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REFERAAT

L.H.G.Slangen,
Evaluatie vanhetoverheidsbeleid voor het landelijk gebied

InNederland iscultuurgrond een schaars goedwaarvoor diverse aanwendingen
bestaan.De landbouw isinNederland degrootste grondgebruiker.Ontwikkelingen in de landbouwhebbenna 1950toteen sterkeverandering in het
grondgebruik geleid.Tezamenmetontwikkelingen inde samenleving hebben
dezeveranderingen geleid tot dewensvanhetinstand houdenvan de
waardevolle agrarische cultuurlandschappen. Indeze gebieden manifesteert
de relatie landbouw en natuur en landschap zichhetmeest indringend. Het
beleid dat deRijksoverheid sinds 1975inzake de relatie landbouw en natuur
enlandschap voert,kan getypeerdwordenalseen beheersbeleid.Dit beleid
heefttotnu toehetmeest gestalte gekregen in de zogenaamde Relatienotagebieden.
Debelangrijkste instrumenten vanhet totophedenontwikkelde beheersbeleidzijnbeheersovereenkomsten, reservaatvorming,onderhoudsovereenkcmsten
enbergboerenovereenkomsten.Het effectvan deze instrumenten,d.w.z.de
matewaarin ergebruik vanwordt gemaakt,blijft achter bij deverwachtingen.Over deeffectiviteitvan deregelingen,d.w.z.dematewaarin zeaan
de gestelde doeleinden bijdragen,wordtverschillend gedacht.De hoge
budgettaire lasten diehet instrumentarium met zichmeebrengt,zullen inde
toekomst beperkingen gaanopleggen aan deuitvoerbaarheid vanhetbeheersbeleid.

Overheidsbeleid/landelijk gebied/landbouw/grondgebruik/landbouw onder
beperkingen/budgettaire lasten/beheersbeleid/landbouw,natuur en landschap/
beheers-en reservaatsgebieden/nationale landschappen.
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VOORWOORD

Hetverzamelen van gegevensvoor dit rapport iseind 1985afgesloten.
Begin 1986heeft eenbespreking van het concept-rapportplaatsgevonden met
ir. H.G.H.Geenen en ir.G.J. Klein Koerkampvanhet Bureau Beheer Landbouwgronden. Ditheeft geleid toteenaantal aanvullingen encorrecties.De
aangepaste versie isvervolgensmedio 1986becommentarieerd door dr.G. van
Dijk,secretarisvan deafdeling Landbouw inde Samenlevingvan deNationaleRaadvoor Landbouwkundig Onderzoek. Zijn commentaar is indedefinitieve tekstverwerkt,zoals dienuvoorligt.
Daarbij zijopgemerkt dat deauteur verantwoordelijk blijft voor de
uiteindelijke tekst.
Mevrouw O.S.Hittersheefthet typewerk verzorgd. Daarnaastheeft zij
waar nodigwoord- entaalgebruik gecorrigeerd enaangepast.
Aanalle genoemde personenpast eenwoord van dank.

SUMMARY

IntheNetherlands,agricultural land isa scarce commodity that has
variouspossible uses. First,it isanessential factor for agricultural
produduction. Second,itis thevehicle of ecological systems and landscape,and third, ithastoprovide opportunities foroutdoor recreation.
Using land for oneof these functions leads toother activities being
restricted or even excluded. Thisresults ina conflict of interests.Until
approximately 1960the conflict of interests betweenagriculture and the
conservationof ecological systemsand landscapewasnotvery pronounced.
The increased interest inthe relation between agriculture and landscape
thatbecamemanifest inthe 1960sand 1970scanbetracedback to the
functions ofman-made agricultural landscapes.These functions evolved so
that certainproducts could beproduced inresponse to demand. Someof
theseproducts are sellable (e.g.agricultural products)but the rest are
not (e.g.nature,landscape).
For a long time,agriculture (particularly the relatively capital extensive,small-scale,labour-intensive typesof farming thatprevailed in the
Netherlands before WorldWar II)was able toproduce food,raw materials
and ornamentalplantswithout seriously threatening nature and landscape.
Theman-made landscapes that are highly valued today (suchas thesmallscalehedged-in landscapes) are essentially (andperhaps unintentionally)
the result ofagricultural activities informer times.
After the 1960sDutch agriculture changed rapidly in itsuseofagricultural land.Labour-saving and production-increasing techniques were introduced.Mechanization, intensification of landuse,specialization and a
scaling-upof farmmanagement and organizationwere the results. Between
1965-1982 thetotal labour input fellmore than 30%,the capital stockper
hawas doubled,the non-factor inputper hectare also doubled and the gross
production increasedbya factorof 2.2.Concomitantly with the drastic
structural changes inagriculture,public demand for nature,landscape and
facilities foroutdoor recreation rose significantly,mainly inresponse to
increasingprosperity,a shorter working week (more leisure time)and
increasedpersonalmobility. Increasing urbanization also stimulated the
increased demand for the space and leisure facilities afforded by the
countryside.
This isa classic illustration of supply and demand theory:asthe supply
of agricultural landscapes decreased,their value increased. Inourmarketorientedproduction system agricultural entrepreneurs adjust their use of
landaccording to themore or lessregulatedmarketprices of inputs and
outputs,tomaximize their income.Thisimplies that theprices ofmarketable goods and services determinewhich land iscultivated andwith which
crops,and thereby strongly influence themake-up of ruralareas.

Matureand landscape arenotmarketable goods.They arepartly or largely
thepositive or negative external effects of agricultural production.
Scenic landscapes canbe regarded asapositive external effect of previous
agriculturalproduction,whereas new typesof farmmanagement that lead to
a degradation of landscape features canbe considered as negative external
effects ofmodern farming.But natureand landscape can also beregarded as
social goods:they are the collectively consumed by-products of individual
production decisionsmade bymarket-oriented farmers.Thisimplies that in
addition to the conflicts that arise between theproduction function and
allother functionsof land,a conflictbetweenprivate andpublic interestsalsoemerges.
We can saywithNewby (1980): "Althoughmost farmland isprivately owned,
thelandscape ispublicly consumed.As aresultwe all feelwe should have
a say in its appearance".This leads tothe following question:what useof
farmland orman-made land isoptimal forsociety asawhole?This question
canbeansweredby assessing society's appreciation of each of the various
functions ofman-made land andby determining the conflicting or complementary nature of each of these functions.It seemsthat disagreement about
themost desirable use of landmainly stems from differences about which
function of land ispreferable.Each function has its interest groups that
tryto stress theimportance of thatparticular function.
The government's task isto integra'tethese interests while ensuring that
the goodsproduced willoptimize thewelfare of society.Thismeans that
governmentpolicies for countrysideplanning should try to combine the
whishes of interest groups in suchaway that the levelof social welfare
ismaximized. Therefore,inassessing itspolicy for countryside planning
the governmentmustweigh thewishes of thevarious interest groups against
eachother.For this reasonanumber of government reports on the rural
areashaveappeared,dealingwithplanninganduse,themanagement and
control of theseareas.
In 1975three so-called 'green'reports werepublished: one on national
parks, one onnational landscapeparks,andone concerningthe relation
betweenagriculture and the conservation of nature and landscape.Twoyears
later 'Structuurvisies'for agriculture,forestry,recreation and nature
and landscape conservationwerepublished, inwhich the importance of the
particular sectors isdescribed.A 'Reporton Rural Areas',basedon these
fourpublications,appeared in 1977.Inthis Report the governmentput
forward itsoverallview about futurerural developmentpolicy.The 'Report
on RuralAreas',whichwas approved by Parliament in 1983,servesas a
framework for future spatialpolicy inrural areas.Withinthis framework
three so-called 'green'Structural Outline Plans for landconsolidation,
outdoor recreation and nature and landscape conservation appeared in 1981.
Intheseplans the government's spatialpolicies are given amore concrete
formperpolicy component.

Animportantpartoftheruralareasconsistsofagriculturallandscapes
ofmerit.Itisparticularlytotheseareasthatthethree 'green'StructuralOutlinePlansareaddressed,thoughthisisnotstatedexplicitly«In
theseareastherelationbetweenagricultureandnatureandlandscapeis
mostintenseanditisintheseareasthataconflictofinterestsfirst
appeared.Todate,theDutchgovernmenthasnothadatitsdisposala
generalActforthecontrolofthecountryside.Nevertheless,thegovernmentdoespursueacertaincontrolpolicy,largelybasedonthe'Report
concerningtherelationbetweenagricultureandnatureandlandscapeconservation'.Thegovernmenthaspresentedthreeinstrumentsaimedatreducingthetensionbetweenthenatureandlandscapeconservationlobbyand
farmersstrivingforacceptableworkingconditionsandreasonableincomes
inman-madelandscapesofvalue.Theseinstrumentsare:
-thecreationofnaturereserves;
-managementagreements;
-maintenanceagreements.
Thebudgetaryburdenresultingfromthesethreeinstrumentscanbedivided
intoapparatuscosts,subsidies,andthecostofprovidingfacilities.For
1983and 1984theestimatedgovernmentexpenditurewasasfollows:
1983
1984
(millionDutchguilders)
Apparatuscosts
Subsidies:
-managementagreements
-maintenanceagreements
Costsofgovernment-providedfacilities:
-purchaseofnaturereserves
-managementcosts

3.0

3.0

1.7
1.0

2.2
1.1

29.3
6.0

25.7
8.3

Itseemslikelythatthefinancialrepercussionsofthispolicywillbe
considerable,oncethepolicyhastakenfurthershape.Forexemple,merely
toimplementtheproposalspresentedinthe 'prioritylist'(38.000haof
controlareaand48.000haofnaturereserves)willrequireasumof 1.5
milliardguildersforlandpurchases.Moreover,these86.000hawillultimatelyrequireanestimatedsumof60millionguildersannuallytocover
themanagementagreementsandthemanagementandmaintenancecostsofthe
naturereserves.Theseareconsiderablesumsofmoneythatmightseriously
restrictthefeasiblityofthelandmanagementinthefuture.

Management agreements are agreements between farmers and the government
bywhich the farmers agree touseagricultural land in suchaway thatthe
value of nature and landscape are sufficiently taken into account.The
agreed control conditions referto the intensity of land use and themanner
of landuse itself.Inreturn for carrying out or eschewing someactivities,the farmers receive a certain compensation from the government. In
theperiod 1978-1984 it is striking thatthe actual expenseswere much
lower than thebudget estimate.This suggests that this instrument did not
achieve the result that the government expected. The farmers' lukewarm
response tomanagement agreements arisespartly from the general nature of
the reimbursement,theuncertainty and thevaguenses about the objectives
of thepolicy and themechanisms for achieving these,and the levelof
reimbursement.
However,even if allthe farmers had concerned enthusiastically participated inthemanagementpolicy,actual integration betweenagriculture and
nature and landscape wouldhave been confined toa fraction of the rural
areal. For financial reasons,the government hasprovisionally earmarked
only 100.000 ha for control area and nature reserves.

INLEIDING

Inhet kielzog van de inde jaren zestig op gang gekomen discussies over
devoor-en nadelenvan de industrialisatie en detechnologische ontwikkelingen inonze samenleving, stond in de jaren zeventig de relatie tussen
landbouw ennatuur en landschap volop in debelangstelling. Daarbijwerd
bijhet grondgebruik vooral devraag gesteldopwelkewijze landbouw ende
landinrichting kunnen bijdragen aannatuur- en landschapsbehoud. InNederland lijkt de laatste jaren depublieke belangstelling -afgezienvan de
opwinding over eenenkelNationaal Landschap -enigszins getemperd. Het
overheidsbeleid metbetrekking tothet beheervanhet landelijk gebied,
zoals dat indetweede helftvan dejaren zeventigwerd geformuleerd is
sedert enige jarenoperationeel.Daarom lijkt detijd nu rijpvoor een
voorlopige evaluatie.
Inhoofdstuk 2wordt ingegaan op het belangvan deagrarische cultuurgrond. Dit belang laat zichillustreren door defunctiesvan cultuurgrond
enhetbelang dat door deverschillende belangengroepen aan de functies
wordt gehecht.De landbouw is inNederland de grootste grondgebruiker. De
ontwikkelingen vanaf 1950hebben tot een sterke verandering inhet grondgebruik geleid.Hetzijn dezeveranderingen die de roeptothet in stand
houden van natuur en landschap hebben doen toenemen.Eenbelangrijke rol
hierbij spelen debelangengroepen.Bijvrijwel alle functiesvancultuurgrond zijnbetrokken belangengroepen te onderscheiden.
Inhoofdstuk 3wordthetoverheidsbeleid voor het landelijk gebied aan
deorde gesteld. Bij eenanalyse van ditbeleidwordt voor de gehele
volkshuishouding van eenzestal algemeenaanvaardbare doelstellingen uitgegaan.Voor het landbouwbeleid gelden soortgelijke doelstellingen.In beide
gevallen doetzichhetprobleem voor dat bepaalde doelstellingen onderling
strijdig zijn.Hetoverheidsbeleid wordt door een groot aantal factoren
beïnvloed. Aandachtwordt besteed aan deaardvan de goederenen hetdaarmee samenhangende voorzieningsmechanisme indevorm vanhetmarkt-en
prijsmechanismeof hetbudgetmechanisme.Voortswordt ingegaanop derol
van depublieke actores en de beslissingsstructuur.
Na ditalgemene deelwordt inhoofdstuk 3verder ingegaanop dedoelstellingen en instrumenten vanhet overheidsbeleid voor het landelijk gebied.
Vanaf hetmiddenvan dejaren zeventigvindt eenduidelijke intensivering
plaats van deaandachtvan deoverheid voor het landelijk gebied. Zo zijn
indeperiode 1975-1985 een grootaantal 'groene' nota's verschenen die
eind 1985reeds eenparlementaire behandeling hebben gehad of daar nog op
wachten.Deze nota's hebbenalle betrekkingop debestemming, inrichting en
beheer vanhet landelijk gebied. Daarin iseenbeschrijving van de doeleinden tevinden die de overheid voor het landelijk gebiednastreeft.
Hoofdstuk 3wordt afgesloten met eenkorte beschrijving van de instrumen-

ten,waarvan deoverheid gebruik kanmaken om de gestelde doeleinden te
realiseren. In dezepublicatie staathet overheidsbeleid voor dewaardevolle agrarische cultuurlandschappen centraal. In deze gebiedenmanifesteertde relatie landbouw en natuur en landschap zichhetmeest indringend.
Om datwaardevolle agrarische cultuurlandschap in stand tehouden is een
beleid ontwikkeld,gerichtop het instellenvan Nationale Parken,Nationale
Landschappen en de zogenaamde Relatienotagebieden.Hoewel deoverheid nog
nietover een algemene beheerswet landelijke gebieden beschikt,is in deze
gebieden sprakevan eenbeheersbeleid.Dit komthetmeest uitgesproken komt
naarvoren in de Relatienotagebieden.Ophet gevoerde beleidten aanzien
van deNationale Landschappen en deRelatienotagebieden zal uitvoerig inde
hoofdstukken 4t/m 6worden ingegaan.
Inhoofdstuk 4wordt eerstkort ingegaan op deNationale Parken.In deze
gebieden komt nauwelijks agrarische cultuurgrond voor. Dit in tegenstelling
tot deNationale Landschappen waar de landbouw de grootste grondgebruiker
is. BijdeNationale Landschappen wordtaandacht aan de achtergronden en
motieven geschonken.Hetbehoud van dekarakteristieke samenhang tussen
waardenvan natuur,landschap encultuurhistorie,het bezittenvan een
bijzondere recreatieve waarde,alsmede hetbieden vanmogelijkheden voor
extensieve openluchtrecreatie blijken belangrijkemotieven te zijnvoor het
instellen van Nationale Landschappen.Uit dezemotieven zijn selectiecriteria afgeleid. Opgrond hiervankomtmen tot 20Nationale Landschappen met
eentotale oppervlakte van 477.000ha.Vervolgenswordt ingegaan op de
procedure voor de realisering van deNationale Landschappen.
Daarna wordt inhoofdstuk 4de standvan zakenmet betrekking tot de
Nationale Landschappen aan de orde gesteld. Deze beoordeling spitst zich
toe op devijf proefgebieden. Het voortzetten van de experimenten in de
vijfproefgebieden loopt stroef nu deMinister van Landbouw en Visserij
besloten heeft debijdragen van de Rijksoverheid met ingangvan 1985aanzienlijk teverminderen.Over dit besluitwordtverschillend gedacht.Uit
eennadere analyse vanhet beleidsvoornemen tot het instellen van Nationale
Landschappen komt eenzestal hoofdpunten vankritiek naar voren.De kritiek
heeft betrekking opde aanwijzingsprocedure,hetprogramma,de instrumenten,de organisatie,de rechts-en belangenbescherming en dekosten.
Hoofdstuk 4wordt afgerond met de relatie tussen de Relatienotagebieden
en deNationale Landschappen.Door hettoepassen van het Relatienotabeleid
in deNationale Landschappenwordt daar eenbeheersbeleid geïntroduceerd.
Inhoofdstuk 5staathet overheidsbeleid,voortvloeiend uit deRelatienota,centraal.Daarmede heeft deoverheid inhet landelijk gebied eenbeheersbeleid geïntroduceerd. Allereerstwordt in hoofdstuk 5ingegaanop de
instrumenten vanhetRelatienotabeleid.Vanuit het beheersaspect zijn van
belang:de beheersovereenkomsten,onderhoudsovereenkomsten,reservaatvorming en de zogenaamde bergboerenregeling. Aangetekend zij,dat debergboerenregeling formeel niet onder het Relatienotabeleid valt.Vervolgens komen

de effectenvanhet Relatienotabeleid aandeorde.Hoofdstuk 5wordtafgerondmet eenanalysevan debudgettaire lastenvan dit beleid.
Inhoofdstuk 6wordt het door deoverheid gevoerde beheersbeleid geëvalueerd.Hetbeheersbeleid heeft totophedenvoornamelijk inhet Relatienotabeleid gestalte gekregen.De evaluatie spitstzichtoe opeen aantal
hoofdpunten,zoals deoppervlakte, deaanwijzing van de gebieden,deacceptatievanhetbeheersbeleid en de gevolgenvande compartimentering voor de
allocatie en deverdeling.
Ter afsluitingworden inhoofdstuk 7desamenvatting en de conclusies
gegeven.
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HETBELANG VAM AGRARISCHE CULTUURGROND

2.1 De functiesvan cultuurgrond
Cultuurgrond isinNederland een schaars goedwaarvoor diverse aanwendingenzijn teonderscheiden. Indeeersteplaatskan grond gebruiktworden
voor hetprocesvan agrarische voortbrenging. Deze functie isvan oudsher
aangemerktals zoniet de enige,dantochwel debelangrijkstefunctie van
cultuurgrond.Als gevolgvan diverse ontwikkelingen zowel binnen als buiten
de landbouwwordt echter de laatste decennia steedsmeer aandacht besteed
aan debetekenisvan cultuurgrond als drager van natuur en landschap 'endaarvan afgeleid - de rol diehet agrarische cultuurlandschap 'heeft voor
deopenluchtrecreatie.Opbasis van deze gebruiksmogelijkheden kunnenverschillende functiesvancultuurgrond worden onderscheiden.Deze functies
zijnterug tevoeren opbehoeften die erbestaan.Functievervulling door de
cultuurgrond houdt daarmee in,hetproducerenvanproduktenwaaraan behoeftebestaat.Bijdeverschillende functies dieworden onderscheiden gaathet
met nameom eenverdere onderverdeling van derol die decultuurgrond heeft
alsdrager van natuur en landschap.Hetonderscheidenvandeze functies
houdt niet in,dat ze gescheiden kunnenworden.Over hetalgemeen bestaat
er tussen deverschillende functies een complementaire danwelconcurrerende relatie.Een belangrijk uitgangspunt - datzeker voorNederland geldt
- is,dat grondgebonden landbouw niet te scheiden isvan natuur en landschap.Het Nederlandse landschap is enwordtvoor eenzeer belangrijk deel
door deNederlandse landbouwers gemaakt (zieookMidas Dekker, 1983). De
3)
volgende functiesvan decultuurgrond wordenwel genoemd '.
De produktiefunctie
Hierbij gaathetom de functievan cultuurgrond inhetvoortbrengingsprocesvan agrarische tussen- eneindprodukten.Deze functiewordt,zoals
hierboven al isaangegeven,algemeen beschouwd als deprimaire functie van
cultuurgrond, hetgeen nietverwonderlijk is, gezien de zeer belangrijke
schakel die cultuurgrond inhet geheelvanonzevoedselvoorziening vormt.
Vragen diebij deze functievervulling eenrolspelen zijno.a.of er in
Nederland of indeEG grond uit deproduktie moetworden genomen,hoe
intensief grondbebouwdmagworden enmoet deproduktie nietmeer grondgebondenworden.Inditverband zijn er aanwijzingen dat fysieke grenzen van
de intensiteitvan het grondgebruik zijnbereikt.Het belang van deproduktiefunctie van grondvoor het leverenvanvoedsel tegen redelijke prijzen
wordtalgemeen erkend en isalszodanig terug tevinden in dedoelstellingenvoor hetEG-landbouwbeleid.Naast hetbelang voor de consumenten is
deproduktiefunctie vanzelfsprekend ookvan belangvoor deproducenten.
Immers,het gebruik van cultuurgrond voor devoortbrenging van marktbare
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goederen en dienstenbetekent voor hen eenmin ofmeerbelangrijke bron van
inkomen.Als zodanig isdeproduktiefunctie vancultuurgrond in Nederland
van direkt belang voor zo'n 266.000agrarische arbeidskrachten '.
Deecologische functie
Cultuurgrond als levensgemeenschap vanveleplanten- en diersoorten levert eenbelangrijke bijdrage aanonsmilieu. Ingebiedenals Nederland met
relatief weinig 'echte'natuurgebieden enveel cultuurgrond,isde laatste
danookvanwezenlijk belangvoor dekwaliteitvan hetmilieu.Daar bijis
hetwenselijk dat devoorkomende ecosystemen zoveelmogelijk soortenrijk en
hooggestructureerd zijnomdat dergelijke systemenzichkenmerken door
natuurlijke regulatie endaardoor een interne stabiliteit bezitten.
Deculturele functie
Natuur en landschap,zoals zich datmanifesteert in landelijke gebieden,
vervult inde eersteplaats eenculturele functievanwege de 'schoonheid'
en deesthetische waarde die het bezit.Daarnaast vertegenwoordigt het
landschap eencultuur-historisch erfgoed.Door het landschap te bestuderen,
door hetwaar tenemen en door het teervaren,kan inzicht worden verkregen
in dewordingsgeschiedenis van dat landschap ende leefgewoontenvanvroegere generaties.Daardoor kan dehuidige generatie debandmethet verleden
behouden,hetgeen eenpositieve bijdrage levertaan deidentiteit van
samenleving en individu.
De informatieve eneducatieve functie
Inhet algemeen speelt de natuur eenbelangrijke rolals informatiebron
voor denatuurwetenschappen. Echterook vanuitniet-wetenschappelijkoogpunt isde informatieve functievan belang,namelijk daarwaar het gaat om
vanuiteducatief (opvoeding en onderwijs) enrecratief oogpuntkennis te
nemenvan natuur en landschap.Omdat de informatieve functie indeeducatieve zin ook betrekking heeftop deculturele functievanhet landschap,
blijkt dat deverschillende functies niet altijd strikt te onderscheiden
zijn.
De welzijnsfunctie
In een geïndustrialiseerde enverstedelijkte samenleving als deNederlandsebestaat eenbehoefte aan contact enontspanning indenatuur e.g.in
een gedifferentieerdnatuurlandschap. Derust enhet gevoelvan vrijheid
zoalsdie inde natuur ende 'frissebuitenlucht'van cultuurlandschappen
worden ervaren kunnen eenbelangrijke positieve invloed hebbenop iemands
geestelijke en lichamelijke gezondheid.
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De recreatieve functie
Debetekenisvan cultuurgrond voor recreatie isgelegen ineen combinatie
van dehierboven beschreven functiesmet uitzondering van deproduktiefunctie.De recreatieve functie isdan ook bijzonder verwevenmet die andere
functieswaarbijmomenteel denadruk sterker op dewelzijnsfunctiekomt te
liggen.Toch lijkthet zinvol de recreatieve functie apart tenoemen omdat
vrijetijdsbesteding inonze huidige samenleving zo'nbelangrijke plaats
inneemt.
Landbouw alseenvormvan grondgebruik kan gelijktijdig,zijhet in
wisselendemate,bovengenoemde functiesvervullen.Lange tijd iser sprake
geweestvan een complementariteit van de genoemde functies.Met name de
relatieve kapitaal-arme,kleinschalige,maar arbeidsintensieve landbouw,
zoalswe die inNederlandvoor deTweedeWereldoorlog aantroffen,bracht
voedsel,grondstoffen en siergewassen voort,zonder datdaarbijeen zware
claimwerd gelegd opnatuur en landschap.Denu als fraai enwaardevol
ervarencultuurlandschappen, zoals bijvoorbeeld dekleinschaligehoutwallenlandschappen,zijnhetprodukt of zomenwil,hetbijprodukt van landbouwactiviteiten uitdie tijd.De laatste decennia isdenadrukmeer komen
te liggen op deconcurrentie tussen deverschillende functies.De volgende
oorzaken zijn daarvoor aan tewijzen.
Zoals bekend,werd West-Europa in deperiode van na 1945,met name de
periode tussen dejarenvijftig en zestig,gekenmerkt door een sterke
stijging van dereële inkomens.Voor de landbouw betekende dezeontwikkeling enerzijds een stimulans,maar anderzijds door de stijgendebedrijfskosten van arbeid een economische noodzaak voor hetontwikkelen entoepassenvan arbeidsbesparende enproduktieverhogende technieken omaldus de
inkomensontwikkeling buiten de landbouw enigszins tekunnen volgen.Inde
praktijk heeft dit geleid tot:
- een sterkemachanisatie,waaronder devervanging van arbeid door kapitaal;
- een intensivering vanhet grondgebruik, zichuitend in:
* eentoename van deproduktie perha;
* eentoename van dehoeveelheid kapitaalperha;
* eentoenamevanhet gebruikvannon-factor inputs,zoals krachtvoer,
kunstmest enbestrijdingsmiddelen perha;
- eenschaalvergroting van debedrijfsorganisatieen -voering,hetgeen tot
uitingkomt in o.a.:
* eenvermindering van dearbeid per bedrijf;
* de stijgingvanhet aantal dierenper bedrijf;
* de toegenomen oppervlakte per bedrijf;
* degemiddeldekavelgrootte;
- een sterke specialisatie,d.w.z.het zich toeleggen op een bepaalde
produktietak.
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Metnamedeontwikkelingenophetgebiedvanmechaniseringenintensiveringworden intabel 1ageïllustreerd door enkelekengetallenvandeNederlandse landbouw voordeperiode 1965-1982.Watdevervangingvanarbeid
door kapitaal betreft/ blijktdatindieperiodedetotale arbeidsinputmet
30%isafgenomen,dekapitaalgoederenvoorraad met70%gegroeidendebruto
produktiemeerdanverdubbeld is.Voorwatdeintensiteitvanhetgrondgebruik betreft laat tabel 1bziendatzoweldenon-factorperhaalsde
brutoproduktieperhameerdanverdubbeld zijn.

Tabel 1a.InputenoutputvandeNederlandse agrarische sector,1965-1982.

1965

1970

1975

1980

1982

2258
364

2193
306

2082
270

2020
257

2005
248

18180

21046

31380

32750

4493
9134
4641

5992
11915
5923

7529
14709
7180

9701
18271
8571

9810
20083

4049

5433

7065

9045

10016

II

8059
1992

9597
2732

12277

II

3616

15535
4802

16334
4892

49945

68778

94670

122101

132056

Grond (* 1000ha)
Arbeid (* 1000manjaren)
Kapitaalgoederen(inmin gld.)
voorraad
Non-factorinput "
Brutoproduktie "
Nettoproduktie "
Brutoproduktie/ha
Kapitaalgoederen-

»

M

H

H

H

H

(gld/ha1)

II
voorraad/ha
II
Non-factorinput/ha
Kapitaalgoederenvoorraad/

manjaar

(gld/manjaar)

25561

1.Inprijzenvan1970

Inbijlage 1zijnmeer concrete kengetallenvandeNederlandse landbouw
opgenomendiedezelfde ontwikkelingen voordeperiode 1950-1980 illustreren.Daaruit blijkt bijvoorbeeld datvoordemelkveehouderij inNederland
dearbeidsbehoefteperkoetussen 1950en1980met80%isteruggelopen,dat
dekrachtvoergiftenperkoeendekunstmestgiftenperhaindieperiode
verviervoudigd zijnendatdegemiddelde bedrijfsgrootte (inha)meerdan
verdubbelde.
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Tabel 1b.Inputenoutputvan deNederlandse agrarische sector,1965-1982.
Indices 1965= 100.

1965

1970

1975

1980

Grond

100

97

92

89

89

Arbeid

100

84

71

68

Kapitaalgoederenvoorraad

100
100

116
133

74
141

173
216

218

100
100

130
128
134

161
155
174

119
137

152

223
193

190
190

241
244

Non-factor input
Bruto produktie
Netto produktie
Bruto produktie/ha
Kapitaalgoederenvoorraad/ha
Non-factor input/ha
Kapitaalgoederenvoorraad/manjaar

100
100
100
100

138

168

200
185

1982

180

220
221
247
203
246
264

Bron:Oskam, 1984.

Al deze hierboven genoemde vormenvanproduktievergroting staanopgespannenvoetmet het in stand houdenvan de huidigenatuur- enlandschapswaarden.Intensivering door verhoogde kunstmest-enmestgiften,bestrijdingsmiddelengebruik,maar ook deschaalvergroting in devormvan grotere
percelen enuniformering vanhet landschap,kunnen een ernstige aantasting
betekenenvan de soortenrijkdomvanhetbestaande ecosysteem. Specialisatie
en schaalvergroting leidenbeide tot eenvisueel minder gevarieerd landschap,zeker alsomwillevan efficiëntie houtwallen,kleine slootjes,
greppels,maar ook cultuur-historisch interessante gebouwenmoeten verdwijnen.Het anderewoorden,moderne grootschalige,gemechaniseerde landbouw,
zoals die zich tegenwoordig manifesteert,leidt gemakkelijk tot eenverschralingvan natuur en landschap,waardoor het landelijk gebiedaanaantrekkelijkheid inboet.
Indezelfde periode dat de landbouw bovengenoemde ontwikkelingen doormaakte, nam,vooral ingegeven doorhetverhoogde inkomen,de toegenomen
vrije tijd enmobiliteit enin samenhang daarmee,deverandering inprefe-rentiesvan demensen,devraagnaar natuur en landschap en mogelijkheden
voor openluchtrecreatie toe.Voorts leidde devoortgaande verstedelijking
toteen grotere behoefte aanrusten ruimte in devrijenatuur.Samenvattend kan geconstateerd worden dat ineenperiode waarinhet cultuurlandschapveelvan zijn alsaantrekkelijk ervaren aspectenverloor of dreigde
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teverliezen,devraag ernaar toenam.Vanuit devraag- enaanbodgedachte is
hetverklaarbaar datophetmoment datbijhettoenemenvan devraaghet
aanbodvan bepaalde agrarische cultuurlandschappen afneemt,dewaarde die
eraanwordt gehecht stijgt.
Invergelijkingmet andere EG-landenkomt inNederland de spanning tussen
debelangenvan de landbouw als grondgebruiker ende belangenvan natuuren landschapsbehoud heel duidelijk naar voren.In de eersteplaatsmaakt de
Nederlandse landbouw bijzonder intensief gebruik van de grond. Zo is er in
Nederland relatief veelniet-grondgebonden landbouw inde vormvan intensieveveehouderij.Deze takvan de landbouw brengt door stank,mestoverschotten enhet gebruik van grote hoeveelheden mestper hade nodige problemenvoor natuur,landschap enmilieumetzichmee.Terwijlersprake is
van eenmoderne en gemechaniseerde landbouw, zijn er nog steeds 14personen
per 100hacultuurgrondwerkzaam. Ditisop Italië na het hoogste aantal
van deEG.Bijlage 2geefteenoverzicht van deEG-landen.Indeze situatie
lijktweinigverandering tekomen. Inde jaren zeventig was de jaarlijkse
dalingvanwerkers inde landbouw inNederland het geringst van de gehele
EG,namelijk 1,6%.Vanuit de landbouw bestaat ereen druk omtemoderniserenente intensiveren om daarmee het inkomenper ha te doentoenemen.
Indetweedeplaats heeftNederlandvan alle EG-laftdenveruit de hoogste
bevolkingsdichtheid (379inw./km )enbezitopEngeland en Ierland na
relatief hetminste bos.Ditbetekent datin Nederland de agrarische cultuurlandschappen eenbelangrijke bijdrage hebben te leverenaan de inde
samenleving gevoelde behoefte aannatuur en landschap.Hetprobleem isnu
dathet landschap en denatuur,diehet resultaat vanmoderne landbouw
zijn, nietmeer overeenstemmenmet de ideeën enwensen zoals dieonder
bepaalde lagen van debevolking leven.Deproduktiefunctie conflicteert met
deandere functies;eenconflict dat in samenspraak tussenboeren,natuurbeschermers (datkunnenook boeren zijn), recreanten enoverheid moet
wordenopgelost.

2.2 Belangengroepen en functiesvan cultuurgrond
InWesterse landen ishet een algemeen geaccepteerde norm dateen grondeigenaar -of degene diehet gebruikt -zelf kanbepalenopwelkewijze hij
zijn grondwil aanwenden,zolangaan anderen geenonaanvaardbare schade
wordt toegebracht.Boeren gebruiken hun grondvanoudsher als eenproduktiefactor.Voor hen isgrond in deeersteplaats een bronvan inkomen en
wel een inkomen datzeuit eenal danniet gereguleerde of beschermde markt
moeten halen.Boeren,alsprivé-ondernemersbinnenonsop demarktgeoriënteerde systeem,stemmen de gebruikswijze van hun grond danook conform
hun hoofddoelstellingvan inkomensvorming - gegeven de standvan detechniek - afop deprijzenvan de input enoutput.Dit betekent dat deprijzen
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vanmarktbare goederenen dienstenbepalend zijnvoor deallocatievan de
cultuurgrond endaarmee bepalend voor een belangrijk deel de inrichting en
gebruik van het landelijk gebied.
Eeneerstekenmerkvan natuur en landschap is dathet beschouwd kan
wordenals eenextern effectvan de landbouwproduktie.Immers,het ontstane
landschap is,zoals eenextern effect doorHennipman (1977)wordtomschreven, eenbuiten demarkt omwerkendepositieve of negatieve invloed dievan
deproduktievoorwaarden ofvan het bevredigingspeil van anderenuitgaat.
Coulissen landschappen zijnte beschouwenalseenpositief extern effect
van landbouw uithetverleden,terwijl eenbedrijfsorganisatie of -voering,
waardoor devariatie inhet landschapverdwijnt,aantemerken is alseen
negatief extern effectvan demoderne landbouw. Eentweedekenmerk van het
produkt 'natuur en landschap' isdat het gekarakteriseerd kanworden als
eencollectief goed .Natuur en landschap,ontstaan door de landbouw, is
eencollectief geconsumeerd bijproduktvan individueleproduktiebeslissingen van opdemarkt gerichte boeren.Ditbetekent dat de belangentegenstelling tussen de landbouwproduktiefunctie enerzijdsen deandere functies
anderzijds nietalleen eentegenstelling is tussenverschillende functies
maar tegelijkertijdde spanningmet zichmeebrengt tussenprivate belang en
collectief belang. Immers,zoalsNewby (1980)opmerkt: "Although most farmland isprivately owned, the landscape ispublicly consumed.Asa resultwe
allfeelwe shouldhave a say in its appearance".Eenvraag diehier
logischerwijze onmiddellijk op volgt is 'welkeaanwending van cultuurgrond
isvoor een samenleving hetmeest optimaal?'.In feite gaat het daarbijom
devraagwat hetbelang isdat ineen samenleving aan bepaalde functies van
cultuurgrond wordt gehecht èn om devraag in hoeverre die verschillende
functies complementair danwelk concurrerend van aard zijn.Meningsverschillenover demeest optimale aanwending van cultuurgrond zijn veelal
terug tevoerenop eenverschil inpreferenties datmen heeft ten aanzien
van de functiesvan cultuurgrond.Het verschil inpreferenties komt niet
alleentotuiting inhetbelang datmenaandeverschillende functies
hecht,maar ook in diemate waarin men acht dat deonderscheiden functies
complementair danwel concurrerend zijn.
Hetkenbaar makenvanpreferenties vindt opverschillende manieren
plaats.Van denDoel (1977)duidt demanier ompreferenties voor collectieve goederenteuitenmet determpolitiekeparticipatie aan.Bijcollectieve goederenof goederenmet collectieve eigenschappenwordt inonze
samenleving veelvuldig gebruik gemaakt van devolgende vormenvan politieke
participatie:
- deelname aaneenpressie-of actiegroep;
- hetal dannietpersoonlijk beïnvloedenvanpolitici enpolitiekepartijen via directe contacten;
- hettoetreden toteenmassabeweging.
Deze drie vormenvanpolitieke activiteit vindenwe terugbij dewijze
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waaropbelanghebbenden hunpreferentie tenaanzien van de inrichting en
gebruikvanhet landelijk gebiedkenbaarmaken.De belanghebbenden zijn
daarbijte onderscheiden ineenaantal groeperingen met uiteenlopende
wensenen belangenwelkevaak nauwverbonden zijnmet éénvan de functies
van cultuurgrond.
Tabel 2 geeft eenoverzichtvanenkelebelangengroeperingen enhun geïnstitutionaliseerde organisaties metvermelding van de 'cultuurgrondfunctie'
waarvoor deze organisaties zich inzetten.Deze tabel dient als illustratie
enmaakt geenaanspraakopvolledigheid. Zozijnniet alle belangengroeperingen opgenomen enzijnaktiegroepen buitenbeschouwing gebleven.Het
verschil tussen eenaktiegroep eneen belangengroep isoverigens niet
altijd even duidelijk.

Tabel 2.Politieke participatie viabelangengroeperingen metbetrekking tot
het gebruikvanhet landelijk gebied.

Functie van

Belangen-

cultuurgrond

groep

Institutionalisering of
organisatievorm

Landbouw-

Boeren

Landbouwschap

produktiefunctie

Standsorganisaties
Consumenten

Consumentenorganisaties
Ver.totBehoud van
van Natuurmonumenten, Stichting
Natuur enMilieu en
Provinciale Landschappen

Streven gerichtop:

Verhoging agrarisch inkomen o.a.viamoderniseringv.d. landbouw
Lage voedselprijzen

Ecologische
functie

Natuurliefhebbers en
enmensen,
begaanmet
hetmilieu

Culturele
functie

Wetenschappers

Geen specifieke
belangenorganisatie

Eenverscheidenheid in
het voorkomenvannatuurlijke levensgemeenschappen

Welzijnsfunctie

Recreanten

Recreatiefunctie

Recreanten

Geen specifieke
belangenorganisatie
Stichting Recreatie
ANWB

Gevarieerd natuurlijk
landschap
Gevarieerd en natuurlijk
uitziend landschap met
bepaalde recreatieve
voorzieningen
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Behoudvan natuurlijke
landschappen en een
leefbare aarde

Belangengroepen zijnmeestal gericht opbelangenbehartiging van bepaalde
groepenuit de samenleving, terwijl aktiegroepen zichveel beperken toteen
specifiek doel (b.v.deaktiegroep 'totbehoud vanAmelisweerd'). Een
verschil tussen eenaktiegroep eneen belangengroep isvaak demate van
institutionalisering. Belangengroepen worden daarbijvaak gekenmerkt door
eenverdergaandematevan institutionalisering, bijvoorbeeld zoalsin tabel
2 isweergegeven in devorm van duidelijk omschreven belangenorganisaties.
Inhetverleden isdikwijls gebleken dataktiegroepen gemakkelijk tot
belangengroeperingen kunnenuitgroeien.Indeze tabel is geprobeeerd om bij
iedere functievancultuurgrond één ofmeerdere belangengroeperingen en
belangenorganisaties tenoemen die alsrepresentatief voor de onderscheiden
functies kunnen gelden.De invloedvan deze belangengroepen op depolitieke
besluitvorming hangtvan eenaantal factorenaf. Genoemd kunnenworden:het
aantal leden,de organisatieraad, devertegenwoordiging van de leden in de
besluitvormingsorganen en demiddelen die zijn gebruikt omhun doelen te
bereiken (financiëlemiddelen,het schrijven van nota's enpublicaties
e.d.). Een strikte scheiding tussen debelangengroeperingen en-organisatiesop basisvan de functie-classificeringissomsmoeilijk temaken
omdat,zoals reeds opgemerkt,de onderscheiden functies soms overlappend
zijn.Niettemin zijn er organisaties die zichmetname inzetten voor het
inkomen uit de landbouwproduktiefunctie,organisaties diezich inzetten
voor het behoudvan natuur en landschap enorganisaties diezich vooral
richten ophet recreatieve aspect vanhet landelijk gebied.Wanneer de
overheid nu eenbeleidwil voerenvoorhet landelijk gebied ishet haar
taak om dewensen enbelangenvan de diverse belangengroepen zodanig te
verenigen dathetalgemeenbelangvan degehelevolkshuishoudingwordt
gediend. Hetprobleem daarbij is dat verschillende wensen enbelangen deels
tegenstrijdigzijn.Bij debepalingvanhet beleid zal deoverheid deze
tegenstrijdige belangen daarom tegen elkaar moetenafwegen.Debelangengroepen zullen daarbijproberen om debalans inhunvoordeel te doenomslaan.
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HETOVERHEIDSBELEID VOOR HETLANDELIJK GEBIED

3.1 Algemene doelstellingen vanhet overheidsbeleid
Hetbeleidvan een overheid isper definitie gericht ophetalgemeenbelang.Het isdan ook detaak van de overheid om dewensenvan verschillende
- aldan niet georganiseerde -belangengroepen zodanig teverenigen dat het
algemenewelvaartsniveauwordt gemaximaliseerd. Ditisvoor de overheid een
niet geringeopgave omdat 'welvaart'nietmeetbaar ende 'collectieve
welvaartsfunctie' alszodanig onbekend zijn.Datneemt nietweg dat,wil de
overheid eenbepaald doelgericht beleidvoeren,zeop zijnminst een indruk
moethebbenvan devormvan dewelvaartsfunctie envan de factoren die het
welvaartsniveau beïnvloeden.Deze factorenkunnenvoor de verschillende
groepen inde samenleving sterk uiteenlopen.
In de jarenvijftigheeft de Sociaal-Economische Raad getracht het grote
aantal factoren,datvan invloed isophetnationalewelvaartsniveau, onder
tebrengen in devolgende vijf doelvariabelen:
- een evenwichtige groeivan hetnationaal inkomen;
- volledige werkgelegenheid;
- een stabielprijsniveau;
- eenrechtvaardige inkomensverdeling;
- een evenwichtige betalingsbalans.
Aanhet eind van de jaren zestig isaan deze vijf variabelen nog een zesde
toegevoegd, teweten:
- debescherming vanhetmilieu.
Gezamenlijk, zo is inNederland algemeen aanvaard,vormen deze zes doelvariabelen de formele doelstellingen vanhet economische beleidvan deoverheid enbepalen zehetwerkterrein van de economische politiek.
Voor het landbouwbeleid bestaan soortgelijke doelvariabelen. Dezevariabelen zijn tebeschouwen als een sectorgerichte uitwerking van dealgemene economische doelstellingen.OmdatNederland lid isvan de EG, zijn
voor haar dedoelstellingen, genoemd inArtikel 39van het EG-verdrag,van
belang.Medeopbasis daarvan kunnen devolgende doeleindenvan het landbouwbeleid geformuleerdworden ':
- zo laagmogelijke reële kostprijzen of zohoogmogelijke produktiviteit;
- eengelijkwaardige of redelijke beloningvoor dewerkers in de landbouw;
- een stabiele envoldoende grote,maar niet te grote,omvang van deproduktie;
- redelijke prijzenvan de consumenten.
Met hetuitbrengenvan de Structuurvisie Landbouw in 1977kanhiernogeen
vijfde doelstelling aanworden toegevoegd,teweten dievan:
- de selectieve groei.
Met deze doelstelling wordt aangegeven dat de landbouw rekening dient te

20

houdenmet hetmilieu/ natuur- en landschapsbehoud, de ruimtelijke ordening
etc. Daarmee heeft - endat isopmerkelijk - de algemeen-economische doelstelling van 'beschermingvan hetmilieu'binnen enkele jaren zijn evenknie
gekregen inde landbouwdoelstellingen.Evenopmerkelijk isechter datde
doelstelling vanvolledigewerkgelegenheid geenpedantheeft binnen de
landbouwdoelstellingen (DeJongh enTer Keurs, 1977). Tothet beginvan de
jaren zeventig waren beide doelstellingen voor de landbouw weinig actueel.
Voormilieuproblematiek bestond totop datmoment inhet geheelweinig
belangstelling enwas dewerkgelegenheidsproblematiek nog niet aan de orde.
Gedurende de laatste tien jaar zijner echter ontwikkelingen gaandewaardoor een doorwerking vanbeide algemene doelstellingen inde landbouwdoelstellingen voor dehand ligt.
Watbetreft demilieudoelstelling ishet duidelijk dat dealgemene belangstelling voor endekennisvan demilieuproblematiek het laatste decennium sterk istoegenomen. Daarbij is duidelijk geworden dat de landbouw
doordevoortgaande intensivering,zichuitende ineen sterk toegenomen
gebruik vankunstmest-enbestrijdingsmiddelen eneen toegenomen produktie
vanmest doormet name de intensive veehouderij,eenniette verwaarlozen
bijdrage levert aandemilieu-problematiek. Het isdan ook begrijpelijk dat
deoverheid de doelstellingvan selectieve groeiaan de landbouwdoelstellingheeft toegevoegd. Het isonduidelijk waarom ditnog nietmet dewerkgelegenheidsdoelstelling isgebeurd. Ineen tijd dat deoverheid zich grote
inspanningen getroost omarbeidsplaatsen te creëren,lijkthet immers
gewenstdatdieoverheid ook nagaatwelkemogelijkheden de landbouwsector
kanbieden en dat zij ditexpliciet aan deorde stelt inde landbouwdoeleinden.
Alle doelstellingen van het algemeen-economisch beleid en dievan het
landbouwbeleidmoeten steeds in hunonderlinge samenhang worden gezien.
Samen vormen zijeen synergetisch geheel,hetgeenbetekent dat dedoelstellingen simultaan geoptimaliseerd moetenworden,wil het gewenstewelvaartsniveau bereikt worden.Verontachtzaamt men éénvan de doelstellingen,
danbestaat de kansdat dit een grote invloedheeftophettotale welvaartsniveau (Slangen enAussems, 1978). Hetprobleem bijhet optimaliseren
vandit synergetisch systeem is destrijdigheid van sommige doelstellingen.
Een recent onder deaandacht gebrachte,envoor ons onderwerp belangrijke,
7)
iswel de tegenstelling tusseneconomische groei 'of de stijgingvan de
technische produktiviteit 'in de landbouw enerzijds en debescherming van
hetmilieu anderzijds.Bijdebepalingvanhaar beleidzal de overheid
zulke tegenstrijdige doelstellingen tegen elkaar afmoetenwegen zonder dat
hetandere doelstellingen uithetoogverliest.
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3.2 Factoren diehetoverheidsbeleid beïnvloeden
Voordatwordt overgegaan tot eenbesprekingvanhetoverheidsbeleid in
het landelijk gebied,zal aaneen aantal factoren aandacht besteed worden
dieop de invloedvan en de richting van hetoverheidsbeleid invloeduitoefenen.Achtereenvolgens komen aan deorde:
- de aardvan de goederen en het daarmee samenhangende voorzieningsmechanisme in casuhetmarkt-enprijsmechanismeof budgetmechanisme;
- depublieke actores;
- de beslissingsstructuur.
Deaardvan de goederenetc.
Inonze volkshuishouding zijn tweevoorzienings-of ordeningsmechanismen
vanbelang,namelijk hetmarkt- enprijsmechanisme enhetbudgetmechanisme.
Welkmechanisme ineen concrete situatie devoorkeur verdient hangtmet
nameafvan deaardvande goederen.Er zijntwee gevallente onderscheiden
waarinhet duidelijk iswelkmechanisme devoorkeur heeft.Hetbetreft twee
uitersten, teweten zuiver individuele goederen en zuiver collectieve
goederen. In geval van zuiver individuele goederen iser alleredenom
voorkeur aanhetmarkt-enprijsmechanismete geven.Bij zuiver collectieve
goederenverdienthetbudgetmechanismeduidelijk devoorkeur (zieook
Goedhart, 1977,blz.5enVan Brabant, 1979,blz.8). Indeoverige gevallen,
dequasi-collectieve goederen,waartoe ook,om eenvoorbeeld tenoemen,de
natuurreservaten behoren,ligt dezaakminder eenduidig.Bij afweging om
eenvoorziening via demarkt of viahet budgetmechanisme te laten lopen is
eenbelangrijkmotief,datbijvoorzieningvia demarkt,ieder individu
gedwongen isom zijn eigenvoorkeur,endaarbijtegelijkertijd zijnofferbereidheid, teopenbaren.Bijhet toepassen vanhetbudgetmechanisme stuit
hetpeilenvande individuelevoorkeur enofferbereidheidbijdequasicollectieve goederen,evenals bij de zuiver collectieve goederen,op moeilijkheden. Zodra namelijk collectieve elementen,zoals subsidies van 0tot
100%,hetom nietbeschikbaar stellenvanwaardevolle agrarische cultuurlandschappen ennatuurterreinen,recreatieve voorzieningen enanderemiddelenin de (collectieve)voorzieningen zijnopgenomen,heefthet individuer
geenbelang bij simultaan zijnpreferenties enoffervaardigheidte demonstreren.
Bij dequasi-collectieve goederen is daarbijhet gevaar aanwezig dat
wensenvan bepaalde groepen- enmetname dievansuccesvolle belangengroepen enbelangenorganisaties -worden aangezien alsmaatgevend voor individuelevoorkeuren zonder dathetvraagstukvan deofferbereidheid ende
lastenverdeling duidelijk naar vorenkomt.De collectieve sector is immers
de sector waar de belanghebbenden alszodanigniet dekosten dragen.De
collectievevoorzieningswijzevoor individuele enquasi-collectieve goederenwordt derhalve gehandicapt door gebrek aan informatie omtrent indivi-
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duelevoorkeuren,alsmede door de druk vanbepaalde belangengroeperingen.
Van deprodukten die voortvloeienuit defuncties van agrarische cultuurgrondkan een deel,teweten deprodukten dieverkochtworden, gekenmerkt
worden als een zuiver individueel goed.Dewaardering van dezeprodukten
vindtvia hetmarkt-enprijsmechanismeplaats.De overigeprodukten -ook
wel aangeduid als externe effecten -afkomstigvan derecreatieve,de
ecologische,de culturele en dewelzijnsfunctie van cultuurgrond, zijn in
hunalgemeenheid tekarakteriseren alsquasi-collectieve goederen.Voor de
beloning van dezeprodukten blijft,doorhun aard,het budgetmechanisme
over.Vanuit dieachtergrond iseen intensieve overheidsbemoeienis met het
landelijk gebied goedverklaarbaar '.
Depublieke actores
Iederepersoon oforganisatie diebeslissingen neemten/of activiteiten
entameert diedirektvan invloed zijn,of bedoeld zijninvloed tehebben op
deomvang van depublieke dienstverlening,kan beschouwdworden als een
publieke actor.Inde 'publieke sector',die zichmet het landelijk gebied
bezighoudt,zijnvele actores teonderkennen.Inpar.2.2 zijnal deagrarischeproducentenmethun organisaties endeconsumenten genoemd. De
agrarische producenten zullen geïnteresseerd zijn inhogeprijzenvoor hun
produkten,deconsumenten daarentegen in lagevoedselprijzen. Deconsumentenvannatuur en landschapwillen graag een fraai landelijk gebied.
Verder hebbenwe deverschillende belangengroepen en belangenorganisaties
genoemd die elk eenbepaalde functievervulling vanhet landelijk gebied
nastreven.Hier kunnenwe depolitiekepartijen nogaan toevoegen. Infeite
zijn deze categorieën tebeschouwen alsvragers naar eenbepaalde inrichting,bestemming enbeheervan het landelijk gebied.Tegenover dezevraagzijde,waar we dus onderscheiden:
- deagrarischeproducenten;
- deconsumenten van voedselprodukten ennatuur en landschap;
- belangengroepen en belangenorganisaties;
- politiekepartijen;
vindenwe de aanbodkantmet:
- deagrarische producenten;
- het ambtelijk apparaat,zowel debeleidsvoorbereiders alsde uitvoerders
vanhet beleidmetbetrekking tothet landelijk gebied;
- deregering;
- hetparlement.
Aandeaanbodkant zijnde agrarische producenten tebeschouwen als primaire
aanbiedersvan natuur en landschap in landelijke gebieden.De overheid, in
casu de regering,hetparlement enhet ambtenarenapparaat kunnen door
middelvan hun beleidvoor delandelijke gebieden sturend optreden.Als
zodanig drukt ook deoverheid haar stempel op deverschijningsvorm van het
landelijk gebied enookzij isdanalseen (mede-)aanbiedervan natuur en

23

landschap tebeschouwen.Uiteindelijkvindt ineenonderlinge interactie
tussen genoemde vragers enaanbieders in dezogenaamde beslissingsstructuur
de collectieve besluitvorming vanhet landelijk gebiedplaats.Deverschillende actores,elkmet hun eigen doelstellingen enregelinstrumenten ',
trachten daarbij de situatie zoveelmogelijk naar eigenwensen en ideeën te
beïnvloeden.
De beslissingsstructuur
Formeel heeft indebeslissingsstructuur van ons land,dusookwathet
beleidvoor het landelijk gebied betreft,hetparlementhet laatstewoord.
Informeel liggen derollenveelminder hiërarchisch.Inwerkelijkheid zijn
deverschillende actores,dieaanhetcollectieve besluitvormingsproces
deelnemen,eerder nevengeschikt aanelkaar danondergeschikt bijhet tot
standkomenvan beslissingen.Daarnaast wordt debeslissingsstructuur extra
gecompliceerd doordat bepaalde personen zowel aande aanbodkantals aande
'vraagkant' een rolvervullen. Indien personen,diezichambtshalve bezighoudenmethet landelijk gebied en daarnaast eenbelangrijke rol vervullen
inbepaalde belangenorganisaties,wordt debeslissingsstructuur - die formeel vrij duidelijk is-indepraktijk erg ondoorzichtig.

3.3. Doelstellingen eninstrumentenvanhetoverheidsbeleid voor
net landelijk gebied
Vanaf hetmiddenvan de jaren zeventig heeft deNederlandse overheid,
blijkens eenstroomvanpublicaties ennieuwe regelingen,zich intensief
met de inrichting vanhet landelijk gebied bezig gehouden.Zo verschenen
vanuit deverschillende invalshoeken,teweten landbouw,bosbouw,openluchtrecreatie en landschapsbehoud,zogenaamde Structuurvisies,waarin het
belangvan debetreffende sectorenwerd geschetst .Devier structuurvisieshebben tezamen de grondslag gevormdvan deNota Landelijke Gebieden
die de Rijksoverheid in 1977heeftuitgebracht .In dezeNota formuleert
deoverheid haar basisdoelmetbetrekking tothet ruimtelijk beleid als
volgt:
"Hetbevorderen van zodanige ruimtelijke enecologische condities,dat:
a. dewezenlijke strevingenvanindividuenen groepen in de samenleving
zoveelmogelijk tot hun rechtkomen;
b. dediversiteit,samenhang enduurzaamheid van het fysischmilieu zo goed
mogelijk worden gewaarborgd."
Bijhet ruimtelijk beleid voor landelijke gebiedenwordt volgens deNota
"inbijzonderemate aandacht besteedaaneenvergroting vandemogelijkhedenvan die groepen ophetplatteland en inde stad dieover onvoldoende
keuzevrijheid beschikken,aan demogelijkheden totontplooiing van diegenen
dievan de landbouw afhankelijk zijn,aan de leefbaarheid van dekernen en
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aan de recreatiebehoeften van diebevolkingsgroepen die thans nog over
onvoldoendemogelijkheden beschikken. Tevens ishet beleid gericht op het
ontwikkelen enhet waarborgen van verscheidenheid inhet ruimtegebruik en
op de samenhang enduurzaamheid inhet fysischmilieu.Daartoe worden
bestaande samenhangen behouden enontwikkeld ennieuwe tot stand gebracht.
Terbescherming van de zwakkere functies worden aan de sterkere functies
beperkingen opgelegd" (slot citaat).
Kort samengevat komen deonder a. en b.geformuleerde doelstellingen
erop neer dat de overheidhet iedereen - als groepenalsindividu - naar
de zinwil maken en dat deverscheidenheid in natuur en landschap daarbij
duurzaam gewaarborgdmoet zijn.Deeerste doelstelling is alles behalve
spectaculair omdat eendergelijke doelstelling altijd alsuitgangspunt voor
iedereweldenkende overheid zal gelden.Waar hetopaankomt is hoe de
verschillende belangenuiteindelijk tegen elkaar worden afgewogen enmet
welke gewichten.Ietsvan die afwegingwordt duidelijk door de formulering
inhet aangehaalde citaat: "Bijhet beleid zal inhet bijzonder aandacht
worden besteed aan alleswatmet de landbouw temaken heeft,terwijl het
beleid tevens gericht zal zijn opnatuur en landschap".
Tochmag hetopmerkelijk heten dat de overheid bijde formuleringvan het
ruimtelijk beleid de doelstelling van natuur- en landschapsbehoud met name
noemt,terwijl detwee andere functies vanhet landelijk gebied - landbouw
en recreatie -ineerste instantie buitenbeschouwing blijven.Tot een
belangenafweging komt deNota niet.De indruk wordt gewekt dat de overheid
zoveelmogelijk aanallerlei deelbelangen heeftwillentoegeven,zonder dat
zijzelf istoegekomen aan een synthesevan de bestaande deelbelangen. Het
resultaat iseen gefragmenteerd beleid dat inde Structuurschets Landelijke
Gebieden,behorende bij deNota,naar vorenkomt.Daarinwordt Nederland in
vier zones (zie figuur 1)onderverdeeld,teweten:
1.gebiedenmet dehoofdfunctie landbouw (zoneA ) ;
2. gebieden met afwisselend natuur-enandere functies in grotere ruimtelijke eenheden (zoneB ) ;
3.gebiedenmet afwisselend landbouw,natuur-enandere functies in kleinereruimtelijke eenheden (zoneC ) ;
4. gebiedenmet alshoofdfunctie natuur (zoneD ) .
IndezonesA, Ben D streeft de overheidnaar een scheidingvan defuncties.Alleen in zone C,waar een dergelijke scheiding vanwege deversnipperingniet zinvol is,stuurthet overheidsbeleid op integratie aan.DeNota
merktop dat de zoneseen globaal karakter hebben en datbijvoorbeeld in
zoneC scheidingvande functies voorgestaanwordt daar dewatzwakkere en
sterkere functies niet tecombineren zijn.Anderzijds wordt in zone B
verweving nagestreefd als de zwakke functiesmet de sterkezijn tecombineren.Uit dekaartblijkt enerzijds dathet overheidsbeleid ineen groot
deelvanhet landelijk gebied gericht zal zijnop een scheidingvanfuncties,anderzijdswordt ineenqua omvangniet teverwaarlozen gebied,met
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