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S T R E E K STELLING

Het is bizar dat de Tweede Kamer
al het geld van het POP3 bij boeren
terecht wil laten komen

Dit voorjaar zijn de onderhandelingen in Brussel nog in volle gang over de
regels en het budget voor het nieuwe landbouwbeleid. De meeste aandacht
gaat daarbij uit naar de eerste pijler. En dat gaat volgens Europarlementariër
Bas Eickhout helaas ten koste van de plattelandsontwikkeling.

“Hoeveel blijft er over
van het plattelandsbeleid?”
Bas Eickhout:

voor de mogelijkheid voor een lidstaat om
geld uit de tweede pijler naar de eerste over te
hevelen. Dat vind ik voor het platteland een
heel gevaarlijke. Dan gaat gewoon al het geld
rechtstreeks naar de boeren. Deze modulatie
past Nederland momenteel ook toe, maar dan
juist omgekeerd: van de eerste naar de tweede
pijler. De Noordwestelijke lidstaten voelen
over het algemeen nog het meest voor een
krachtig plattelandsbeleid en pleiten daar als
individuele lidstaat meestal ook wel voor. Uiteindelijk vertaalt zich dat echter nauwelijks in
een positief onderhandelingsresultaat.”

(enkele ingekorte reacties op deze stelling)

Rinie van der Zanden
Alsof er al niet meer dan genoeg naar boeren gaat. Als ze nou nog
echt werk zouden maken van behoud en terugkeer van weidevogels dan zouden ze er een deel van mogen hebben, maar er komen
juist steeds meer monoweilanden, zonder bloem, insect of koe.

Nicole van de Pas
Het is terecht dat onze staatsecretaris het geld bij de boer wil laten terechtkomen. Zo kan herstructurering van de landbouw worden gestimuleerd. Het is toch absurd dat er met landbouwgelden
skatebanen zijn aangelegd en gemeenschapshuizen zijn gebouwd.
Dat draagt ook niet bij aan meer diversiteit in ons buitengebied.

“Ik vrees dat het plattelandsbeleid
een amalgaam wordt van allerlei
doelen die nauwelijks een relatie
tot elkaar hebben.”

Antoinette van Zanten
Ook de landbouw is gebaat bij een leefbaar platteland voor iedereen. Voorzieningen, goed onderwijs, snel internet en andere
infrastructuur behoren tot de basis voor een leefbaar platteland.
Dat zal ook de concurrentiepositie van de landbouw goed doen.

Henk Venner
Schaf dat hele POP af! Er gaat veel te veel geld naar adviesbureaus, media-adviseurs, blaadjes en websites, terwijl de prijzen
voor agrarische producten laag worden gehouden.

Pieter van Melick
Als agrarische sector moeten we POP-geld inzetten om sneller
aan de maatschappelijke realiteit te voldoen. ‘Echt’ platteland en
sec landbouw kennen we hier niet: het nieuwe POP moet juist
gaan over hoe je landbouw verweeft met andere functies.

Antje Kingma
De potjes voor landbouw zijn eindeloos, de potjes voor plattelandsontwikkeling karig...
Nadeel van de agrarische benadering is dat het bedrijfsgericht
kan uitvallen in plaats van gebiedsgericht. Het nieuwe POP moet
gaan over alles wat de leefbaarheid van het platteland ten goede
komt en waarbij samenwerking en co-financiering absolute
vereisten zijn.

‘Het is goed dat staatssecretaris
Dijksma eindelijk eens zegt dat agrarisch natuurbeheer
niet meer overal kan.’
Nieuwe STREEKstelling:

U kunt reageren op netwerkplatteland.nl/tag/streekstelling of op de LinkedIngroep van Netwerk Platteland.

Interview

Bas Eickhout, Europarlementariër voor GroenLinks: “Samenwerken en een bottum-upbenadering zijn heel
belangrijk voor plattelandsontwikkeling. Maar daar maak ik me niet zo’n zorgen om: in de regio’s zit vaak
genoeg energie.”

Hoe het derde plattelandsontwikkelingsprogramma er uit komt te zien weet nog
niemand. En ook niet hoeveel geld er voor
beschikbaar is. Bas Eickhout zit in het Europees Parlement voor GroenLinks en maakt
zich zorgen over deze onduidelijkheid. “Mijn
grootste zorg is: hoeveel blijft er over van
het plattelandsbeleid? Het draagvlak voor
de tweede pijler neemt zienderogen af. Geen
enkele lidstaat zal zeggen dat hij de tweede
pijler niet belangrijk vindt, maar ondertussen gaat er steeds meer aandacht en geld
naar de eerste pijler. Lidstaten vinden het
over het algemeen veel eenvoudiger om
steun te geven aan de eerste pijler: lekker gemakkelijke, directe steun aan de boeren.”
Verdroging of verzekering?
“De Europese Commissie wilde in vergelijking met het huidige programma, wat mij
betreft heel terecht, meer gaan sturen op

resultaat. Zo had ze het idee opgenomen
om ook waterbesparing in droge landbouwgebieden op te nemen in het programma.
Heel belangrijk voor de plattelandsontwikkeling in sommige zuidelijke landen, denk
ik. De Raad van Ministers heeft dat er juist
weer uit geschrapt, maar tegelijkertijd
wel een voorstel gedaan om verzekeringen voor gewasschade op te nemen in de
tweede pijler. Daarvan denk ik dat het veel
te weinig te maken heeft met plattelandsontwikkeling. De lidstaten zijn onderling
verdeeld omdat er een duidelijke regionale
belangenstrijd gaande is. De oostelijke
landen hebben de instelling dat ze hoe dan
ook meer geld willen, omdat ze vinden dat
zij nu aan de beurt zijn om te ontvangen. De
zuidelijke lidstaten zijn over het algemeen
tamelijk conservatief ingesteld: hoe meer
geld er rechtstreeks naar de boeren gaat,
hoe beter zij dat vinden. Zij pleiten zelfs

Productieketens
“Ik denk dat er in het plattelandbeleid straks
meer aandacht gaat komen voor de productieketens. Het gaat dan om zaken als prijzen van
producten, marktwerking, lokale ketens opzetten. Op het gebied van leefbaarheid zal het
zich denk ik gaan toespitsen op de landbouw
en milieuvraagstukken, de zogenaamde agrienvironmental schemes. Met andere woorden,
ik vrees dat het plattelandsbeleid een amalgaam wordt van allerlei doelen die nauwelijks
een relatie tot elkaar hebben. Dat de tweede
pijler een vergaarbak wordt van allerlei losse
doelen van de verschillende lidstaten. Dat
vrees ik tenminste als ik de onderhandelingen
nu zie.”
Samenwerking
Maar er zijn toch ook positieve tendensen in
het nieuwe plattelandsbeleid? Zo bestaat het
idee om de succesvolle LEADER-aanpak te
verbreden en lokale kleinschalige innovatieplatforms op te richten. Is dat geen belangrijke verbetering? Eickhout: “Jawel, natuurlijk
is dat goed. Samenwerken en een bottomupbenadering zijn heel belangrijk voor plattelandsontwikkeling. Maar daar maak ik me
niet zo’n zorgen om. Die samenwerking in
de regio’s wordt wel opgepakt, daar zit vaak
genoeg energie. Daar is dan ook niet zo veel
nieuw beleid voor nodig. Ik verwacht dan ook
dat het via de Community-led local development allemaal niet veel anders zal gaan dan de
afgelopen jaren. Niet erg, want de LEADERwerkwijze is een prima aanpak.”
Geert van Duinhoven
2 2013 STREEK 3

