet.
Alleen voor zovermen er in slaagt de produktie zodanig aan te passen dat
devermarkting van kwaliteitsprodukten wordt bereikt, kan men de positie met de
gangbare Produkten handhaven. Voor uitgangsprodukten voor andere bedrijven,
zoals pootaardappelen, zaaizaden zijn inhet algemeen betere marktkansen.

1.2 Duurzaam produktiesysteem
Naast de beperkingen vanuit demarkt heeft de Zeeuwse akkerbouwsector ook
temaken met de eis zich te ontwikkelen tot een duurzaam produktiesysteem. Om
tevoldoen aan de eisen vanwege het milieu zalmen op bedrijfsniveau diverse
aanpassingen met betrekking tot bemesting engewasbescherming moeten verrichten.
Dit omschakelingsproces vraagt niet alleen tijd. Een deel van de akkerbouwers
zal ook devruchtwisseling moeten verruimen. Zij zullen kennis moeten nemen van
andere methoden en investeringen moeten gaan doen inmilieuvriendelijke voorzieningen. Van belang isdat ten behoeve van de duurzaamheid van de produktiemogelijkheden de bodemvruchtbaarheid in stand blijft. Devoorwaarde dat daarbij het
oppervlaktewater niet noemenswaard verrijkt mag worden, kan daarmee op gespannen
voet staan. Problemen kunnen zichonder meer voordoen bij het inmiddels opgang
gekomen gebruik van dierlijke mest na de oogst.Uit milieuoogpunt zou het wenselijker zijn om ook de dierlijke mest inhet voorjaar aan te wenden, hetgeen tot
dusverre nauwelijks plaatsvindt. Het aanpassen van dewerkwijze waarbij minder
dan voorheen op zekerheid wordt gespeeld, brengt risico's van uiteenlopende aard
mee. Voor alles zal men zorg dienen te dragen dat kwalitatief goede Produkten
verkregen, terwijl de produktiviteit van de gewassen niet in belangrijke mate
omlaag zalmogen gaan om concurrerend te blijven.
Toch verkeert de Zeeuwse akkerbouw in een relatief gunstige positie. De
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vruchtwisseling is ruim en erworden verhoudingsgewijs weinig chemische middelen
gebruikt. Men bereikt dooreengenomen een goed opbrengstniveau voor de grote
gewassen. De produktie vindt voorts plaats ineen relatief schone omgeving in
gunstige klimatologische omstandigheden. Ook de infrastructuur isopgezet ten
behoeve van de akkerbouw. Ingrote delen van de provincie heeft een ruilverkavelingsproces zijn beslag verkregen en beschikt men op bedrijfsniveau over een
goede verkaveling. Veelal isookde hoofd- en de perceelsontwatering aangepast
aan de behoefte van de akkerbouwteelten. Indiverse delen van de provinciale
oppervlakte hebben landinrichtingsactiviteiten plaats,waaronder in toenemende
mate administratieve herverkavelingen. Devakbekwaamheid van de bedrijfshoofden,
de inrichting van grond engebouwen demechanisatie van de bedrijven is sterk
gericht op akkerbouw waarbinnen demarktordeningsgewassen een overheersende
plaats innemen.
De aanpassing van de bedrijven aan degewijzigde omstandigheden ondervindt
belemmeringen vanwege de ongunstige rentabiliteit. Noodzakelijke bedrijfsvergroting via aankoop van vrijkomende gronden gaat gepaard met een aanzienlijke lastenverhoging. De inrichting vanmoderne opslagruimten voor kwaliteitsprodukten
vergt eveneens omvangrijke investeringen, terwijl herinrichting inenkele gebiedenmet een zoetwatervoorziening soms isafgesprongen op de kosten. Dankzij omvangrijke overheidsbijdragen komt de zoetwatervoorziening op gang. Voorts moet
worden aangetekend dat een deel van de inrichtingswerken uitgevoerd zijn in een
periode met een kleinschalige verkaveling. Het opheffen van kleinere bedrijven
ende veranderingen inde eigendomsverhoudingen kunnen er toe hebben geleid dat
het grondgebruikspatroon niet meer overeenkomt met de eisen die een grootschalige en arbeidsextensieve akkerbouw stelt. Bedacht moet worden dat een minder
optimale verkaveling ingeval er een beroep op loonwerk wordt gedaan, leidt tot
hogere bewerkingskosten.
Weliswaar wordt geconstateerd dat dooreengenomen de solvabiliteit van de
bedrijven gunstig is,maar devraag isof dit tevens geldt voor de jongere
ondernemers en of omvangrijke herinrichtingsinvesteringen zonder onaanvaardbare
risico's voorde continuïteit kunnen worden verricht. De kansen moeten meer worden gezocht inmet name die Produktenwaarvoor geenmarktondersteuning geldt.
Indit verband istevens van belang dat inZeeland zich een ontwikkeling
voltrekt van in belangrijke mate pacht van landbouwgronden naar overwegend eigendom. Het verwerven van eerder gepachte gronden vergt van de betreffende ondernemers een aanzienlijke financiële inspanning: hun financieringslastenworden
er aanzienlijk door verhoogd. Tot dusverre ishet niet mogelijk anders dan door
aankoop van gronden het bedrijf tevergroten. Incidenteel worden gronden gehuurd
voor de teelt van specifieke gewassen; onder andere voor gewassen die een ruime
vruchtwisseling vereisen. Het beschikbaar krijgen van geschikte gronden op redelijke basis isvan groot belang voorde teeltmogelijkheden van specifieke gewassen. De betreffende ondernemers kunnen door de éénjarige huur hun bedrijfsomvang
inovereenstemming brengenmet die van devaste voorzieningen.

2.

De veehouderij

2.1 De melkveehouderij
Demelkveehouderij heeft in sterkemate temaken met een beperkend beleid.
Deverwachting voor de afzet van gebruikelijke zuivelprodukten isongunstig. Wel
wordt een toenemend deel van demelk gebruikt voor devervaardiging van speciale
Produkten.
Bij het verwerven van demelkproduktierechten hebben de Zeeuwse bedrijven
eenminder gunstige positie dan dievan elders.Ondanks de sombere afzetverwachtingen,maar vooral door de onderbezetting eldersworden ervoor de melkproduktierechten hoge prijzen betaald waardoor de omvang van de sector ingeval er
andere mogelijkheden voor het gebruik van de grond zijn, onder druk zal blijven
staan. Slechts een derde deel van de bedrijven met melkvee isop demelkveehou-
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derij gespecialiseerd, heeft eenmoderne uitrusting of een eenheid melkvee van
een omvang die de toepassing vanmoderne produktiemethoden mogelijkmaakt. Bijna
de helft van demelkveestapel wordt gehouden op bedrijven met minder gunstige
produktieomstandigheden.
Het verminderen van demelkveehouderij gaat gepaard met een inkrimpende
oppervlakte grasland. Vooral op de gemengde bedrijven en op de akkerbouwbedrijven die gezamenlijk circa 70Zvan het grasland ingebruik hebben zal het verdwijnen van demelkveehouderij kunnen leiden tot het anders gaan gebruiken van
de graslandpercelen. De behoefte aan herinrichting van percelen ten behoeve van
de akkerbouw kan er doorworden vergroot, tenzij inde rundvleessector en inde
schapenhouderij mogelijkheden zijn voor de graslandbenutting. Van belang zijn
ook demogelijkheden tot uitwisseling van percelen tussen melkveehouders en
akkerbouwers.

2.2 De vleesproduktie
In tegenstelling tot de zuivelsector, iservoor kwaliteitsvlees een voorzichtige marktuitbreiding teverwachten. De geringe omvang van de veestapels die
op veel Zeeuwse bedrijven een onderdeel vormen van gemengde bedrijven maakt het
niet altijd mogelijk aan de eisen vanmilieu enwelzijn van de dieren tevoldoen. De Zeeuwse veehouderijbedrijven zouden ten aanzien van deze punten voordelen moeten hebben ten opzichte van die inde concentratiegebieden. Echter het
algemeen geldend landelijk beleid heeft voor de totaal uiteenlopende situaties
ook nadelen zoals ten aanzien van mestafzet en gezondheidsvoorzieningen. Deverwachting isdat ondanks de relatief gunstige afzetmogelijkheden inde vleesproduktie veel van de kleine eenheden indevarkenshouderij zullen worden beëindigd.
Inhet algemeen zijn de omstandigheden voor deveehouderij gunstig als
gevolg van degeringe ziekte-en infectiedruk waarbij de afzet van mest en gier
op gebiedsniveau geen problemen geeft. Een nadeel iswel het verspreid over veel
kleine bedrijven en over een groot gebied voorkomen van de diverseveehouderijsectoren. Voorts ontbreken infrastructurele voorzieningen zoals de toelevering,
verwerking en afzet ten behoeve van deveelal kleine eenheden. De afzonderlijke
sectoren zijn indevleesproduktie voorvrijwel alle voorzieningen op bedrijven
uit andere provincies aangewezen. Nieuwe bedrijven en eenheden die aan bestaande
bedrijven worden toegevoegd moeten daardoor een grote omvang hebben.
De verwachting isdan ook dat alleen de grotere op zichzelf staande eenheden in stand zullen blijven. Deze treft men onder andere inde pluimveesector
aan. Voor de rundvleessector ishet succes afhankelijk van het beschikbaar komen
van voldoende kwaliteitskalveren.

3.

De tuinbouw

3.1 Algemeen
Behoudens de fruitteelt isde Zeeuwse tuinbouw niet tot grote ontwikkeling
gekomen. Grote centra waarin de toelevering en afzet gestalte hebben gekregen
zijn daardoor niet of slechts laat van de grond gekomen.
Demarktvooruitzichten zijn voor de tuinbouwprodukten veelal gunstiger dan
die van akkerbouw enveehouderij.Dewelvaartsontwikkeling stelt de consument in
staat meer variatie inhet groentenassortiment en inde sierteeltsector te verwezenlijken. De grotere verscheidenheid aan Produkten die de diverse tuinbouwsectoren voortbrengen kan hier beter op inspelen dan bijvoorbeeld de akkerbouw
die tot dusverre voornamelijk grondstoffen voor de verwerkende (levensmiddelen)
industrie voortbrengt. Al naar gelang sectoren beter in staat zijn kwaliteitsprodukten te telen die aansluiten bij de behoefte van de consument, hebben zij
een betere toekomstkans. Dewelvaartstijging kan gepaard gaan met een vergrote
vraag naar sierteeltprodukten, naar nieuwe Produkten en naar op een andere wijze
of op een ander dan gebruikelijk tijdstip beschikbaar komende Produkten.
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De klimatologische omstandigheden, de grondsoort en de produktiewijze van
de bedrijven bieden in beginsel uitstekende kansen om aan de verwachte vraag te
voldoen. De uitgangspositie waarbij met een relatief schone grond kan worden
gestart ishierbij van groot belang. De ontwikkeling van het aanbod ondervindt
echter problemen die het oplossingsvermogen van de individuele ondernemer als
regel te boven gaan.

3.2 De fruitteelt
Inde fruitteelt heeft devernieuwing van de produktie, van de bewaring en
van de afzet een grote omvang aangenomen. Deze heroriëntatie leidde tot een
kleinere maar aanzienlijk betere oppervlakte. Het merendeel van de bedrijven is
opde betreffende teelten gespecialiseerd, heeft een goede inrichting met opslagvoorzieningen op het bedrijf of inde omgeving. Het overgrote deel van
fruitbedrijven heeft goede continuïteitsmogelijkheden. Ook de produktie van specialiteiten als peren, pruimen en klein fruit zijn bij de assortimentsverbreding
van groot belang. Indeze sectoren heeft Zeeland eenvooruitgeschoven positie.

3.3 De opengrondsteelten
De huidige groentesector sluit grotendeels aan opde akkerbouwproduktie. De
gewassen worden veelal op extensieve wijze geteeld ten behoeve van de verwerkende industrie of andere verwerkende bedrijven. Deze veelal buiten de provincie
gelegen bedrijven betrekken hun grondstoffen uit eenwijdere omgeving, waardoor
de produktie geplaatst moeten worden binnen het seizoenmatige aanvoerpatroon.
Het aandeel van de groenten dat vers inde handel wordt gebracht via de veiling
iszeer beperkt. Deze vorm van tuinbouw heeft nog geen sterke wortels inhet
plaatselijke produktiegebeuren.
De afzetvooruitzichten voor groenten die aan een aantal voorwaarden van de
consument voldoen zijn op langere termijn gunstig. Zeeland biedt daartoe door de
ligging en het zachte klimaat relatief goede mogelijkheden. De kwaliteit van de
gronden laat als regel een ruime keuze van gewassen toe. Bij de mogelijkheden
voor het uiteindelijk gebruik van de grond spelen echter ook factoren als
ligging in bedrijfs-en perceelsverband een rol.Vanwege de behoefte aanmechanisatie van dewerkzaamheden zalmen in toenemende mate devoorkeur geven aande
lichtere klei-en zavelgronden. Over het algemeen zijn er involdoende mate van
dergelijke gronden beschikbaar. De telers zullen veelal wel de gronden dienen
uit te zoeken, omdat hun eigen grond niet altijd aan de gestelde eisen voor een
succesvolle teelt voldoet. Een grote mobiliteit inhet grondgebruik iseen
vereiste.
Inde infrastructuur kent de groenteteelt een aantal belangrijke knelpunten, zoals dekennis van deverschillende teelten, het ontbreken van voorzieningen op de bedrijven onder andere de koelruimte en de grote afstand tot de afzetwegen voor verse Produkten endewatervoorziening. Voorts ishet devraag of er
op lokaal niveau voldoende arbeidskrachten beschikbaar zijn voor dergelijke
arbeidsintensieve teelten, waarbij geldt dat de arbeidsvoorwaarden ende loonhoogte geen beperking mogen vormen.
De bloembollenteelt kampt landelijk met een tekort aan geschikte gronden.
De hogere eisen die aan de vruchtwisseling en aan de beperking van het gebruik
van chemische middelen worden gesteld, zullen dit tekort vergroten. De kansen
voor de reeds in Zeeland aanwezige telers,met veelal een goede produktieorganisatie kunnen daardoor toenemen. Echter alleen onder voorwaarde dat aan de inrichtingseisen die een hoogwaardige produktie stelt, kan worden voldaan. Een van
de belangrijkste isde zoetwatervoorziening. Dit geldt met name voor de tulpeteelt waarvan de vroegheid gunstige afzetmogelijkheden biedt voor broeierij.De
mogelijkheden dat een ombuiging van het dalend areaal kanworden bewerkstelligd
zijn zeker aanwezig.
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3.4 De glastuinbouw
DeNederlandse glastuinbouw heeft ondanks eerdere bedreigingen, zoals ten
tijde van de energieschaarste, een sterke vernieuwing doorgemaakt. Voor hoogwaardige Produkten worden goede afzetmogelijkheden verwacht. De uitbreiding en
vervanging van glasopstanden inde huidige grote centra ondervindt in toenemende
mate beperkingen, waardoor tuinders ook buiten de oorspronkelijke plaatsen
nieuw-vestigingen opzetten. Hoewel devestigingsplaats minder danvoorheen bij
de oorspronkelijke centra dient te liggen, geven velen vanwege de gigantische
investeringen devoorkeur aan een vestigingsplaats ineen cluster waar toelevering afzet en relatiepatroon begunstigend werken op de ontwikkeling van
bedrijven en sector. Kostenaspecten als de prijs van de grond en de geringere
behoefte aan energie worden afgewogen tegen demogelijkheden om kwaliteitsprodukten te leveren. Het beschikbaar zijn van voldoende met de sector vertrouwde
arbeidskrachten weegt hierbij eveneens mee.Vooralsnog speelt ook de afstand tot
de veiling een rol.Vermoedelijk wordt de invloed hiervan geringer als de Produkten niet meer op het veilpunt behoeven teworden geleverd.
De Zeeuwse glastuinbouw komt verspreid over de provincie voor, op bedrijven
met merendeels kleine glasopstanden. Het aantal glastuinders neemt af, doordat
ergeen opvolgers zijn. Het geringe aantal gespecialiseerde bedrijven met een
redelijke omvang en eenmoderne opzet inondermeer de bloemen- en plantensector
kan mogelijk wel de basis vormen voor een verdere ontwikkeling.
Mogelijkheden voor de vestiging van glastuinbouwbedrijven zijn in beginsel
ruimschoots aanwezig. Zeeland heeft een gunstige wintertemperatuur en heeft veel
zonne-uren. De energiebehoefte kan plaatselijk worden gedekt door reeds aanwezige afvalwarmte. Om deze pluspunten te benutten dient echter wel een groepsgewijze vestiging teworden gerealiseerd, die devoordelen van een centrum kan
bieden. Deze mogelijkheden zijn er eveneens bij devestiging van grootschalige
glasbedrijven diemin ofmeer op zichzelf staan.
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Bijlage 5. Functies buiten het agrarisch bedrijf
De uitbreiding van deproduktie opveel bedrijven is slechtsmogelijk als
aan een aantal voorwaarden kanworden voldaan. Deze aanpassingen vereisen
veelal een aanzienlijke tijd.
Voor de eerstkomende jaren zal daarvan dan ook slechts een beperkt effect
uitgaan, zodat het inkomenuit de produktie van veel van de thans aanwezige
bedrijven teklein zal zijn.
Voor een belangrijk aantal bedrijven zal het daarom gewenst zijn om vanuit
hun bedrijfssituatie andere inkomensmogelijkheden tekunnen benutten. Als zodanig worden hier bezien:het kamperen bij de boer, het gaan werken buiten het
eigen bedrijf en het leveren van diensten bij onderhoud en beheer van natuuren landschapsobjecten.

1.

Kamperen bij de boer

De toeristische belangstelling heeft voor de agrarische bedrijven mogelijkheden geboden, zoals het kamperen bij de boer. InZeeland ontvangt men op
circa 200 bedrijven neveninkomsten uit het beschikbaar stellen van kampeergelegenheid. Globaal zoumen kunnen zeggen dat een kampeereenheid een inkomensaanvulling geeft ter grootte van een hectare akkerbouwgrond of van het houden van
eenmelkkoe.Het isvoor de bestaansmogelijkheden van belang dat gestreefd
wordt naar een kwaliteitsaanbod inde vakantiemarkt,waarbij de beschikbare
outillage gedurende een zolang mogelijk deel van het toeristische seizoen kan
worden benut.
Het spreekt voor zichdat het handhaven, danwei versterken van de landschappelijke kwaliteiten hierbij van belang is.Indat verband isook de
bebouwing een belangrijk element. Deverwachte vermindering van het aantal
bedrijven kan leiden tot het verlies van de agrarische produktiefunctie van
gebouwen. Vooral oudere gebouwen die niet aan demoderne eisen zijn aan te
passen, zullen vaakvoor andere doeleinden beschikbaar komen.

2.

Part-time-werk

Voor een belangrijke categorie bedrijfshoofden zal het niet mogelijk zijn
om binnen hun bedrijf voldoende inkomen teverwerven. Deze personen en mogelijk
ook hun echtgenoten zullen op andere activiteiten zijn aangewezen. Voor zover
er inde omgeving bij hun situatie passende werkgelegenheid is,kan de
bedrijfsvoortzetting zorgen voor het instandhouden van het plaatselijk voorzieningenniveau enkan vanuit het bedrijf alsnog op andere land- of tuinbouwprodukties worden overgegaan.
Voor een belangrijk deel van de oudere bedrijfshoofden zal het vinden van
passend werkminder gemakkelijk zijn.Anderzijds kampen arbeidsintensieve
agrarische sectoren inhet algemeen met een tekort aan losse arbeid. Het niet
kunnen verkrijgen van de benodigde arbeidskrachten zou ontwikkeling en uitbreiding van perspectiefvolle sectoren kunnen beperken.

3.

Beheers-en verzorgingsfuncties

Indiverse gebieden isde bestemming en inrichting van percelen gericht op
de versterking van de natuurwaarden. Dit isonder andere het geval inde zones
waar de landbouw een beheersfunctie vervult en in reservaatsgebieden. Inde
provincie iseen klein deel van de oppervlakte (2,21)aangewezen als relatienotagebied. Voor circa 30%van het provinciale grondgebied geldt evenwel demedefunctie natuur naast landbouw.
De omvang en ligging van de reservaatsgebieden maakt het vermoedelijk voor
slechts een klein aantal bedrijven mogelijk en aantrekkelijk om hierbij een
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functie tevervullen. Demedebestemming natuur brengt voor de bedrijven mogelijkwel beperkingen mede zonder dat er toereikende compensaties tegenover
staan. Bij de uitvoering van onderhouds- en beheerstaken isvan belang dat zo
veel mogelijk wordt uitgegaan van de aanwezigheid van agrariërs die daartoe de
gelegenheid hebben.Uit oogpunt van kosten van de onderhouds- en beheerstaken
kan het eveneens gewenst zijn om de overcapaciteit opde agrarische bedrijven
te benutten.
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Bijlage 6. Ontwikkeling bij toelevering, verwerking en afzet

De ontwikkelingen inde agrarische sector vinden inwisselwerking met die
inde toelevering, afzet enverwerking plaats. Intoenemende mate vindt er een
verstrengeling plaats rond Produkten of groepen van Produkten waarbij de verschillende geledingen een zogenaamd agribusinesscomplex vormen.
Tegen deze achtergrond wordt indeze bijlage ingegaan op de positie en
veranderingen inde Zeeuwse afzet- enverwerkingsorganistie. Daarbij wordt
voornamelijk geput uit Zeeuwse produktstromen (LAVO 1984)enuit het recente
rapport "Agribusinessmogelijkheden inMidden enNoord-Zeeland" van deKamer van
Koophandel en Fabrieken in het genoemde gebied.
Verder wordt demogelijkheid in beschouwing genomen om inde nabije omgeving aanwezige verwerkings- en afzetorganisatie te gaan benutten voor Zeeuwse
Produkten.

1.

Algemene ontwikkelingen

De produktie van land- en tuinbouw vindt overwegend plaats voor een markt
waarop een groot aantal aanbieders envragers uit verschillende landen een rol
spelen. Uit studies is bekend dat de concentratie aan de vraagzijde sneller is
voortgeschreden dan bij het aanbod (Van der Stee, 1989). De Produkten moeten
voldoen aan een aantal voorwaarden om een kans temaken bij de grote verkoopketens.
Naar verwachting zal devraagkant via deverkooporganisatie dan ook steeds
meer invloed uit gaan oefenen op de produktiewijze.Een deel van dewensen zal
aansluiten op algemene kwaliteitsvoorwaarden, zoals de afwezigheid van negatieve eigenschappen van de Produkten. Daarnaast zal er zekerheid worden gevraagd
over het tijdstip van het aan demarkt komen.
De kracht van een produktiegebied wordt dan ook in toenemende mate bepaald
door het kunnen inspelen van produktie met de daaraan verbonden toelevering, op
de zichwijzigende verhoudingen bij de verwerking en afzet.

2.

De Zeeuwse agribusiness

In de Zeeuwse land- en tuinbouw vindt de toelevering van grond en hulpstoffen veelal plaats door particuliere en coöperatieve bedrijven. Voor een
belangrijk deelvan de diensten en grondstoffenlevering ismen aangewezen op
elders gevestigde bedrijven. Op zichzelf isdit geen probleem zolang dit geen
aanzienlijke kostennadelen met zich meebrengt.
Het deel van de produktie dat wordt bewerkt ofverwerkt tot een herkenbaar
produkt of dient als grondstof is sterk toegenomen. De concentratie van de
voedingsmiddelenindustrie ende internationale schaal waarop de handel wordt
bedreven, heeft tot gevolg dat het aantal verwerkings- en afzetorganisaties
steeds kleiner wordt. Hen vervaardigt bovendien allerlei gespecialiseerde Produkten. Dit integenstelling tot de voorheen gebruikelijke afzetwijzen waarbij
een suikerfabriek de bieten verwerkte tot suiker en degraanverwerkers bij de
produktie van bloem stopten.
De inZeeland gevestigde bedrijven voor deverwerking van landbouwprodukten beperken zich dan ook geenszins tot het lokale produkt. Zij verwerven
grondstoffen die het best bij hun eindprodukt passen.
Daarbij isvan belang dat het Zeeuwse produkt bij de verwerkings- en
verhandelingsorganisaties een sterke positie heeft. Voor zover het gaat om
gevestigde Produkten van de akkerbouw enveehouderij die via de gangbare kanalenworden afgezet isdit geen probleem. Veel moeilijker isdit bij nieuwe en
specifieke Produkten. Daartoe dienen eveneens devoorzieningen beschikbaar te
komen enmoeten telers vertrouwd worden met de voorwaarden die aan een produkt
voor een gespecialiseerde markt worden gesteld.
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