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VOORWOORD

Het doet ons genoegen hierbij het rapport "Mogelijkheden krachtenbundeling praktijkonderzoek
akkerbouw envollegrondsgroenteteelt"tepresenteren.
Hetdagelijks bestuur vanhet PAGVmeent methetuitbrengenvandezestudie haartaak afgerond
tehebben,dieaanhaarwasopgedragendoorhetcollegevanvoorzittersendirectiesvanROC's.
Geziendeontwikkelingen inhetonderzoek inhet algemeenendie inhet praktijkonderzoek inhet
bijzonder, doen wij een indringend beroep op de organisaties in het bedrijfsleven enop de overheidomte bevorderendatbesluitvorming inde lijnvanonzeaanbevelingenwordt nagestreefd.Dit
beroep is vooral gebaseerd oponze visie dat het ook de komende decennia noodzakelijk isvoor
de sectoren akkerbouw engroenteteelt indevollegrondover eenefficiente en herkenbareorganisatie voor het praktijkonderzoek te beschikken. Daarbij zijn door ons de overwegingen betrokken
dat:
- Er in de gehele nationale- en internationale onderzoekswereld sprake is van schaalvergroting.
Omdaarinpartnerteblijven,zullenwijookinonspraktijkonderzoek derijenmoetensluiten.
- De bedrijfslevenorganisaties in de akkerbouw en de groenteteelt steeds meer een bovenregionalestructuur krijgen.Hetonderzoekkandaarbijnietachterblijven.
- Deoverheidnadrukkelijk eenbeleidvoertwaarbijscheidingvanbeleidenuitvoeringaandeorde
is. Deaanstaande verzelfstandigingvanhet PAGVzaldeafstandtotdeoverheidalsmedefinancier van het praktijkonderzoek vergroten. Een landelijke sectorgerichte organisatie voor het
praktijkonderzoek kanalsconsistentegesprekspartnervoordeoverheidfunctioneren.
- Zowel de overheid als het bedrijfsleven hebben aangegeven dat men van inputfinanciering zal
overschakelen op programmafinanciering. Deze gewijzigde financieringsfilosofie noopt in het
kadervandesectorale herkenbaarheidtot eensectoraleaanpakvanhetpraktijkonderzoek.
- Het praktijkonderzoek ook in de toekomst de organisatie moet zijn die ontwikkelingen in de
wetenschap moetvertalen invoorde praktijk toepasbare conceptenomknelpunten inde sector
enopdebedrijventotoplossingtebrengen.
Wij zijn de directie van het PAGV erkentelijk voor de inzet en de zorgvuldigheid waarmee zij
namens ons gewerkt hebben aan de totstandkoming van het voorliggende rapport. Indeze dank
willenwijook dedirecteuren vande regionale onderzoekcentra betrekken,die indiscussie metde
PAGV-directie eenconstructieve en kritische inbreng geleverd hebben bij deformulering vanons
advies.

Voor de noodzakelijke meningsvormende discussies, die vooraf zullen gaan aan de besluitvorming,gevenwijenkeleoverwegingenmee.
- Eenakkerbouw engroenteteelt indevollegrond,dievertrouwenheeft indetoekomst,staatopen
voor verandering en blijft investeren in een op de sector toegesneden efficient onderzoeksapparaat.

- Ookinhetsectoralepraktijkonderzoek geldtdatmensamensterkerstaat,danwanneer menblijft
opererenvanuit eenverdeeldhuis.
- Een bedrijfsleven inde akkerbouw ende groenteteelt, dat invulling wenst te geven aan eenop
detoekomst gericht engoedgeorganiseerdpraktijkonderzoek, kanenmagookvandeoverheid
eenstructurele enblijvende ondersteuning vandeze collectieve aktiviteit, ter stimulering vande
ontwikkelingindezesectoren, verlangen.
Namensdeopdrachtnemer,
J.D.Leeuwma
S.A.Ruiter
ir.H.R. Kuypers
ir.H.J.Schuring
ir.C.M.M,vanWinden
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SAMENVATTING

Het praktijkonderzoek in de akkerbouw en de vollegrondsgroenteteelt wordt uitgevoerd op één
proefstation, het PAGV, op 13 akkerbouw ROC-lokaties en 5 groente ROC-lokaties. Vanwege
veranderingen indewijze vanfinanciering van het onderzoek, de komende verzelfstandiging van
het proefstation,de discussies in andere sactoren en bovenal de wens omte komen tot efficiencyverbetering, is besloten omeen nadere studie uit te voeren naar de voor- en nadelen vaneen
krachtenbundeling in het praktijkonderzoek inde sectoren akkerbouw en vollegrondsgroenteteelt.
Destudiemoestzichrichtenophetontwikkelenvanvoorstellenenadviezenomtekomentot:
- versterkingvandegezamenlijkeprogrammering;
- een systeem van landelijke financiering met daaraan gekoppeld besluitvorming over het programma;
- een bestuurlijke structuur waarmee inhoud gegeven wordt aan de eenheid in programma en
financiering.
De uitvoering vandeze studie is in eenvergaderingvan voorzitters endirecteuren van ROC's en
het Dagelijks Bestuur en directie van het PAGV opgedragen aan het Dagelijks Bestuur van het
PAGV.Hetthansvooruliggenderapport ishetresultaatvandezestudie.
De sectoren akkerbouw en vollegrondsgroenteteelt hebben op dit ogenblik beide te maken met
een vrij slechte rentabiliteitssituatie. Veranderende eisen, die de maatschappij stelt aan het
produktieproces eneendruk opde prijzen,noodzaken totwijzigingen inde bedrijfsvoering opde
individuele bedrijven.Juist indeze situatiewordt van het praktijkonderzoek veelverwacht.Tegelijkertijd is de financiële ruimte echter niet aanwezig om de bijdragen aan het praktijkonderzoek te
vergroten. Dit probleem kent niet alleen het bedrijfsleven, maar ook de andere financier van het
praktijkonderzoek, de overheid. Derhalvewordt ervanuitgegaandat de omvangvan het praktijkonderzoek niet kan toenemen en niet magafnemen. Versterking van het praktijkonderzoek moet
dus geheelgevondenwordenuitwijzigingen inde eigen structuur vanprogrammering, besluitvormingeninwijzigingenvandeorganisatie.
Analyse
Inde huidige situatie is iedere regio autonoom instaat omzelf beslissingen te nemenover hetop
het eigen ROC uit te voeren onderzoek ende daarvoor te realiseren investeringen. Dewensom
hetprogrammavanhet ROCoptimaaltelatenaansluitenbijinderegiolevendeonderzoekwensen
heeft geleid tot een zeer breed programma per ROC en tot doublures. Het brede programma
maakt het voor de ROC-onderzoeker moeilijk om literatuur bijte houden envolwaardiggesprekspartner te blijven. Outillage voor onderzoek wordt ook steeds kostbaarder, waardoor specifieke
outillage, zoals bijv. bewaaraccommodatie, slechts op één plek in Nederland gerealiseerd kan
worden.

Specialisatie van de ROC's en een taakafbakening met het PAGV zal daarom tot efficiencywinst
leiden, maar is slechts mogelijk indien de besluitvorming over het onderzoekprogramma en de
daaraangekoppelde begroting inééncollegeplaatsvindt. Daaromishet noodzakelijk dekrachtenbundeling inprogrammering,financieringenbesturingalseenheidtezien:hetéénkannietzonder
het ander. Bij een dergelijke eenheid kande herkenbaarheid van het praktijkonderzoek vanuit de
regioschadeoplopen.Derhalveishieraan,indeorganisatorische vormgeving enindetaakafbakening,veelaandachtbesteed.
Programmering
Reedsjarenwordt indesectorenakkerbouw envollegrondsgroenteteelt ondercoördinatie vanhet
PAGVjaarlijks eenonderzoekprogrammaopgesteld,gebaseerdopvragendie indepraktijkleven.
Er is echter minder aandacht voor programmering op lange(re) termijn.Voorgesteld wordt omte
komentot de vormingvanregionale programmeringscommissies,diejaarlijks de onderzoeksvoorstellen beoordeling op relevantie enbezienof ze passen in eerder vastgestelde prioritaire hoofdlijnen. Dezecommissieskunnenzichconcentrerenoponderzoek,omdatzevrijgesteldwordenvan
debeheerstaken.Voorzittersvanderegionaleprogrammeringscommissies, aangevuld metandere
deskundigen uit de sector, vormen met elkaar de landelijke programmeringscommissie. Deze
commissie geeft jaarlijks advies met betrekking tot het concept-programma enzet de hoofdlijnen
op middellange termijn uit. Dit laatste gebeurt op basis van een 5-jaarlijks op te stellen visie op
hoofdlijnen.
Financiering
Hetisniet mogelijkomover hetuitvoerenvanéénonderzoekprogrammatekunnensprekenalsde
financiële middelen niet in één begroting zijn opgenomen.Jaarlijks zal deze begroting opgesteld
moeten worden op basis van concept-begrotingen per lokatie. Het totaal benodigde bedrag van
19,5 miljoenguldenwordt voor50%gefinancierddoordeoverheid,voor 30%doordeakkerbouwsector envoor 20%door degroentesector. Hetbedrijfsleven-aandeel moetcentraal geïndworden
door het Landbouwschap en gebaseerd zijn op de toegevoegde waarde van de gewassen. De
additioneel(ookregionaal)beschikbare middelenmoeten,omdeéénheidinhetprogrammaniette
verstoren,ingebrachtwordenindetotaal-begroting,waarbijwelalsuitgangspuntwordt gehanteerd
datregionalemiddelenookregionaalingezetworden.
Besturing
De krachtenbundeling kan alleen gestalte krijgen indien de besluitvormingsorganisatie wordt
aangepast. Vorming van een sectorbestuur, dat goedkeuring van programma en begroting als
belangrijkste taken heeft, is mogelijk op een wijze dat een voldoende binding met alle regio's
gewaarborgdkanworden. Ditsectorbestuurwordtgeadviseerddoordelandelijkeprogrammeringscommissies,de NRLO-PAC'sendoorlokatiebeheercommissies. Dezelaatstecommissies hebben
tottaak omhetdagelijks beheervaneenlokatietebesturen,waaronder gerekendkanwordenhet

bezien van de mogelijkheden om het ROC niet alleen te laten functioneren als een goed onderzoekcentrum,maarookalseenregionaalinnovatiecentrum.
Ook in de uitvoeringsorganisatie zijn aanpassingen nooodzakelijk. Schetsen hiervoor worden
gegeven.
Realisatie
Omde hierboven aangegeven structuurwijziging te realiseren zullen vele besluitvormingsprocessen doorlopen moeten worden. Een stappenplan, waarin is aangegeven in welke volgorde en
wanneer welke stappen genomen moeten worden, geeft aan dat het goed mogelijk is om de
aangepaste organisatie voor praktijkonderzoek inde akkerbouw endevollegrondsgroenteteelt op
1januari 1995operationeelte hebben.Naéénjaarkandangeëvalueerdwordenof hetnaarwens
werkt. Ook kan dan bekeken worden of de gewenste efficiencywinst behaald is en of nadere
maatregelennoodzakelijk zijn.

-3-

INLEIDINGENVERANTWOORDING

Het praktijkonderzoek in de land- en tuinbouw vindt plaats op proefstations en regionale onderzoekcentra (ROC's). In principe zijn deze organisaties per sector georganiseerd. Op sommige
proefstations en ROC's komen combinaties van sectoren voor. In deze gevallen is er veelal wel
sprake vaneenfysieke concentratie, maar bestaan er afspraken over de omvang van het onderzoekpersector.
Deomvangvanhetpraktijkonderzoek persector isdelaatstejarenminof meer eenvastgegeven
geweest.Alsgevolgvanverschillen indeontwikkelingen persectorendetoenemendedrukophet
onderzoek om oplossingen te zoeken voor de realisatie van een duurzame, concurrerende en
veilige landbouw, neemt de concurrentie om het beschikbare budget toe. Vanuit de sectoren
akkerbouw en groenteteelt in de vollegrond is deze ontwikkeling onderkend middels de notitie
"Relatietussen PAGVenROC's",dieindevergaderingvan28juni 1991vanhet PAGV-bestuur is
besproken. In het PAGV-bestuur werdgeconcludeerd dat deze nota eerst besproken zouworden
inhetbestuurlijkoverlegindesectorenakkerbouwengroenteteelt indevollegrond.
Op 5 november 1991,nadat er over de nota bestuurlijk overleg had plaatsgevonden, werd op
initiatief vanhetdagelijksbestuurvanhetPAGVeenoverlegmetdevoorzittersendirecteurenvan
de ROC's georganiseerd. Tijdens dit overleg zijn de hoofdlijnen in het praktijkonderzoek in het
algemeen, en inde sectoren akkerbouw engroenteteelt inde vollegrond in het bijzonder, aande
orde geweest. Aspekten die hierbij een rol spelen betreffen de verzelfstandiging, de verschuiving
van input-/lokatie-financiering naar output-/programmafinanciering en de concentratietendensen
die in het totale onderzoek zijn ingezet. Op grond van de tendensen ten aanzien van de verschillendeontwikkelingen indesectoreneninhetonderzoek,werdbeslotenomeennaderestudie
uit te voeren naar de voor- en nadelen van een krachtenbundeling in het praktijkonderzoek ten
behoevevandeakkerbouwendegroenteteelt indevollegrond.
Tijdens de uitvoering van de studie werd tevens kennis genomen van de notitie "Positionering
proefstations voor de plantaardige en dierlijke sector". Indeze notitie, die is opgesteld door een
werkgroep bestaande uit vertegenwoordigers van overheid en bedrijfsleven, worden o.a. de
uitgangspunten geformuleerd voor de verzelfstandiging van de proefstations. Daarin wordt onder
meergenoemd:
- Hetpraktijkonderzoek isvooriederesectorsamengebundeldinéénlandelijkonderzoekprogramma.
- Vooriederesectorzalvanuit hetbedrijfslevenlandelijkefinancieringplaatsvinden.
- Persectorwordtgestreefdnaaréénbestuurvoorhetpraktijkonderzoek,uitgevoerdophetbetreffendeproefstationmetbijbehorendeROC's.
- Structurele financiering van het praktijkonderzoek zal door overheid en bedrijfsleven op50/50basis plaatsvinden. Naast structurele financiering is additionele financiering door overheid en
bedrijfsleveninandereverhoudingenmogelijk.
- De sturing van het praktijkonderzoek vindt plaats door middel van goedkeuring en financiering
vanonderzoekprogramma's enbeoordelingvanresultaten.
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Dezeuitgangspuntenversterkendenoodzaak inhoudtegevenaanhet hiervoorgenoemde besluit
om een studie uit te voeren naar de krachtenbundeling inhet praktijkonderzoek ten behoeve van
deakkerbouw endegroenteteelt indevollegrond.Indenotitievandedirectiesvandeproefstations in de plantaardige sector d.d. 7 januari 1992 met betrekking tot de verzelfstandiging
wordendezelfdeuitgangspuntenonderschreven.
1.1 Doelvandestudiekrachtenbundeling
Destudie metbetrekkingtotdekrachtenbundeling inhetpraktijkonderzoek indeakkerbouw ende
groenteteelt indevollegrond heefttotprimairedoeltekomentotverhogingvandeefficiëntie inhet
onderzoek. Deonderwerpen vanstudie betreffen de programmering,definanciering endebesturing van het onderzoek. Naast een hoge mate van efficiëntie neemt de herkenbaarheid van het
praktijkonderzoek voor de geledingen in de sectoren akkerbouw en vollegrondsgroenteteelt een
belangrijkeplaatsinbijdeafwegingen.
1.2 Taakopdracht
IndevergaderingvanvoorzittersendirecteurenvandeROC'senhetdagelijksbestuurendirectie
vanhet PAGVop5november 1991,werdbeslotendathetdagelijksbestuurvanhet PAGVverantwoordelijkheid zou dragen voor het uitvoeren of hetdoen uitvoeren van een studie naar de vooren nadelen van een krachtenbundeling binnen het praktijkonderzoek in de akkerbouw en de
groenteteelt indevollegrond.
Deuitvoering werd gedelegeerd aandedirectie vanhet PAGVendevertegenwoordigers vanhet
secretariaat van het Landbouwschap in het PAGV-bestuur. Debetrokkenheid van de ROC's met
deze uitvoerende groep moest gestatte krijgen via geregeld overleg met de directeuren van de
ROC's.
De nadere uitwerking van het begrip "krachtenbundeling" werd vertaald in het ontwikkelen van
voorstellenenadviezenomtekomentot:
- Versterking van de gezamenlijke besluitvorming over het onderzoekprogramma in het praktijkonderzoek,terverhogingvandeefficiency.
- Het opzetten van een systeem van landelijke financiering en het koppelen van de financiering
aanhetuittevoerenonderzoekprogramma.
- Hetaanpassenvandebestuurlijkestructuur,teneinde inhoudtekunnengevenaandegezamenlijkeprogrammeringendekoppelingdaaraanvandefinanciering.
Als randvoorwaarde voor de uitwerking van landelijke gezamenlijke programmering, landelijke
financieringgekoppeldaanhetonderzoekprogramma enhetcreërenvanééngezamenlijk bestuurlijkdraagvlak, moet nadrukkelijk inogenschouw genomenwordendatvoorgesteldewijzigingenniet
tenkostegaanvandeaandachtvoorregionalevraagstukken.
Het tijdspad datwerd uitgezet komt neer op het afrondenvande studie in het voorjaar van1992.
Vervolgens zal ongeveer een half jaar ingelast worden om de studie naar behoren te kunnen
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bespreken en becommentariëren in de verschillende groepen belanghebbenden. Uiteindelijk zal
eind1992moetenwordenovergegaantotconcretebesluitvormingomtrenttenemenstappen.
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2.

BESCHRIJVINGSITUATIE1991

Indit hoofdstukzalingegaanwordenopdeverschillende aspektenbinnenhetpraktijkonderzoek in
de akkerbouw endegroenteteelt indevollegrond,zoalsdezetot 1992zijnontwikkeld.Naast een
beeld van het praktijkonderzoek in de akkerbouw en de groenteteelt in de vollegrond, zal in de
voorlaatste paragraaf van dit hoofdstuk worden ingegaan op de ontwikkelingen in het praktijkonderzoek inanderesectorenvandeland-entuinbouw.Eensterkte/zwakte-analyse vanhetpraktijkonderzoek inde akkerbouw ende groenteteelt indevollegrond vormt de afsluiting vandithoofdstuk.
2.1

Lokatiesenomvangpraktijkonderzoek indeakkerbouwendegroenteteelt indevollegrond
Het praktijkonderzoek in de akkerbouw en de groenteteelt in de vollegrond vindt overwegend
plaats op het PAGV en op de ROC's akkerbouw en de ROC's groenteteelt in de vollegrond.
Daarnaast vindt er incidenteel onderzoek plaats op praktijkbedrijven. Met name wanneer de
omstandigheden op de ROC's niet representatief zijn voor het te onderzoeken probleem wordt
uitgeweken naar eengeschikte praktijklokatie. Ooktenaanzien vanhetonderzoek met betrekking
tot de introduktie vangeïntegreerde bedrijfssystemenwordt op ruime schaalgebruik gemaakt van
praktijkbedrijven,terevaluatievanopdeproefbedrijvenverkregenresultaten.

2.1.1 HetPAGV
Het PAGVvormt in het praktijkonderzoek voor de akkerbouw ende groenteteelt inde vollegrond
het centrale coördinatiepunt. De totale structurele formatie van het PAGV omvat 125 plaatsen.
Ongeveer 50%vandeformatieve ruimte is ingezet alsonderzoeker. Deandere helft iswerkzaam
in leiding enondersteuning,o.a. proefbedrijf, laboratorium, administratie, etc. Ongeveer 25%van
demedewerkerszijnacademicienzo'n35%heefteenHBO-opleiding.
Naast de structurele formatie kent het PAGV momenteel een additionele capaciteit van ± 35
plaatsen. Ongeveer 90%van deze additionele medewerkers zijnwerkzaam als onderzoeker. De
financiering van deze medewerkers is geregeld op projectbasis met gelden van de overheid,het
collectieve bedrijfsleven ende EG.Uitgangspunt is,dat het PAGV alleen kontraktonderzoek doet
voor koepelorganisaties. Slechts bij zeer hoge uitzondering kent het PAGV additionele financieringenopbasisvaneencontract metindividuelebedrijven.
Het PAGV beschikt over een proefbedrijf van ± 250 ha in Lelystad, waarop in een roulerend
systeemjaarlijks±70haproevenliggen.InNagelebeschikt het PAGVovereenproefbedrijf van±
70 ha ten behoeve van het bedrijfssystemen-onderzoek. De kantoor en bedrijfsgebouwensituatie
ophet PAGVvoldoet,inclusief de nogvoorzieneuitbreidingen/aanpassingen,aande eisendieten
behoevevanhetonderzoekgesteldmoetenworden.

Exploitatie-tekortPAGV(1992, begroot)
totaal
PAGVbegroot
ƒ 16.091.300,=

exploitatieverlies
ego
(50/50)1992
100%overheid
ƒ 9.852.300,=

ƒ 3.000.000,=

additioneel
derden/overheid

personeel(fp)
struc. add.

ƒ 3.239.000,=

125 35

2.1.2 DeROC'sakkerbouw
Behalve op de centrale lokatie PAGV vindt een belangrijk deel van het praktijkonderzoek akkerbouwplaatsopdeROC'sakkerbouw,ledereregiobeschiktoveréénof meerdereROC's.

OverzichtROC'sakkerbouw

Regio

lokatie

N-klei

Ebelsheerd

(SPNA)

Kollumerwaard

Veenkoloniën

't Kompas

+ NO-zand

Kooyenburg

(SIO)

Borgerswold

exploitatie-

personeel

personeel

verlies (50/50)

structureel

additioneel

begroting 1992

excl. admin.

ƒ 454.000,=

8

2

ƒ 1.782.500,=

19,5

11

ƒ 661.000,=

9

-

HLB
Flevoland

Kandelaar

(SPF)

Waag

N-Holland

Bemmelenhoeve

ƒ 460.000,=

6

-

Z-Holland(A)

Westmaas

ƒ 300.000,=

4,5

-

Zeeland

Rusthoeve

ƒ 420.000,=

6

-

ZO-zand

Vredepeel

ƒ 281.000,=

3,5

-

Loss

Wijnandsrade

ƒ 305.700,=

4,5

-

ƒ 4.664.200,=

61,0

13

Totaal

Opde ROC's akkerbouw werken structureel 10onderzoekers, waarvan 1op academisch niveau.
Via additionele financiering zijn 7 onderzoekers ingezet. Van het totale praktijkonderzoek akkerbouwlooptongeveer 1/3vandeprojectenviaROC-begrotingen.
De ROC's vormen belangrijke transferpunten voor hetonderzoek naar de praktijk endragenzeer
bij aan de herkenbaarheid van het praktijkonderzoek. Het totaal van ROC's maakt het mogelijk
regionale vraagstukkenoprepresentatieve lokatiesaantepakken.Deoutillage eninrichting opde
ROC'sakkerbouwvoldoetoverhetalgemeenaandeeisendiedaaraangesteldmoetenworden.
Binnende ROC's is opbasis vande regio-omstandigheden reeds sprake van enigespecialisatie.
Het ROC-Ebelsheerdricht zichmet nameopdeproblemen vandezeerzware kalkarmegronden.
Deteelt van maaibaregewassenc.q.gewassendieopdegrondgroeien speelt hier eenhoofdrol.
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Op Kollumerwaard is de pootaardappelteelt op relatief jonge klei en zavelgronden van belang.
Tevenswordt opdeze lokatie aandacht besteedaandevollegrondsgroenteteelt. Doordebeschikbaarheid van een informatiecentrum opereert het ROC-Kollumerwaard als een transfer- en
innovatiecentrum. Het ROC-Kooyenburg is de onderzoeklokatie voor het noordelijk zandgebied.
Defabrieksaardappelteelt is voor deze regio een hoofdzaak. Ook het ROC-'t Kompas te Valthermond is sterk gericht op de fabrieksaardappelteelt, maar dan specifiek voor de veenkoloniale
gronden. Op dit ROC wordt ook aandacht besteed aan de vollegrondsgroenteteelt. Het ROCBorgerswold isgeheelgerichtopdeontwikkelingvanduurzamebedrijfssystementenbehoevevan
hetnoord-oostelijk zand-enveenkolonialegebied.Detweedebijzondere lokatie inditgebiedishet
Hilbrandslaboratoriumte Assen.Geziende vanoudsher bestaande problemen met bodempathogeneninditgebied,ishiereenteamwerkzaamdatvollediggerichtisopdebodemmoeheidsproblemen. Inde IJsselmeerpolders is het ROC-De Waaggevestigd,waar specifieke aandacht is
voor dezeerlichte poldergronden. Specifieke aspekten zijn de gecombineerde bouwplannen met
akkerbouwgewassen, vollegrondsgroenteteelt en bloembollen. Ook de Trichodorusproblematiek
speelt hier een rol. De Kandelaar is gericht op de zware kalkhoudende kleigronden, waar met
name de consumptie-aardappel een centrale plaats inneemt. Op deze lokatie is voorzien in een
outillagegerichtopbewaaronderzoek aardappelen.IndeWieringermeerligthetROC-Van
Bemmelenhoeve. Op dit bedrijf heeft men de beschikking over een breed spectrum van grondsoorten. Naast de traditionele gewassen is er specifieke aandacht voor de graszaadteelt en de
organische stofvoorziening. Het ROC-Westmaas heeft traditioneel een pioniersfunctie op het
gebied van grondbewerking. Recent is besloten dit ROC in te richten als centrum voor bewaaronderzoek, zowel voor akkerbouwgewassen als voor de groenteteelt. Op ROC-Rusthoeve in
Zeeland iserveelaandacht voordekleinegewassen,inspelendopdetypische Zeeuwsesituatie.
Tevens vervult de Rusthoeve een voortrekkersrol op het gebied van uienonderzoek. Er is de
beschikkingovereenbewaaraccommodatie uien.HetROC-Vredepeelisdeproefboerderijvoorhet
zuid-oostelijk zandgebied.Naastdeaandachtvooreenaantalproblemenineenmestoverschotgebied,wordt erspecifieke aandacht besteedaanhet bedrijfssystemen-onderzoek endevragenmet
betrekking tot grove vollegrondsgroenteteelt. Tot slot is het ROC-Wijnandsrade gericht op de
akkerbouw van de lössgronden. Met name de vraagstukken met betrekking tot de water-erosie
kunnenalleenopdezelokatiewordenaangepakt.

2.1.3 DeROC'sgroenteteeltIndevollegrond
Voor het praktijkonderzoek groenteteelt in de vollegrond is een vijftal ROC's operationeel. Alle
ROC's zijn gelegen in een concentratiegebied voor de teelt en zijn nauw verbonden met de
belangrijkeveilingenvoordegroenteteelt indevollegrond.
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OverzichtROC'sgroenteteelt
exploitatie-

personeel

personeel

lokatie

verlies(50/50)
begroting1992

structureel
excl.admin.

additioneel

Zwaagdijk

4,5

2

Westmaas(G)

ƒ 309.450,=
ƒ 349.440,=

4,5

1

Creil(WaagG)

ƒ 171.000,=

-

Breda

ƒ 418.140,=

2,5
5,0

1.5

Meterik

ƒ 776.750,=

6,0

1,0

Totaal

ƒ2.024.780,=

22,5

5,5

Op de ROC's groenteteelt werken 4,5 onderzoekers in de vaste formatie, allen op HBO-niveau.
NaastdevasteonderzoekerperROCiseropalleROC's,behalve DeWaag,extraonderzoekcapaciteit aanwezig ten behoeve van het BSO-onderzoek. De kostenverhouding voor het onderzoekopde ROC's,tenopzichtevandekostenop het PAGVtenbehoevevandegroenteteelt, ligt
ongeveer 1op 2. Ongeveer 1/3 van de kosten van het praktijkonderzoek groente wordt gefinancierddoordeROC's.
Deuitrustingopde ROC'sgroenteteelt voldoet inhet algemeenaandeeisendiedaaraangesteld
moeten worden. Dit geldt zeker als de voorziene investeringen in bewaaraccommodatie en
witloftrekgerealiseerdworden.
De spreiding over de teeltgebieden is goed.Er is sprake van een zekere mate van specialisatie.
ROC-Zwaagdijk is sterk gericht op sluitkool, bloemkool en witlof. Westmaas is het centrum voor
spruiten en de typische gewassen op de Zuid-Hollandse bedrijven, alsmede bewaaronderzoek.
Breda is als zandlokatie sterk gericht op preiteelt, alsmede op een aantal kleine gewassen.Voor
Meterik ligt de nadruk op asperges en bladgewassen. Op De Waag in de Noordoostpolder is er
eenflinke aandacht voor een aantalgrootschaliger teelten,waarbij de mechanisatie eenbelangrijke rolspeelt.Voorhet NoordenenhetNoordoostenvanhet landisergeengroente ROC.Zowel
op de akkerbouw ROC's 't Kompas in Valthermond en de Kollumerwaard wordt er aandacht
gegeven aan de groenteteelt. Een verdere ontwikkeling van de groenteteelt in dit gebied zal de
vraag om specifieke voorzieningen voor deze gebieden doen toenemen. Combinatie met de
huidige akkerbouw ROC's ligt dan voor de hand. Overigens is er voor alle ROC's vollegrondsgroenteteelt sprakevancombinatie metanderesectoren.
2.2

Organisatieenbestuurlijkestructuur
Het PAGV is een overheidsstichting. De ROC's zijn private instellingen, leder ROC heeft een
zelfstandigbestuur.
Tenaanzienvanhet PAGVendeproefstations inhetalgemeenbestaat hetvoornementot verzelfstandiging.
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De programmering van het onderzoek wordt gekenmerkt door een probleemgerichte aanpak,die
sterk inspeelt op de aktualiteit. Daardoor isde samenhang inde programma's niet altijd optimaal
en ishet gevaarvanversnippering vancapaciteit enondoorzichtigheid groot. Omhier verbetering
inaantebrengenisin 1988door het PAGV-ende ROC-besturen beslotenomde programmering
te richting op een aantal prioritaire onderzoeksvelden (programma's). Hoewel deze benadering
duidelijk inmeersamenhangenstructuur heeftgeresulteerd,bleektochalsneldatdekloof tussen
de abstrakt geformuleerde programma's endeconcrete projectformulering te groot was. Dit heeft
ertoe geleid dat de laatste jaren getracht wordt de programma's nader te definiëren in zgn.
clusters,die een concretere invulling zijnvan een programma. Onder eencluster wordt verstaan
een redelijk concreet omschreven stuk onderzoek binnen een programma. Een cluster is daarbij
opgebouwduitnaderteomschrijvenprojecten.
Momenteelwordt erderhalve gewerkt aaneenprogrammeringsroute,die erschematisch alsvolgt
uitziet:
- Programma's: looptijd5à10jaar
bespreking1xper5jaar
- Clusters

:looptijd3à5jaar
besprekingjaarlijksinvoorjaarsprogrammeringsoverleg

- Projecten

:looptijd1à4jaar
bespreking op basis van jaarlijkse inventarisatie en prioriteitstelling ten aanzien
van clusters in het najaarsprogrammeringsoverleg; hierbij gaat het om een
gedetailleerde programma-invulling en vaststelling van de lokatie(s) van uitvoering.

In de visie van het praktijkonderzoek akkerbouw en groenteteelt in de vollegrond heeft een
programma eenomvangvanƒ 1àƒ 3 miljoenperjaar. Dit programma bestaat uit 3à7clusters,
terwijleenclusterisopgebouwduit5à10 projecten.
Eenbelangrijk aspekt bijde huidige programmering isdat ergeenonderscheid is inde personele
invulling vande organendiede korte- enlange-termijnplanningverzorgen.Het betreft momenteel
steeds mensendie zeerdirect bijdeuitvoering betrokkenzijn. Daardoorwordt de langeretermijnplanningtezeerbelastmetkortetermijnc.q.uitvoeringsaspekten.
De koppeling van regionaal uitgevoerde onderzoeksprojecten aan programma's is niet altijd
duidelijk. Het regionale programma op een ROC is niet direct gekoppeld aan de financiering. Dit
laatste punt is vooral aktueel nu de financiers, zowel van overheid als bedrijfsleven, steeds
duidelijkeropterenvoorprogrammafinanciering.
2.3

Financiering
Definanciering is,evenalsdebesturingvanhetpraktijkonderzoek indeakkerbouw endegroenteteelt indevollegrond,deels landelijk endeels regionaalgeorganiseerd. Inhetvoorgaande hebben
we reeds gezien dat het exploitatietekort voor praktijkonderzoek ten behoeve van de beide
sectoren de laatste jarenƒ19 miljoen bedraagt. Het bedragvan 19 miljoen is inclusief de kosten
voor hetcultuur- engebruikswaarde-onderzoek, waarvoor eenapartefinancieringsregeling metde
overheid isgetroffen tot enmet 1994.Ongeveer 2/3van hettekort ontstaat voor het landelijk deel
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vanhetpraktijkonderzoek. Derest ishettekort opde ROC's. Deverhoudingtussenakkerbouw en
groenteteelt isongeveer60:40.Hettotaalbeeldzieteralsvolgtuit:

Overzicht exploitatie-tekorten van hetpraktijkonderzoek akkerbouw en groenteteeltin devollegrond
begroting1992

aanwijzing DWT1992

PAGV-akkerbouw
PAGV-groenteteelt
PAGV-cgo
ROC'sakkerbouw
ROC'sgroenteteelt

ƒ 5,9miljoen
ƒ 3,9miljoen
ƒ 3,0miljoen
ƒ 4,7miljoen
ƒ 2,0miljoen

ƒ 5,5 miljoen
ƒ 3,7miljoen
(ƒ 3,0miljoen)
ƒ 4,5miljoen
ƒ 1,8miljoen

Totaal

ƒ 19,5miljoen

ƒ 18,5miljoen

Uit bovenstaande opstelling blijkt dat de structurele begrotingen 1992 ongeveer ƒ 19,5 miljoen
bedragen. De aanwijzing van DWT is ± ƒ 18,5 miljoen, inclusief de inzet ten behoeve van het
cultuur-engebruikswaarde-onderzoek (ego).Enkelebelangrijkepuntenzijn:
- De overheidsaanwijzing van ƒ 18,5 miljoen impliceert dat er door het departement een totale
financieringisvoorzien,dietekrapisom50%vanhetbegroteverliesoptevangen.
- Deverhouding akkerbouw/groenteteelt op het PAGV is 3:2. Detotaalverhouding in het praktijkonderzoek tussen akkerbouw en groenteteelt neigt naar 2:1. Dit wordt met name veroorzaakt
doorde relatief hoge inzet opde akkerbouw ROC's. Daarbij moet welde aantekening gemaakt
wordendat indekostenvoordeakkerbouw ROC'spostenzijnopgenomendietengoedekomen
aandegroenteteelt.
- DeverhoudingtussendeexploitatieverliezenvanPAGVenROC'sisongeveer 2:1.
Naastdestructurele inzetwordtopditmomentongeveerƒ4miljoenadditioneelingezet.Ongeveer
80% van dit bedragwordt via het PAGV besteed;de rest rechtstreeks door de ROC's. Eenzeer
groot gedeelte van deze extra middelen worden aangewend ten gunste van de akkerbouw, als
gevolgvandeherkomstvandegelden(herstructurering).
2.3.1 FinancieringPAGV
Hettotaleexploitatietekort vanhetPAGVbedraagt±ƒ16miljoen, waarvanmomenteelruim
ƒ 3 miljoen additioneel gefinancierd wordt. Daarnaast wordt het ego vanaf 1992 geleidelijk op
50/50-financieringgebracht.Ditbeslaateentotaalbedragvanƒ3miljoen.Dekomendejarenzaldit
bedraggeleidelijk opgenomenwordeninde50/50-financiering.Inclusief hetegozal het structurele
expoitatietekort bij het huidigeprijsniveau ongeveerƒ 13miljoenbedragen.Definancieringvandit
bedragvindtplaatsindeformule50%overheid,30%akkerbouwbedrijfsleven en20%groentebedrijfsleven. De bedrijfsleven-aandelen worden bijeengebracht via een bestemmingsheffing via
het Landbouwschap. Deakkerbouwgelden worden via een universeel heffingsbedrag voor iedere
hectare akkerbouwgrond geïnd. Bij een exploitatieverlies van± ƒ 13miljoen betekent dit bij30%
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aandeel±ƒ4 miljoen.Uitgaande van800.000 haakkerbouw zalinclusief hetegodetotale heffing
uitkomenop±ƒ5,=perha.
Tenbehoevevandevollegrondsgroenteteelt wordtookgewerkt meteenheffing perha.Dehoogte
van de hectareheffing is afhankelijk van de teelt. Er wordt tot nu toe gewerkt met verschillende
heffingsgroepen,gerelateerd aandetoegevoegde waardevandegewassen,waarbijde s.b.e.als
maat wordt gehanteerd. Detotale bijdrage voor het PAGVzal bij eenvolledige 50/50-financiering
inclusief hetegouitkomenop±ƒ2,6miljoen.Bij60.000hagroenten(incl.uien) komtditgemiddeld
neerop±ƒ44,=perha.
Deadditioneel ingezette geldenophet PAGVkomenvoor ruim50%uit overheidsfondsen envoor
het andere deel uit overkoepelende bedrijfslevenorganen en EG-gelden. Uitgangspunt voor het
aantrekken van additionele gelden, is dat de uit te voeren projecten moeten aansluiten c.q. een
versterking moeten zijn van bestaande programma's. Tevens wordt als uitgangspunt gehanteerd
dat er geen financieringen en dus ook geen projecten ten behoeve van individuele bedrijven
worden geaccepteerd. Met name met het oog op de onafhankelijk positie die het PAGV wil
innemenwordtditbeleidgehanteerdenslechtsbijzeerhogeuitzonderingdaarvanafgeweken.
Naar het oordeelvan het PAGV isde inzet vanadditionele middelentenopzichte vandestructurele inzetop het PAGV anno 1992 maximaal.Meer dan25 à30%additionele inzet zaltot gevolg
hebbendatdebeheersbaarheid endecontinuïteit inhetgedingkomen.Zowelefficiencyverlies als
verloopvanexpertisezullenhetgevolgzijn.
2.3.2 FinancieringROC'sakkerbouw
Het totaal te financieren bedrag op de akkerbouw ROC's bedraagt ± ƒ 4,5 miljoen. De 50%die
opgebracht moetwordendoorhetbedrijfsleven,druktlangnietevenzwaaropiederehabouwland.
Dezeverschilleninlastenperhawordenveroorzaaktdoorverschilleninomvangvanhetwerkgebied,dewijzevanfinancieringendoorhistorischgegroeidesituaties.
Definancieringvande ROC'sakkerbouwgebeurt regionaal.InFlevoland,Noord-enZuid-Holland,
Zeeland en West-Brabant wordende bedrijfslevenbijdragen vooral opgebracht door deverenigingen voor bedrijfsvoorlichting. In het noordelijk kleigebied en in het zuidoostelijk zandgebied en
lössgrondeniser sprake vanfinanciering viade regionale standsorganisaties. De ROC'svoorhet
Veenkoloniaal en noordoostelijk zandgebied worden vanuit het bedrijfsleven, vooral door de
Avebe,gefinancierd.Dekostendieregionaalopgebracht moetenwordenvariërenvanƒ 1,=perha
inZeelandtot ongeveer ƒ7,= per ha indeVeenkoloniën enhet noordoostelijk zandgebied.Naast
de reeds eerder geconstateerde oorzaken van verschil in kosten per ha, speelt ook een roldat
bijdragen van gemeentelijke en provinciale overheden per ROC verschillend zijn. Deze bijdragen
worden beschouwd als onderdeel van het bedrijfslevenaandeel in de financiering. Een belangrijk
aspekt metbetrekkingtotdefinancieringvande ROC'sis,dat langniet allehectares inhetverzorgingsgebied van het ROC meebetalenaan het exploitatietekort. Indien alle ha's bouwlandzouden
participeren,zoumeteenbedragvanbijnaƒ3,=perhavolstaankunnenworden.
Het totaaloverzicht van de financiering op de ROC's akkerbouw, gebaseerd op de voorlopige
rekening 1991,geeft hetvolgendebeeldtezien:
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50%bijdrageoverheid

ƒ1.869.800,=

50%bijdragebedrijfsleven:sector

ƒ1.529.200,=

: lokaleoverheid

f 340.600.=
ƒ 3.739.600,=
f* 463.350,=
ƒ4.202.950,=

Subtotaal:
Directieenadministratiekosten
Totaal:

Naast deze structurele financieringwerderopde ROC's akkerbouw in 1991voor eenbedragvan
± ƒ 1.620.000,= aan additionele projecten gefinancierd. Ongeveerd de helft van dit bedrag werd
besteedaanéénmalige investeringen,o.a.grondaankoop. Ophet HLBwerdin 1991eenzeerfors
bedragaanadditionelemiddeleningezettenbehoevevanprojecten.Ditbedragwasongeveer
ƒ650.000,=groot.
2.3.3 FinancieringROC'svollegrondsgroenten
Het exploitatietekort opde ROC'svollegrondsgroenteteelt bedraagt±ƒ 2miljoen. Inprincipegeldt
ook in de groenteteelt tot nu toe een 50/50-financiering, waarbij het bedrijfslevenaandeel opgebrachtwordtviadeveilingprovisie. Per1 januari 1993zaldeheffingopveilingenvoorhet regionale
onderzoek vervallen enlandelijkwordenovergenomendoor hetLandbouwschap. Erishiersprake
van "in principe" 50/50-basis, omdat het ROC-Meterik, als gevolg van de opbrengsten van de
aspergezaadteelt, een geflateerd lage financieringsbehoefte vanuit de overheid kent. De overheidsbijdrage voor dit ROC bedraagt daardoor slechts enkele duizenden guldens. Omdat een
belangrijk deelvan deconservengroenten niet viadeveilingenworden afgezet, evenals eenklein
deel van de verse groenten,alsmede een belangrijk deel vande buikproducten, betaalt lang niet
iedere hagroente meeaandefinancieringvanhetexploitatietekort opde ROC's.Indien iedereha
groentezoubijdragen,danzoudebijdrageopeenkleineƒ20,=perhauitkomen.
Ookvoorde ROC'sgroenteteelt geldtdatbijdragenvangemeentelijke en/of provinciale overheden
beschouwdwordenalsbedrijfslevenbijdragen.
Hettotaalbeeld vandefinancieringvande ROC's,op basisvandevoorlopige jaarrekening1991,
zieteralsvolgtuit:
50%overheidsbijdrage

ƒ 571.890,=

50%bedrijfslevenbijdrage :sector

ƒ 521.900,=

aspergegelden

ƒ 526.350,=

lokaleoverheden

f

Subtotaal

49.960,=

ƒ1.670.100,=

Directieenadministratiekosten

f 135.700,=

Totaal

ƒ1.805.800,=

NaastdestructurelegeldenwerdeneropdeROC'sgroenteteelt in1991toteenbedragvan
ƒ320.000,=aanadditionele middeleningezet.
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Een belangrijk deel van deze additionele middelen werd besteed aan het bedrijfssystemenonderzoek vollegrondsgroenteteelt. Naast de overheidsmiddelen werden ook middelen door het
bedrijfslevenopgebracht.
2.4

Ontwikkeling inanderesectoren
Onderstaand wordt kort ingegaan op de situatie en ontwikkeling ten aanzien van besturing en
financiering van het praktijkonderzoek in andere sectoren. Het in beschouwing nemen van de
ontwikkelingen in andere sectoren is van belang om de posities binnen de akkerbouw en de
groenteteelt indevollegrondmedetebepalen.
Opvallend isdat praktisch inalle sectoren,behalvede groenteteelt ende akkerbouw, ersprakeis
vaneenlandelijk financieringsstructuur.
Inde sierteeltsectoren kent menvanoudsher eencentrale financieringvia het Productschap voor
Siergewassen. Deprogrammering heeft m.n.inde bloemisterij en inde bollensector eencentraal
karakter.
Indefruitteelt verloopt decentrale financieringvia het Landbouwschap. Deinzet vande middelen
verloopt via eenoverlegorgaan,waarinzoweldefinanciers, het proefstation alsde ROC'sparticiperen.
In de glasgroenteteelt is nu nog sprake van een gedecentraliseerde financiering. Per 1 januari
1993zaldefinancieringechterooklandelijkviahetLandbouwschapgaanverlopen.
Inderundveehouderijisersprakevaneencentralefinanciering.Indezesector isermomenteelde
facto sprake van één landelijke programmering en besturing. Dejura is deze situatie echter nog
nietgeformaliseerd.
Belangrijke ontwikkelingen vormen de adviesrapporten in de glastuinbouw, de fruitteelt en de
bollenteelt. Aldeze rapporten adviserenomtekomentot eenverderefysiekeconcentratie vanhet
praktijkonderzoek. Ookwordtinaldezeadviezenaangegevendathetwenselijk isomtekomentot
een centralisatie van de besturing. Opvallend is dat in geen van de voorliggende adviezen een
accentgelegdwordtopderolvanhetROCalstransferpunt enherkenningspunt voordesector.De
nadruk inde adviezen ligt op de funktie vanonderzoeklokatie. Met namedit uitgangspunt leidt in
de sectorenwaar de invloedvan klimaat- enproduktie-omstandigheden beperkt is,tot het advies
eengrootdeelvandeROC'stesluiten.
Deconclusie uit bovenstaande isdat er inalle sectoren sprake isvaneen advies tot centralisatie
vanprogrammering,besturing,uitvoeringenfinanciering.Deachtergrond hiervanishetversterken
vanhet sectorgerichte onderzoek enhet bereikenvaneengrotere matevanefficiency. Daarnaast
hebbendezeontwikkelingenonmiskenbaar eenrelatiemetdegewijzigdevisieoponderzoekfinancieringdooroverheidenbedrijfsleven.Allesignalenwijzeneropdat erovergegaanwordtvan
lokatie-c.q.inputfinancieringnaarprogramma-c.q.outputfinanciering.
Derichting dieervoor het praktijkonderzoek lijktteworden ingeslagen,kunnenweookonderkennen bij het strategisch onderzoek. In het praktijkonderzoek zien we een ontwikkeling van de
versterking van de sectorale ingang via krachtenbundeling en in het strategisch onderzoek een
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krachtenbundeling via bundeling van het disciplinaire onderzoek. Devorming van het ATOenhet
CPRO zijn daar exponenten van. Deze versterking van de disciplinaire ingangen zal tot gevolg
hebben dat de sectorgerichtheid van het strategisch onderzoek minder wordt. Om aansluiting
vanuit het praktijkonderzoek met het strategisch onderzoek te houden,zal de liaisonten aanzien
vandeverschillendedisciplinesvanhoogniveaumoetenzijn. Ditisbeterteorganiserenvanuitéén
krachtige sectorgerichte organisatie voor praktijkonderzoek, dan vanuit een sectorgerichteorganisatiediebestaat uiteenveelheidvandeelbelangen.
2.5

Verzelfstandiging vandeproefstations
Naast de ontwikkelingen in het totale (praktijk-)onderzoek, speelt ook het voornemen van de
overheid om de proefstations te verzelfstandigen een rol bij de keuzen die per sector gemaakt
wordenten aanzienvanorganisatie,besturing enfinanciering. Deverzelfstandiging zaltot gevolg
hebbendatdeinvloedvandeoverheidinrelatietothetpraktijkonderzoek kleinerwordt.Hoewelde
verzelfstandigingsoperatie nog in een voorbereidende fase verkeert, zijn er wel reeds enkele
hoofdlijnengetrokken.Dezebetreffen:
- Erwordt toegewerkt naar een externe verzelfstandiging vande proefstations,waarbij demedewerkers de status van ambtenaar verliezen. Wel wordt bekeken of er mogelijkheden zijn de
pensioenrechtenbijhetABPongewijzigdtelaten.
- Voor het verzelfstandigde praktijkonderzoek wordt gedacht aan een privaatrechtelijke organisatiestructuur.
- Erwordt gestreefd naarde vormingvaneenoverkoepelende organisatie voor het praktijkonderzoektenbehoevevandeverschillendesectoren.
- Tenaanzien van de financiering van het onderzoek opde proefstations wordt in principe uitgegaanvaneenbetrokkenheidvanzoweloverheidalsbedrijfsleven.
Degevolgenvandeverzelfstandigingzijninditstadiumzekernognietvolledigteoverzien.Inieder
geval zalde sturingdoor de overheid meer op afstandgaanplaatsvinden. Verwacht magworden
dat de sturing,incombinatie metdezgn.programmafinanciering, vooralgebaseerd zalzijnopde
inzet van overheidsgeld op basis van eenonderzoekprogramma, waarbij getoetst zal worden op
hethalenvandegesteldedoelen.Inhetkadervandeverzelfstandiging,de programmafinanciering
en de afnemende sectoropstelling van het instituutsonderzoek bij DLO,is het van belang omde
sectoringang inhet praktijkonderzoek teversterken.Ditwordt nogversterkt doorde "maat"diede
overheidwaarschijnlijk zalhanterenbijdeprogrammafinanciering.

2.6

Sterkte/zwakteanalyse
In het kader van de toekomstige inrichting van het praktijkonderzoek in de akkerbouw en de
groenteteelt indevollegrondishetbelangrijk eenbeeldtehebbenvandesterkeenzwakkepunten
indeorganisatieenwerkwijze.
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