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Voorwoord

Minder bureaucratie en regelzucht, lagere administratieve lasten, het vastleggen van
concrete beleidsdoelen, een voortvarende aanpak van langslepende problemen en
herstel van de verbinding met de samenleving; dat zijn voor het kabinet belangrijke
ijkpunten voor het beleid van de komende jaren, ook op het gebied van landbouw,
natuur en voedselkwaliteit. Daarmee moet de veranderende rol van de overheid
de komende jaren gestalte krijgen. De richting is van een overheid die zorgt voor
naar een overheid die zorgt dat; het mogelijk mocht dat maatschappelijke partijen
zelf de verantwoordelijkheid kunnen nemen voor de inrichting van hun leven en
leefomgeving. Het is daarbij voor de effectiviteit van het werk vanzelfsprekend van
belang dat de realisatie van de nationale beleidsagenda plaatsvindt in een goede
wisselwerking met de inspanningen die in Brussel worden gepleegd om zaken
geagendeerd te krijgen. Zo blijft Nederland er voor ijveren om maatschappelijk
verantwoorde dierziektebestrijding, met name door afschaffing van het nonvaccinatiebeleid, Europees en internationaal onder de aandacht te krijgen en te
houden.
Inzet van het kabinet is een vitale en duurzame agrarische sector met meer marktwerking en een leefbaar platteland. Beleidsvoornemens die hieraan invulling
moeten geven zijn onder meer intensivering van het particulier en agrarisch
natuurbeheer en een evenwichtig reconstructiebeleid. Ook blijft de toekomstige
vormgeving van de veehouderijsector de komende jaren hoog op de agenda. In
het jaar 2004 wil ik de resultaten van het maatschappelijk debat over de toekomst
van de intensieve veehouderij een praktisch vervolg geven. Ik zal daarvoor afspraken
met betrokken maatschappelijke partijen maken over de veranderingen die moeten
plaatsvinden en hun verantwoordelijkheden om tot verandering te komen.
In het navolgende LNV-Beleidsprogramma 2004-2007, dat is opgenomen in de LNVBegroting 2004, geef ik aan welke concrete doelen ik voor de komende vier jaar stel
en op welke wijze deze gerealiseerd moeten worden. Samenwerking met maatschappelijke organisaties is daarbij van belang, daar wil ik dus goed in investeren.

DE MINISTER VAN LANDBOUW, NATUUR
EN VOEDSELKWALITEIT,

Dr. C.P. Veerman
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1. Inleiding

In het Hoofdlijnenakkoord heeft het kabinet voor de komende jaren een aantal duidelijke ambities vastgelegd op het gebied van natuur, landbouw en voedselkwaliteit.
Zo zal het kabinet ondanks de ongunstige economische omstandigheden
aanzienlijke investeringen plegen in natuur, reconstructie en een vitaal platteland.
Dit gebeurt vanuit de overtuiging dat een rijke natuur een waarde in zichzelf heeft
en van fundamentele betekenis is voor de kwaliteit van leven in ons land en eveneens
dat een concurrerende land- en tuinbouw een belangrijke drager is van de economie
en van de leefbaarheid van het platteland. Duurzame kwaliteit van de leefomgeving
is voor alle burgers van direct belang, aldus het regeerakkoord. Duurzame ontwikkeling is voor het kabinet daarom richtsnoer bij het te voeren beleid, waarbij voortdurend moet worden gezocht naar een goede balans tussen de drie dimensies van
het begrip duurzaamheid: people, planet en profit. Zowel bij de productie van
voedsel als bij het beheer van de omgeving staan behoud van de natuurlijke hulpbronnen en van het sociaal en menselijk kapitaal centraal; respect en zorg zijn
hierbij sleutelbegrippen. Het rijksbrede Actieprogramma Duurzame Ontwikkeling
wordt uitgevoerd, de LNV-kernset van indicatoren voor duurzame ontwikkeling is
eind 2003 gereed en wordt geïntegreerd in de begroting met ingang van 2006.
Het kabinet verbindt de notie van duurzame ontwikkeling aan een ondersteunende
opstelling van de overheid ten opzichte van de burger en de ondernemer. Het rijk
borgt vanzelfsprekend de publieke belangen, maar biedt tegelijk ook zoveel mogelijk
ruimte aan de samenleving – andere overheden, ondernemingen, maatschappelijke
organisaties, individuen en hun verbanden - om zelf verantwoordelijkheid te nemen
voor de inrichting van hun leven en leefomgeving. ‘Meedoen’ is daarom naast
‘meer werk’ en ‘minder regels’ een van de drie credo’s van het kabinet. De overheid
biedt overigens niet vrijblijvend ruimte aan het maatschappelijk veld; voor bedrijven,
burgers en hun verbanden ligt er de verplichting om verantwoordelijk met de
geboden ruimte om te gaan.
Voor het platteland en de voedselproductie betekent het bovenstaande dat ik de
samenleving intensief en direct wil betrekken bij de beleidsontwikkeling op voor
de land- en tuinbouw belangrijke thema’s, zoals de toekomst van de intensieve
veehouderij en het mestbeleid. Beleid staat en valt immers met draagvlak voor de
aanpak bij de ondernemers en consumenten die het moeten vormgeven. Voor
voedselproductie en de zorg voor de leefomgeving geldt bij uitstek dat de internationale beleidsmatige context kaderstellend is. Dat betreft allereerst de Europese
Unie, die zowel in geografische zin als in economische en politieke betekenis blijft
toenemen. Maar ook op boven-Europese schaal maakt Nederland afspraken die
bepalend zijn voor de beleidsterreinen van LNV.
De V in de naam van het Ministerie van LNV staat nu voor Voedselkwaliteit. Dit
betekent niet dat de zorg voor de visstand en de visserijsector voortaan minder
prioriteit hebben, maar wel dat de eisen die de burger aan de kwaliteit van zijn
voedselpakket stelt op rijksniveau meer dan ooit serieus worden genomen. De
maatschappelijke eis van voedselkwaliteit heeft een veel grotere reikwijdte dan de
stoffelijke betrouwbaarheid van het eindproduct. En niet alleen de laatste schakel,
het eindproduct, maar de gehele keten dient te staan in het perspectief van de
maatschappelijke opvattingen over voedselkwaliteit. De beleidsinspanningen op
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het terrein van de voedselveiligheid moeten op deze ketenbenadering aansluiten
en daarmee worden ingebed in het bredere kader van een samenhangend beleid
voor landbouw, natuur en voedselkwaliteit. In de komende kabinetsperiode zal
aan deze verantwoordelijkheid verdere invulling worden gegeven. Daarvoor is een
krachtige, onafhankelijke autoriteit voorwaarde, namelijk de Voedsel en Waren
Autoriteit (VWA).
In dit Beleidsprogramma geef ik aan hoe het Hoofdlijnenakkoord van het kabinet
wordt doorvertaald naar het LNV-beleid. De richting is helder en is in veel gevallen
reeds uitvoerig met de Kamer besproken. Nu komt het aan op de verwezenlijking:
hoe geven we concreet uitvoering aan de ambities, wie is daarbij waarvoor verantwoordelijk, wat willen we deze kabinetsperiode bereiken en hoe pakken we dat aan?
Nadruk zal daarbij worden gegeven aan een doelgerichte en doelmatige uitvoering
van het beleid. Dit moet tot lastenverlichting voor het bedrijfsleven leiden.
De kern van de beleidsopgave luidt: het realiseren van een duurzame landbouw,
een vitale natuur, een vertrouwd platteland en een hoogwaardig voedselaanbod
op een samenhangende wijze te combineren met de wensen van burgers op het
gebied van wonen, werken en vrije tijd. Door een integrale benadering kunnen
nieuwe verbindingen worden gelegd tussen landbouw, natuur en landschap.
Europees beleid (met name het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid) is hierbij in
belangrijke mate voorwaardenscheppend en kaderstellend. Voor het rijk is een
herbezinning op zijn verschillende taken en verantwoordelijkheden aan de orde.
Daarvoor zijn in het regeerakkoord de ankers geslagen. De richting is van een
verzorgende overheid naar een ondersteunende overheid. Centrale thema’s zijn:
• Nederland zet zich in voor EU-harmonisatie van regelgeving op het gebied van
voedselveiligheid, milieu en dierenwelzijn op een hoog niveau, maar voert in
beginsel geen stringenter beleid dan het Europese;
• versterking van de concurrentiekracht, onder meer door een substantiële
vermindering van administratieve lasten voor burgers en bedrijven;
• vermindering van regelzucht en bureaucratie, vergroting effectiviteit, slagkracht
van maatregelen en ‘luisterend vermogen’ van de overheid;
• versterking van de kenniseconomie;
• versterking van verantwoordelijkheid en zeggenschap van burgers en
samenleving;
• waarborgen van de veiligheid van burgers, dus ook van consumenten.
Het kabinet stimuleert innovatie, ondernemerschap, eigen verantwoordelijkheid
van de sectoren en voorlopers door de gerichte versterking van kennis als beleidsinstrument en door ruimte te geven aan een aantal concrete projecten gericht op
transitie en innovatie. Door betere kennisbenutting is efficiëntere inzet van middelen
mogelijk. In het Innovatieplatform van het kabinet worden plannen uitgewerkt
voor de te volgen strategie voor kennis. De adviezen van het Innovatieplatform
zullen meewegen in de aansturing van de middelen voor kennisontwikkeling en
kennisexploitatie. Het Innovatieplatform kan het kabinet zo ook benutten om de
verbinding met de kennisinfrastructuur als geheel verder te versterken.
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2. Vitale, duurzame landen tuinbouw

Een vitale land- en tuinbouw, met inbegrip van de gehele agrofoodketen en inclusief
de visserij, is om een aantal redenen van belang voor de Nederlandse samenleving:
• voor de economische positie van Nederland (het saldo van de agrarische
handelsbalans groeide in 2002 tot bijna 20 miljard euro, hetgeen tweederde van
het overschot op de totale handelsbalans bedraagt);
• als producent van goede en veilige agroproducten;
• als beheerder van het landelijk gebied.
Het aandeel van het agrofoodcomplex (productie, verwerking, toelevering, distributie) in de Nederlandse economie beslaat in termen van toegevoegde waarde en
werkgelegenheid circa 10%. De krachtige positie van het agrofoodcomplex is in de
eerste plaats de verdienste van ondernemers. De inzet van het kabinet is om die
vooraanstaande positie verder te versterken. Dit vraagt ruimte voor ondernemerschap, een stimulerend klimaat voor innovatie en level playing field binnen en
buiten de Europese Unie. Een belangrijke succesfactor is ook een goede kennisexploitatie en een sterke en brede kennisinfrastructuur. Juist de koppeling van
kennis en ondernemerschap heeft Nederland een vooraanstaande positie in de
wereld bezorgd. Kortom, er is veel reden om trots te zijn op wat al die ondernemers
en werknemers in het agrofoodcomplex voor onze samenleving betekenen.

Transitie en innovatie

Naast alles om trots op te zijn, zijn er ook zorgen. Zorgen vanwege de consequenties
van onze intensieve land- en tuinbouw en visserij voor natuur en milieu; zorgen
vanwege de bijdrage van agrarische distributie aan onze fileproblematiek; zorgen
vanwege de kwetsbaarheid van Nederland voor veterinaire en fytosanitaire crises.
En zorgen omdat als gevolg van de internationale ontwikkelingen (Europees, onderhandelingen in het kader van de Wereld Handelsorganisatie, WTO) de financiële
ondersteuning van de landbouw geleidelijk zal afnemen en de concurrentie toenemen. Dit is de reden dat het vorige kabinet een Transitieagenda heeft opgesteld.
Dit kabinet staat voor de uitdaging deze agenda te vertalen in concrete actie.
Onlangs is in het kader van de ‘mid term review’ besloten tot hervorming van het
Gemeenschappelijke Landbouwbeleid. Daarenboven is er kans dat ook hervormingen voor suiker, groenten en fruit en andere producten op stapel worden gezet.
Naast de hervormingen van de zogenoemde eerste pijler van het GLB, zal in 2004
een evaluatie plaatsvinden van de tweede pijler van het beleid, dat wil zeggen van
het onderdeel plattelandsbeleid. Aanpassingen daaruit voortvloeiend zullen vanaf
2007 hun beslag krijgen. In dit kader zullen ook nationaal de prioriteiten worden
bepaald voor de inzet van middelen uit de verplichte modulatie en de zogenaamde
nationale enveloppe. Het beleid in de tweede pijler biedt voorts bij uitstek mogelijkheden om aan te sluiten bij de omslag die ondernemers willen maken naar een
verbreding van hun huidige activiteiten, onder andere in de vorm van beheer van
natuur- en landschapswaarden en omschakeling naar biologische landbouw. Bij
biologische landbouw blijft het kabinet streven naar realisatie van de 10%-doelstelling in 2010.
De transitie in de land- en tuinbouw vergt dan ook een brede aanpak en een
verbreding van het traditionele LNV-instrumentarium. Het gaat niet alleen om
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sturen op productie, maar ook om het reageren op en het beïnvloeden van
consumentengedrag. Het vergroten van de vraag in de markt en zelfsturing zijn
bepalende factoren. Niet zelf voorop lopen in Europa, maar een effectieve invloed
op Europese normstelling uitoefenen zodat het totale beeld verbetert. Niet minder
ambitie, maar een effectievere aanpak om die ambitie te realiseren. Het is essentieel
dat er ook in de toekomst ondernemers blijven die brood zien in agrarisch ondernemen en dat er jonge mensen zijn die het transitieproces energiek ter hand willen
nemen. Het innovatiebeleid moet om de toekomst van de ondernemers zeker te
stellen gericht zijn op versterking van het concurrentievermogen van de land- en
tuinbouw, met in achtneming van de maatschappelijke context van het agrofoodcomplex. In het transitieproces dient ook aandacht te zijn voor de sociale aspecten
waarmee ondernemers (en hun gezinnen) te maken hebben.
Actiepunten:
• Het in Luxemburg overeengekomen akkoord over hervorming van het GLB zal in
2004 uitgewerkt worden in concrete nationale maatregelen en besluiten.
Uitgangspunten daarbij zijn dat het beleid bijdraagt aan een meer duurzame
landbouw, de uitvoeringslasten voor overheid en ondernemers beperkt blijven
en deze uitwerking niet tot concurrentieverstoringen leidt.
• Het beleid in de tweede pijler wordt met het oog op effectuering in 2007 de
komende jaren herzien. Bij deze herziening zullen bovengenoemde uitgangspunten eveneens een belangrijke rol spelen in de Nederlandse inzet.
• Het convenant duurzame gewasbescherming wordt geïmplementeerd.
• De nota biologische landbouw zal binnenkort worden geëvalueerd en mede op
basis daarvan zal worden bezien welke instrumenten moeten worden ingezet
ter realisatie van de doelen.
• In de periode 2003-2006 zullen 9 pilots op het gebied van de agrologistiek worden
uitgevoerd/gestart.
• In de periode 2003-2006 zullen 6 pilots op het gebied van transparantie en ICT
worden uitgevoerd/gestart.
• De Meerjaren Afspraak Energiebesparing wordt uitgevoerd, de ingezette lijn om
via pilotprojecten innovatie te stimuleren wordt voortgezet.
• De Nota Dierenwelzijn zal worden herijkt aan de hand van uitgangspunten die
in het Regeerakkoord zijn verwoord.
• Bij de beleidsaanpak gericht op transitie wordt extra aandacht besteed aan de
positie van starters, in eerste instantie door middel van steun bij bedrijfsplannen
en middels een verruimde borgstellingsfaciliteit.

Duurzaam beheer van het
landelijk gebied

Als grootste grondgebruiker blijft de landbouw beeldbepalend voor het platteland.
De boer levert zonder directe vergoeding een belangrijke, in sommige cultuurlandschappen zelfs onmisbare bijdrage aan de kwaliteit van het landschap en natuurwaarden. Geredeneerd vanuit de bijzondere kwaliteiten van bepaalde landschappen
en de rol van het agrarisch beheer daarbij, wil het rijk de landbouw gerichter ondersteunen om deze beheerfunctie waar te blijven maken. De verplichte modulatie,
als onderdeel van de hervorming van het GLB, kan daarvoor worden benut. Daarbij
is essentieel dat ondernemers ruimte krijgen om te ondernemen en in te spelen op
ontwikkelingen in een grillige markt.
Het kabinet wil in deze kabinetsperiode komen tot een manier van handelen die
meer dan tot nu toe leidt tot waardering van diensten die agrarische ondernemers
leveren aan de samenleving. Tegenover de bovenwettelijke eisen die de maatschappij stelt aan de kwaliteit van natuur en landschap maar ook aan recreatieve
toegankelijkheid en waterbeheer zal immers een redelijke vergoeding moeten staan.
In de geleidelijke verbreding van landbouwbeleid naar plattelandsbeleid zal gezocht
moeten worden naar mogelijkheden om te komen tot een mix van compensatie
voor het produceren in gebieden met natuurlijke handicaps en specifieke vergoedingen voor geleverde diensten. Ik maak dus onderscheid tussen drie lagen die
telkens een andere rolopvatting van de overheid vragen.

10

1. Ruimte voor ondernemerschap binnen de geldende maatschappelijke randvoorwaarden en de eigen boerenethiek leidt tot agrarische bedrijvigheid die zonder
specifieke steun van de overheid kan plaatsvinden. Het beleid is hierbij vooral
gericht op ruimte bieden binnen zekere randvoorwaarden en op faciliteren.
2. Agrarische ondernemers in gebieden met natuurlijke handicaps worden gecompenseerd voor het feit dat ze door ongunstige productieomstandigheden niet in
staat zijn concurrerend te produceren. Voorwaarde is dat de productiefunctie in
deze gebieden maatschappelijk gewaardeerd worden. Deze benadering strookt
met de ‘bergboerenregeling’ in het EU-beleid. Hier ligt een rol voor de rijksoverheid (al dan niet met behulp van Brusselse gelden).
3. (Agrarische) ondernemers worden beloond voor specifieke diensten, gericht op
de realisatie van maatschappelijke wensen die verder gaan dan van ondernemers
in de reguliere ondernemerspraktijk verwacht mag worden.
Actiepunt:
• Het kabinet zal het zogenaamde drielagenmodel verder uitwerken en implementeren naar de mate waarin dit binnen de EU-kaders van landbouw- en regionaal
beleid mogelijk is.

Visserij

Op het terrein van de visserij liggen er forse beleidsopgaven. De inzet van Nederland
is gericht op het bevorderen van een duurzame visserij in lijn met de hervorming
van het EU-beleid van december 2002 en met de afspraken die in Johannesburg zijn
gemaakt over het duurzame beheer van visbestanden. Inzet is een level playing
field binnen Europa (ook waar het inspecties betreft) en grotere participatie van
belanghebbenden. Dit geldt zowel voor de zee- als voor de kust- en binnenvisserij.
In de kustvisserij zullen verantwoordelijkheden voor beheer worden overgedragen
aan de sector.
In het eerste kwartaal 2004 wordt op basis van de resultaten van EVA-2 onderzoek
een nieuw beleidskader voor de schelpdierenvisserij geformuleerd. Hierin zal een
zorgvuldige afweging worden gemaakt tussen het belang van de visserij en de
natuurfunctie in de kustwateren (o.a. Waddenzee en Oosterschelde).
Het zeevisserijbeleid is in hoge mate Europees beleid. In december 2002 zijn
belangrijke besluiten genomen over een aantal voorstellen in het kader van de
hervorming van het Gemeenschappelijk Visserijbeleid. De komende periode worden
deze geïmplementeerd en zullen besluiten vallen over nadere voorstellen.
Een aantal visbestanden staat ernstig onder druk. Met het oog daarop worden
alternatieven gezocht in aquacultuur. Deze deelsector heeft grote groeipotentie.
Tegelijkertijd zijn aan deze groei ook (maatschappelijke) risico’s verbonden, bijvoorbeeld op milieu- en veterinair gebied. Door het stellen van randvoorwaarden
en het wegnemen van onnodige belemmeringen wil de Nederlandse regering de
groei van de aquacultuur mogelijk maken.
Actiepunten
• In 2003 en 2004 zal het nieuwe vlootstructuurbeleid, waartoe de Raad van
december 2002 heeft besloten, in de EU nader worden uitgewerkt en nationaal
worden geïmplementeerd. Dit zal betekenen dat de Nederlandse regelgeving
terzake volledig met de EU-voorschriften zal zijn geharmoniseerd.
• In 2003 zal een definitief herstelplan voor kabeljauw worden vastgesteld.
Nederland hecht aan een effectieve herstelstrategie; wel zal de uitwerking hiervan
op de verschillende vloten door Nederland worden getoetst op proportionaliteit
naar de mate waarin kabeljauw wordt (mee)gevist.
• Zowel de visserijsector als maatschappelijke organisaties worden op Europees
niveau nauwer betrokken bij het visserijbeleid door de vorming van regionale
adviescomité’s. Uiterlijk in 2004 zal een Regionaal Advies Comité voor de Noordzee,
bestaande uit stakeholders uit de Noordzeelanden, worden ingesteld.
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• Door introductie van een electronisch logboek en koppeling van registratiesystemen van bedrijfsleven en overheid, zullen de administratieve lasten in 2004
met ca. 10% dalen.
• Met de omvorming van de Organisatie ter Verbetering van de Binnenvisserij zal de
sportvisserijsector een grotere verantwoordelijkheid krijgen bij de toekomstige
inrichting van de sportvisserij in Nederland.
• Met betrekking tot aquacultuur zal een knelpuntenanalyse en een plan van aanpak
worden opgesteld teneinde vast te kunnen stellen langs welke weg die groei
gestimuleerd c.q. bereikt kan worden met in achtneming van milieu- en veterinaire voorwaarden.
• Voor de bescherming van de visbestanden en het behoud van draagvlak voor het
visserijbeleid is een adequate handhaving noodzakelijk. De inzet van het kabinet
is dit in de gehele EU te bereiken. Daartoe wordt gewerkt aan het opstellen van
benchmarks voor controle en de oprichting van een gemeenschappelijke inspectiestructuur. Deze moet uiterlijk in 2005 effectief worden.
• Deze kabinetsperiode wordt invulling gegeven aan een nieuw beleidskader voor
de schelpdiervisserij in de Waddenzee en deltawateren.

Vergroting markttoegang en
bilaterale economische
samenwerking

Bij de liberalisatie van de wereldhandel wordt met name gesproken over de vermindering van de ondersteuning van de landbouw, verlaging van de invoertarieven
en beperking van de exportsteun. Ook de subsidiëring van de visserij is daarbij aan
de orde.
Het proces van liberalisatie biedt de exportgerichte Nederlandse agro–industrie
kansen op nieuwe markten. Anderzijds zal ook de concurrentie op de Europese
interne markt toenemen. In dat laatste geval is het belangrijk dat de extra eisen die
de EU stelt aan de productie (o.a. dierenwelzijn, milieu), niet tot onoverkomelijke
nadelen voor de eigen producenten leiden. Om dit te vermijden is het noodzakelijk
dat op mondiaal vlak erkenning ontstaat voor deze zogenaamde ‘non-trade
concerns’. Het is van belang dat deze erkenning wordt vastgelegd in afspraken in
het kader van de WTO. Een concretere uitwerking kan dan later volgen. Uiteraard
mogen dergelijke eisen niet leiden tot allerlei nieuwe belemmeringen voor de
export vanuit ontwikkelingslanden. Met name om die reden wordt ingezet op het
verlenen van bijstand aan deze landen om de mogelijkheden die liberalisatie biedt
in het kader van extra markttoegang, daadwerkelijk te benutten. Daarnaast worden
zij ondersteund bij het voldoen aan de (nieuwe) eisen op het gebied van veterinair-,
fytosanitair- en voedselveiligheidsbeleid.
Actiepunten:
• De inzet van Nederland is binnen de EU gericht op vergroting van de markttoegang voor Nederlandse producten op mondiale markten door vermindering
van de bestaande handelsbelemmeringen.
• Daarnaast wil Nederland dat de EU zich sterk maakt voor erkenning van non-trade
concerns in WTO-kader en de uitwerking ervan in concrete, zo min mogelijk
handelsverstorende maatregelen, indien een nieuw handelsakkoord is gesloten.
• Ondersteuning van met name het midden- en kleinbedrijf bij het betreden van
internationale markten vanuit het Programma Bilaterale Economische Samenwerking.
• Bijdragen aan versterking van capaciteit en instituties in ontwikkelingslanden om
deze landen in staat te stellen beter te voldoen aan strengere westerse normen
op het gebied van voedselveiligheid, milieu en duurzame productie.
• Versterken van agroketens in ontwikkelingslanden via publiek private samenwerking, waardoor vergrote markttoegang ook daadwerkelijk tot stand komt.

Administratieve lasten
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Vermindering van de administratieve lastendruk is een speerpunt in het Regeerakkoord. Voor de departementen geldt een reductietaakstelling van 25% ten
opzichte van 2002. Over de inspanningen die door LNV op het terrein van de

administratieve lastenvermindering reeds verricht worden, is uw Kamer de afgelopen
periode geïnformeerd.
De vermindering van de administratieve lastendruk blijkt een gecompliceerde
opgave, daar met name op de LNV-beleidsvelden door Europese regelgeving een
behoorlijke regeldruk ontstaat. Bovendien leidt streven naar maximale rechtvaardigheid en minimaliseren van de risico’s bij de naleving bij nationale regelgeving tot
fijnmazigheid en extra lasten.
Actiepunten
• Het bestaande plan van aanpak vermindering administratieve lasten (beleidsprogramma Balkenende I) wordt herijkt aan de hand van de departementale
taakstelling uit het Regeerakkoord. Bij de aanpak zal LNV transparant zijn in de
dilemma’s die zich voordoen en de keuzes die gemaakt moeten worden.
• Minder beleid en minder regels zal de basis moeten geven voor minder administratieve lasten. Hiertoe wordt het LNV beleid doorgelicht.
• Bij nieuw beleid en bij de Nederlandse inbreng in het stellen van kaders op EUniveau zullen beperking van de administratieve lasten voor ondernemers en
beperking van de handhavings- en uitvoeringslast voor de overheid uitgangspunten van beleid zijn. Ook in bestaand EU-beleid zal waar mogelijk worden
ingezet op vermindering van lasten.
• Een extra inzet om ook de administratieve lasten bij subsidies te verminderen.
• Via stroomlijning van regelgeving, toezicht en handhaving en betere benutting
van ICT, zullen de administratieve lasten waar mogelijk worden gereduceerd.

Kennis en de
kennisinfrastructuur

Kennis is een belangrijke pijler voor innovatie, concurrentievermogen van sectoren
en voor de ontwikkeling van het platteland. Een hoogkwalitatieve kennisbasis met
strategische expertise en met ruimte voor koppeling aan andere publieke en private
middelen voor onderzoek is hiervoor voorwaarde. Kennisprogramma’s die bijdragen
aan innovaties, maatschappelijk verantwoord ondernemen in de keten en zeer
gerichte beleidsthema’s krijgen prioriteit. Deze vernieuwingen dragen bij aan de
kenniseconomie als geheel.
Kennis moet meer openbaar en beter toegankelijk en te exploiteren zijn voor beleid,
maatschappij en praktijk. Een betere sturing van onderzoek en kennisexploitatie is
noodzakelijk en ook een grotere betrokkenheid van belanghebbenden in bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties. De positie van voorlopers moet zo versterkt
worden. Deze vernieuwingen sluiten aan bij de LNV-Innovatiebrief en het SERadvies hierover.
Actiepunten
• Voor het waarborgen van een hoogkwalitatieve kennisinfrastructuur voor de
agrofood-sector en het platteland als geheel wordt voor het DLO-complex een
model ingevoerd met onderscheid in kennisbasis, beleidsondersteunend onderzoek en wettelijke onderzoekstaken. Het budget voor de kennisbasis wordt vergroot ten koste van het beleidsondersteunende onderzoek. Co-financieringsmogelijkheden worden verruimd.
• Om een betere benutting en toegankelijkheid van onderzoek te realiseren wordt
a) het proces voor aansturing van onderzoek en kennis vernieuwd en worden
belanghebbenden nauwer betrokken; deze vernieuwing is in 2006 gerealiseerd;
b) voor monitoring van de kennisbenutting een programma opgezet en wordt 510% van het onderzoeksbudget geoormerkt voor doorwerking van kennis. Op
basis van de resultaten (in 2005) vindt mogelijk een verdere verschuiving van
budget plaats.
• Voor de inhoudelijke vernieuwing van onderwijs wordt in 2004 een meerjarig
programma vastgesteld.
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Mest

Na een jarenlang slepende discussie over de implementatie door Nederland van de
Nitraatrichtlijn is er zicht op een akkoord met de Europese Commissie. Het akkoord
betekent dat de eerstkomende jaren op nationaal niveau geen mestoverschot
bestaat. Dat betekent dat verder gedwongen saneren van de veestapel ten gevolge
van dit akkoord naar het zich thans laat aanzien achterwege kan blijven. Een
definitief akkoord met de Commissie zal overigens pas bereikt kunnen worden na
de uitspraak van het Europese Hof van Justitie over de Nederlandse implementatie
van de Nitraatrichtlijn, die voor begin oktober 2003 is voorzien. Deze uitspraak kan
onder meer gevolgen hebben voor het stelsel van Minas.
Eerder is aangegeven dat in het mestbeleid zowel de administratieve lasten voor de
boeren als de uitvoeringskosten voor de overheid taakstellend met 40% moeten
worden teruggebracht. Daarin zijn het afgelopen jaar door administratieve vereenvoudigingen al forse stappen gezet. De komende tijd zal gekeken worden naar
mogelijkheden om het stelsel ingrijpender aan te passen. Parallel aan de uitwerking
van het akkoord met de Commissie zal het totale instrumentarium van mestafzetovereenkomsten (MAO), mineralenaangifte systeem (Minas) en stelsel van productierechten tegen het licht gehouden worden. De daaruit voortvloeiende wijzigingen
in de instrumenten zullen worden aangegrepen om te komen tot een aanzienlijke
vereenvoudiging van de regels, uitvoering en administratie; het moet resulteren in
een robuuster en goedkoper systeem.
Er zal discussie gevoerd worden over de wijze waarop de sector zelf meer de verantwoordelijkheid -ook financieel- kan dragen voor het realiseren van de beleidsdoelen.
In de wijze waarop bedrijven zich naar de overheid moeten verantwoorden zal
onderscheid gemaakt worden tussen bedrijven die mest moeten afvoeren en
bedrijven waar dit niet het geval is. Deze discussie zal gevoerd worden in samenhang
met de discussie over de positie van de intensieve veehouderij in Nederland.
Actiepunten:
• Het huidige stelsel (instrumentarium) zal worden doorgelicht teneinde deze
kabinetsperiode tot een aanzienlijke verlichting (40%) van de lasten te komen
(zowel voor de boer als voor de uitvoering).
• Op grond van het Hofarrest, de uitkomst van het derogatie-overleg en de
evaluatie Meststoffenwet 2002 zullen in het voorjaar 2004 nadere voorstellen
worden gedaan voor aanpassing van de wetgeving, die naar verwachting per
2006 in werking kan treden.
• De milieunormen voor stikstof en fosfaat zullen verder worden aangescherpt.
• De werking van het stelsel van dierrechten wordt verlengd tot 1 januari 2007,
waarbij de mogelijkheid zal worden geschapen om, indien dat verantwoord is,
de dierrechten bij Koninklijk Besluit eerder te laten vervallen.

Herstructurering
glastuinbouw

De glastuinbouwsector realiseert op 11.000 ha een productiewaarde van 4,5
miljard euro (bijna een kwart van de productiewaarde van de land- en tuinbouw).
De herstructurering van de glastuinbouw, die de afgelopen 10 jaar is ingezet, blijft
van groot belang voor vergroting van de duurzaamheid. Voor het overgrote deel
gebeurt dit op eigen kracht van de sector.
De verandering die dit kabinet in het ruimtelijk ordeningsbeleid voorstaat (minder
centralisme), de dreigende stagnatie van de reconstructie in het Westland, ontwikkelingen in het energie- en CO2-beleid en de noodzaak om subsidies te verminderen
zijn voldoende aanleiding om het huidig (financieel) instrumentarium te heroverwegen. Dit zal in overleg met de partijen die het convenant Glastuinbouw en Milieu
(Glami) hebben getekend gebeuren. Inzet van het kabinet blijft om het proces van
verdere verduurzaming en de realisatie van de afgesproken milieudoelen op een
zo effectief mogelijke manier te ondersteunen.
Het ruimtelijk beleid in de glastuinbouw is tot nu toe enerzijds gericht geweest op
sanering in de bestaande glastuinbouwcentra (Westland, Aalsmeer) en anderzijds
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op realisatie van een tiental duurzame glastuinbouwconcentraties verspreid over
Nederland. Een restrictief vestigingsbeleid elders (dat wil zeggen: buiten deze glastuinbouwconcentraties) moest voorkomen dat de toeloop naar de tien vestigingslocaties onvoldoende op gang zou komen. Op deze zogenaamde saldo-nul-benadering is veel kritiek aangezien deze in een aantal situaties averechts lijkt te werken
en de gewenste sanering onbedoeld wordt ontmoedigd. Het kabinet zal het beleid
op dit punt herzien zodat verspreid glas kan worden tegengegaan en de regionale
concentraties van glastuinbouw het beleid met betrekking tot de nationale projectlocaties niet ondermijnen. Bij de aanpassing van het beleid zal het kabinet de
provincies, meer dan in het verleden het geval was, verantwoordelijk maken voor
het vinden van een geschikte locatie.
Actiepunt
• In overleg met de partners van het convenant Glami zal, gekoppeld aan de nota
Ruimte, het huidig financieel instrumentarium worden herijkt.

Fytosanitair

Nederland is kwetsbaar voor de insleep van ziektes en organismen die de gezondheid
van planten kunnen schaden. Dit heeft grote consequenties voor de export. Om onze
handelspositie te behouden in een internationaal sterk veranderend fytosanitair
beleidsveld is een actieve inbreng van Nederland noodzakelijk en behoud van het
hoge kwaliteitsniveau. Daarbij is een goede controle van belang. Gelet op onze
positie als agrarisch producent en de forse handelsbelangen die in het geding zijn,
zal meer dan tot nu toe moeten worden samengewerkt tussen bedrijfsleven en
overheid, ieder vanuit een eigen verantwoordelijkheid om problemen zoveel
mogelijk te voorkomen.
Zowel het bedrijfsleven als de rijksoverheid dienen alert te zijn op Europese regelgeving die in de Nederlandse situatie niet of nauwelijks uitvoerbaar is. Het is
noodzakelijk om de bestaande lappendeken van publieke en private keuringen,
die in de huidige structuur steeds meer kritiek van het bedrijfsleven ontmoet, op
orde te brengen.
Actiepunt
• Gelet op de risico’s die Nederland fytosanitair loopt, zal de inzet op fytosanitair
terrein worden versterkt. Het gaat hier zowel om het ontwikkelen van een
proactieve aanpak als een efficiënte uitvoering van keuringen. Dit zal in nauw
overleg met het bedrijfsleven gebeuren, waarbij van het bedrijfsleven – vanuit
de verantwoordelijkheid en het belang dat het bedrijfsleven heeft – een actieve
en proportionele inbreng wordt gevraagd.
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3. Natuur en Landschap: samen
werken aan kwaliteit

De ecologische en landschappelijke waarden die het landelijk gebied herbergt zijn
mede bepalend voor de kwaliteit en identiteit van onze samenleving als geheel.
De natuurlijke verscheidenheid, de belevingswaarde van het landschap, de identiteit
en cultuurhistorie van Nederland worden bedreigd. In veel gebieden is de aandacht
voor landschappelijke kwaliteiten (bestuurlijk) verwaarloosd of delft deze het
onderspit bij ruimtelijke ontwikkelingen. Versterking van de kwaliteit van natuur en
landschap draagt bij aan de leefbaarheid en komt tegemoet aan de maatschappelijke
betekenis van natuur en landschap voor recreatie, de aantrekkelijkheid van de
woon- en werkomgeving en versterking van het economische perspectief voor het
agrarisch cultuurlandschap. In zeer bijzondere gebieden (de Nationale Landschappen) is het rijk zelf verantwoordelijk voor het normeren van deze kwaliteiten,
in de rest van Nederland staat het rijk voor een proces dat leidt tot een adequate
normering van landschappelijke kwaliteiten door provincies en gemeenten.
Actiepunt
• Het kabinet zal in de Nota Ruimte voor andere overheden en burgers de mogelijkheden verruimen hun verantwoordelijkheid te nemen voor de kwaliteit van
natuur en landschap, onder voorwaarde dat provincies en gemeenten ontwikkelingen gepaard laten gaan met toename van kwaliteit.

Extra impuls voor de
Ecologische Hoofdstructuur

De internationaal verankerde biodiversiteitsdoelstelling luidt dat voor alle in 1982
in Nederland voorkomende soorten en populaties in 2020 duurzame condities
voor hun voortbestaan moeten zijn gegarandeerd. De doelstellingen voor de EHS,
als onderdeel van het Europese ecologische netwerk, moeten (mede daarom) in
2018 gerealiseerd zijn. Inzet is om in 2010 het biodiversiteitsverlies tot stilstand te
hebben gebracht, conform de EU-Biodiversiteitsstrategie en conform de in
Johannesburg vastgestelde Millenniumdoelen.
De EHS is onderdeel van een Europees ecologisch netwerk en biedt de groene
infrastructuur voor het bereiken van de biodiversiteitdoelstelling. De omvang van
de EHS zal in 2018 ongeveer 728.500 ha (incl. 13.500 ha tweede tranche robuuste
verbindingen) zijn. Het rijk stuurt vooral op de 27 natuurdoelen en op realisatie
van grote eenheden natuur en hun verbindingen. Provincies en andere overheden,
terreinbeherende organisaties en particulieren voeren het beleid uit. Met de extra
financiële impuls voor de EHS waartoe in de kabinetsformatie is besloten kan voortvarend gewerkt worden aan de realisatie van kwaliteit en kwantiteit van de EHS. In
de ontwerpbegroting voor 2004 is deze intensivering nog slechts financieel verwerkt.
Over een concrete invulling in termen van prestaties wordt de Kamer separaat per
brief geïnformeerd. De financiële impuls zal ingezet worden om beheer, inrichting
en, waar nodig, aankoop ten behoeve van de EHS te versterken.
Om de maatschappelijke betrokkenheid bij en verantwoordelijkheid voor de natuur
te vergroten zal er in de wijze van realisatie van de EHS de komende jaren een geleidelijke verschuiving plaats vinden van aankoop, inrichting en doorlevering aan
een terreinbeherende organisatie naar agrarisch en particulier natuurbeheer. Door
intensivering van agrarisch en particulier beheer zal de maatschappelijke betrokkenheid en verantwoordelijkheid voor de natuur in ons land kunnen toenemen.
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Ook wordt de rol van provincies en gemeenten in de uitvoering vergroot om daarmee de uitvoering te versterken en een meer gebiedsgerichte aanpak te stimuleren.
Uit de evaluatie van Programma Beheer komt het beeld naar voren van een goed
functionerend instrument, dat op onderdelen voor verbetering vatbaar is. Voor de
agrarisch ondernemer is met name meer zekerheid op de lange termijn van wezenlijk
belang. In het kader van Programma Beheer kunnen nu beschikkingen worden
afgesloten voor een looptijd van zes jaar. Vanwege het belang van de beheerder
om natuur- en landschapswaarden duurzaam te verankeren, zal -rekening houdend
met mogelijke beperkingen van cofinanciering door Brussel- in de toekomst een
langere looptijd worden nagestreefd.
Mede ter invulling van het in hoofdstuk 2 beschreven drielagenmodel, wil ik een
koppeling aanbrengen tussen verschillende geldstromen, zowel publiek als privaat.
Ook heb ik het voornemen om een versterkte gebiedsgerichte samenwerking tussen
terreinbeheerders en particulieren en een gebiedsgerichte uitvoering met meer
verantwoordelijkheden bij regio’s en burgers te realiseren. Uiteindelijk zou een
dienstenmodel moeten ontstaan, met waar mogelijk een systeem van prijsvorming
van Groene Diensten, maar daarvoor moet dan wel eerst bereikt worden dat de
EU-kaders hiervoor de benodigde ruimte geven. Om de systematiek voor Groene
Diensten verder uit te werken zullen de komende jaren in verschillende gebieden
verkenningen worden uitgevoerd.
Actiepunten
• In deze kabinetsperiode wordt circa 16.000 ha grond verworven en circa 19.000
ha ingericht en komt circa 21.000 ha in beheer. Van de nog oorspronkelijk te
verwerven EHS (ca. 63.000 ha) wordt 60% gerealiseerd door grondaankopen en
40% via beheer.
• Investeringen in natte natuur en soortenbeleid worden gecontinueerd.
• De samenhang binnen de EHS wordt vergroot door het aanleggen van 27.000 ha
robuuste verbindingen als essentieel onderdeel van het ecologisch netwerk in de
periode tot 2018. De realisatie van een eerste tranche à 13.500 ha wordt voortgezet.
Het resterende areaal wordt planologisch beschermd om onomkeerbare veranderingen te voorkomen.
• Door bestaande effectgerichte subsidies, maar ook in het kader van de
reconstructie (bijvoorbeeld door bedrijfsbeëindiging en -verplaatsing) worden
milieu- en watercondities rondom de EHS verbeterd (met name rond de zeer
kwetsbare natuurgebieden) ter vergroting van de recreatieve, ecologische en
landschappelijke kwaliteit.
• Bescherming van de EHS vindt plaats via het instrumentarium van de ruimtelijke
ordening. Wat betreft de Vogel- en Habitatrichtlijnen, is een wetsvoorstel aanhangig bij de Kamer dat voorziet in implementatie van die richtlijnen in de Natuurbeschermingswet 1998.
• Programma Beheer wordt vereenvoudigd, de werking ervan zal worden verbeterd.
• Verlenging van de looptijd van contracten voor agrarisch (en particulier) natuurbeheer zal worden nagestreefd, om dit beheer een zowel uit ecologisch als
economisch oogpunt duurzamer karakter te geven.
• Het kabinet zal een systematiek voor Groene Diensten uitwerken die, binnen de
EU-kaders, ruimte biedt aan ondernemerschap en ondernemers beloont voor
specifieke geleverde diensten. Het gaat om het introduceren van een nieuwe
manier van denken en het maatschappelijk waarderen van de bijdrage die ondernemers leveren aan maatschappelijke doelen. Het bestaande instrumentarium
voor het agrarisch natuur- en landschapsbeheer (Programma Beheer) wordt
uitgebouwd naar een model van Groene Diensten. Doel is zorg te dragen voor
een beloningssysteem voor die economische actoren die een extra bijdrage
leveren aan de kwaliteit van natuur en landschap, recreatieve toegankelijkheid
en waterbeheer.
• De samenwerking tussen agrarische natuur- en landschapsverenigingen,
organisaties voor particulier natuurbeheer en terreinbeherende organisaties
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Uitvoering soortenbeleid
wordt versterkt

zal, binnen Brusselse kaders, worden bevorderd om de verschillende soorten
beheer beter in samenhang te benutten.
Uiterlijk in 2005 zal in het kader van de Noordzeeministersconferentie worden
aangegeven welke stappen zijn gezet ter implementatie van het besluit een
aantal gebieden met bijzondere ecologische waarden op de Noordzee extra
bescherming te bieden, inclusief de eerste aanmelding van gebieden. Deze
activiteiten zullen worden afgestemd met de verplichtingen in het kader van de
Europese Vogel- en Habitatrichtlijnen.
In de eerste helft van 2004 wordt het nieuwe Beheersplan Waddenzee uitgebracht.
Deze bevat een beheersvisie voor de periode tot 2030.
Onderzocht wordt of grondgebonden landbouwbedrijven binnen de EHS en de
Nationale Landschappen onder de Natuurschoonwet gebracht kunnen worden.
Bij dit onderzoek zal, gelet op het niet-gebudgetteerde karakter van de Natuurschoonwet, bijzondere aandacht moeten worden besteed aan de beheersing
van de budgettaire gevolgen op korte en lange termijn.
Internationaal zal Nederland de bekendheid van en het draagvlak voor ecologische
netwerken als essentieel instrument van biodiversiteitsbeleid vergroten door
agendering in internationale fora en door kennisverspreiding. Hiermee geeft
Nederland invulling aan één van de afspraken in WSSD-kader (de World Summit
on Sustainable Development).

Naast de EHS zijn aanvullende maatregelen nodig om de biodiversiteitsdoelen te
realiseren. Daarvoor dient het soortenbeleid. Dit beleid staat maatschappelijk
gezien steeds meer in de belangstelling, omdat soms economische ontwikkelingen
worden beïnvloed door het vóórkomen van beschermde soorten, er soms sprake is
van aanzienlijke schade voor de landbouw en soms omdat de ene soort schade
kan opleveren voor de andere.
Actiepunten
• Inzet is om op korte termijn te komen tot een akkoord met terreinbeheerders,
FPG, KNJV, Dierenbescherming en IPO, over een betere uitvoering van het
faunabeheer.
• Vanaf 2004 zullen de aanbevelingen van het IBO Vogel- en Habitatrichtlijn en de
‘Task Force Soortenbeleid’ worden vertaald in beleid en zal gestart worden met
de uitvoering van het beleid.
• De toegankelijkheid en bruikbaarheid van kennis over o.a. de toepassing en de
effecten van de wet- en regelgeving met betrekking tot natuur (o.a. Vogel- en
Habitatrichtlijnen) en de verspreidingsgegevens van beschermde plant- en
diersoorten zal worden versterkt door een voorziening te treffen ter facilitering
van overheden, bedrijfsleven en andere betrokkenen.

Nationale Landschappen

Het rijk heeft bijzondere verantwoordelijkheid voor landschappelijke kwaliteiten
die internationaal zeldzaam zijn, nationaal zeer kenmerkend zijn of onder grote
stedelijke druk staan. Dergelijke gebieden met een hoge landschappelijke kwaliteit
vormen de Nationale Landschappen. Deze gebieden hebben kwaliteiten die van
grote betekenis zijn voor de ruimtelijke ontwikkeling. In de Nota Ruimte zal het rijk
het algemene beleidskader voor deze landschappen en de bijbehorende ruimtelijke
voorwaarden formuleren. Rijksmiddelen worden ingezet voor behoud en versterking
van deze kwaliteiten, als daaraan veel te verbeteren valt en als veel mensen kunnen
genieten van deze kwaliteiten.
Actiepunten
• De Nationale Landschappen worden ruimtelijk verankerd in de Nota Ruimte,
waarna in 2004 in overleg met provincies gestart wordt met de implementatie.
• Binnen de Nationale Landschappen is het rijk voornemens via het Investeringsbudget Landelijk Gebied (ILG, zie hoofdstuk 4) en Groene Diensten financieel bij
te dragen aan het beheer en de realisatie van met name het netwerk van
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gebiedseigen, veelal historische en ecologisch belangrijke landschapsstructuren.
Deze rijksbijdrage zal dan de co-financiering van beheers- en inrichtingsplannen
zijn.

Een ontwikkelingsgerichte
landschapsstrategie

Naast de speciale verantwoordelijkheid voor de Nationale Landschappen, heeft het
rijk een stimulerende- en regierol voor de kwaliteitsontwikkeling in het landelijk
gebied als geheel. Het gaat om zowel de formulering van het ruimtelijke beleidskader als om het stellen van proceseisen in de Nota Ruimte die leiden tot provinciale
en gemeentelijke normen voor het behoud en de versterking van regionale identiteit,
verscheidenheid, ecologische kwaliteit en kenmerkendheid van het Nederlandse
cultuurlandschap.
Het landschap is grotendeels gevormd door menselijk handelen, de resultante van
de verschillende (gebruiks)functies die er een plek hebben gekregen. Sommige
landschappen achten we echter van zoveel waarde, dat deze bijzondere publieke
aandacht en zorg verdienen. Het rijk kan hier innovatieve ontwikkelingen stimuleren
door praktische ideeënontwikkeling gericht op kwaliteit en kwaliteitsvernieuwing
van het landschap. Daarnaast zal het rijk provincies en gemeenten vragen meer
verantwoordelijkheid te nemen voor de ecologische, landschappelijke en recreatieve
kwaliteit. Ze worden gevraagd expliciet de gewenste landschappelijke kernkwaliteiten vast te stellen die het afwegingskader vormen voor de ruimtelijke ontwikkeling
van het landelijk gebied. Meer dan nu reeds het geval is, dienen natuur- en landschapskwaliteit gelijktijdig en in samenhang ontwikkeld te worden met ruimtelijke
ontwikkelingen als woningbouw en infrastructuur. Dit is de essentie van de voorgestane ontwikkelingsgerichte landschapsstrategie (OLS), welke wordt verankerd
in de Nota Ruimte.
Actiepunten
• Nieuwe toepassingen van ‘ruimte voor ruimte’ zullen in nader aan te wijzen
gebieden worden gestimuleerd teneinde in plaats van glastuinbouw of verblijfsrecreatie uit landschappelijk oogpunt aantrekkelijkere functies te realiseren.
• Het kabinet zal een Rijksadviseur voor landschapsarchitectuur bij het Bureau
Rijksbouwmeester aanstellen ten behoeve van de vernieuwing en de ontwerpopgaven voor het landelijk gebied.
• Het kabinet zal provincies en gemeenten vragen expliciet de gewenste landschappelijke kwaliteiten vast te leggen en deze als randvoorwaarde te gebruiken
bij ruimtelijke ontwikkelingen in het landelijk gebied.
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4. Ruimte op het platteland

De kern van de beleidsopgave voor het plattelandsbeleid is een duurzame landbouw, een vitale natuur, een vertrouwd platteland en een duurzame berging van
water op een samenhangende wijze te combineren met de wensen voor wonen,
werken en vrije tijd. Hierbij wordt gewerkt vanuit het concept duurzame ontwikkeling, met als uitgangspunt een evenwichtige benadering van economische, ecologische en sociaal-culturele belangen. Vaak kunnen functies worden gecombineerd,
zoals natuur met water, water met landbouw, landbouw met recreatie, enzovoorts.
Maar vaak moeten ook keuzen gemaakt worden.
Het platteland moet voor iedereen vertrouwd terrein zijn. De overheid moet open
staan voor de veelsoortige betekenissen die mensen aan het platteland geven. Het
stimuleren of afremmen van ontwikkelingen moet daarom ook steeds in het licht
worden gezien van de culturele rijkdom en sociale samenhang in het gebied zelf.
De sociaal-culturele component zal in de verschillende facetten van het landbouwen plattelandsbeleid een zichtbaarder plaats moeten krijgen (de people-dimensie
van duurzame ontwikkeling).
De integrale benadering van het platteland vereist dat een goede samenhang
gecreëerd wordt tussen de beschikbare EU-instrumenten, inclusief de financiële.
Het gaat om het GLB (incl. de Plattelandskaderverordening), de Structuurfondsen
en de Communautaire Initiatieven. De ‘Brusselse’ instrumenten en geldstromen
moeten zo meer de publieke functies van het platteland ondersteunen, inclusief
de ondersteuning van de rol van de landbouw. Wel moet bedacht worden dat de
hervorming van het GLB (vergroening eerste pijler en verschuiving van eerste naar
tweede pijler) deze kabinetsperiode (nog) van relatief bescheiden omvang zal zijn.
Essentie van deze systematiek is dat het gaat om de verankering van een manier
van denken in concreet handelen. Deze zal geleidelijk aan moeten groeien, maar
wel met vastberadenheid moeten worden aangevat.
Het kabinet wil met een ‘Grote Vereenvoudiging’ op het terrein van sturing, doelen
en instrumenten de slagkracht van het plattelandsbeleid vergroten. De met het
IPO en VNG gemaakte afspraken over een nieuw sturingsmodel zullen op korte
termijn geïmplementeerd worden. Daarmee zal de verantwoordelijkheidsverdeling
tussen rijk en provincies en gemeenten helder zijn en zal het rijk zich beperken tot
de hoofdlijnen. De doelen van het rijksbeleid zullen zich dan uiteraard ook meer tot
de hoofdlijnen beperken. Daarom worden de bijbehorende operationele doelstellingen verminderd en vereenvoudigd. Voorzien wordt dat deze laatste wijzigingen
met ingang van het begrotingsjaar 2005 van kracht zullen worden. Het Investeringsbudget Landelijk Gebied (ILG) zal starten in 2004 en stap voor stap de bestaande
instrumenten beter op elkaar afstemmen en integreren. Het ILG zal niet alleen LNVinstrumenten en –middelen bundelen, maar ook die van andere departementen.
Eind 2003 zal door het kabinet – in overleg met IPO, VNG en Waterschappen – het
implementatietraject ILG vastgesteld worden.
Deze kabinetsperiode zal in het teken staan van het uitvoeren van de initiatieven
die reeds in gang zijn gezet; dit zal voorrang krijgen boven het ontwikkelen van
nieuwe initiatieven en ideeën.
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Actiepunten:
• Begin 2004 zal de Nederlandse inzet worden vastgesteld in de discussie die de
komende jaren in de EU zal worden gevoerd over het territoriale deel van het
plattelandsbeleid. Het gaat daarbij over de gewenste samenhang tussen EU-landbouwbeleid en EU-regionaal beleid en de daarmee samenhangende consequenties
voor het GLB (incl. plattelandskaderverordening, Structuurfondsen en Communautaire Initiatieven) voor de periode vanaf 2007.
• De integrale benadering van het landelijk gebied en de noodzaak van meer aandacht voor de uitvoering, wordt nader uitgewerkt in de Nationale Agenda voor
een Vitaal Platteland, met daaraan gekoppeld een integraal meerjarenprogramma
voor de uitvoering. De Agenda wordt eind 2003 in samenhang met de Nota
Ruimte uitgebracht.
• De operationele doelen van het Rijk aangaande het landelijke gebied zullen
aanzienlijk vereenvoudigd worden en de begrotingsindeling zal in 2005 daarop
aangepast worden.
• Het nieuwe sturingsmodel landelijk gebied zal geïmplementeerd worden. In een
Wet Inrichting Landelijk Gebied (WILG) zal het kabinetsbeleid op het terrein van
sturing, financiering en instrumentatie vastgelegd worden.
• Vooruitlopend op de WILG, zal het Investeringsbudget Landelijk Gebied op
1 januari 2004 als bestuurlijk instrument van start gaan; in het daarbij behorende
ontwikkelingsplan zal opgenomen zijn met welk tempo de verschillende nu
bestaande rijksregelingen daarin in vereenvoudigde en samenhangende vorm
zullen worden opgenomen.
• Het interdisciplinaire karakter van het onderzoek naar de plattelandseconomie
zal worden versterkt. Het begrip duurzaamheid is daarbij leidend.
• Het SCP zal worden verzocht tweejaarlijks een ‘Sociale staat van het platteland’
op te stellen gericht op sterkten én zwakten in het landelijk gebied, te beginnen
met de landbouw.

Welkom op het platteland

De burger moet zich welkom voelen op het platteland. Mensen moeten er in rust
en stilte kunnen bijtanken van de hectiek van alledag, kunnen genieten van het
buiten zijn en inspiratie kunnen opdoen. Deze waarden en betekenis van het platteland kunnen beter worden benut door de bereikbaarheid en toegankelijkheid van
het landelijk gebied te vergroten. Het is een taak van de overheid de toegankelijkheid van het platteland te bevorderen. Provincies en gemeenten hebben hierin het
voortouw. De veelzijdigheid van het hedendaagse platteland is ook economisch
van betekenis. De toeristisch-recreatieve sector – nu reeds goed voor 9% van het
BNP en een directe omzet van 28 miljard euro - groeit snel.
Het beleid voor de verblijfsrecreatie is gericht op het geven van ruimte aan
toeristisch-recreatieve bedrijven om aan de eisen van de consument te voldoen en
hun concurrentiepositie te behouden zonder dat dit ten koste gaat van de ruimtelijke kwaliteit en natuurwaarden. Er is behoefte aan een integrale uitwerking op
gebiedsniveau, onder regie van provincies met het doel om zowel de toekomst van
de natuur als van het bedrijfsleven veilig te stellen. De huidige kampeerregelgeving
zoals vastgelegd in de Wet op de Openluchtrecreatie (WOR) is niet toegesneden
op het gewenste regionaal maatwerk dat geboden moet worden. Daarnaast is het
dereguleringstraject binnen de Rijksoverheid aanleiding om de WOR in te trekken.
Daarvoor zullen eerst relevante onderdelen ervan worden geregeld in andere
bestaande wettelijke kaders om toename van decentrale regelgeving en lokale en
regionale ongelijkheid (en onduidelijkheid) te voorkomen.
Actiepunten
• De toegankelijkheid van het landelijk gebied wordt verbeterd door de verbinding
te leggen tussen steden en platteland. De kwaliteit en omvang van wandel- en
fietspaden en vaarwegen (en –routes) worden vergroot, met name in het landelijk
gebied nabij de steden, en de publieke openstelling van (landbouw)gronden
wordt gestimuleerd. Ook de landelijke routenetwerken (11.000 km) krijgen de
komende jaren een kwaliteitsimpuls.
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• Voor het realiseren van voldoende groen in en om de stad zal het lopende programma uitgevoerd worden en zet het kabinet per 2005 in zowel de stedelijke
omgeving als in het landelijk gebied in op een gelijktijdige ontwikkeling en
financiering van groen in relatie tot verstedelijking.
• Goede ruimtelijke inpassing van recreatievoorzieningen zal gestimuleerd worden
met behulp van Rood met Groen- en PPS-constructies.
• Voor het realiseren van een betere landschapskwaliteit tegen lagere publieke
kosten zullen in de Nota Ruimte de rijksuitgangspunten Rood met Groen worden
vastgesteld.
• De Wet op de Openluchtrecreatie wordt ingetrokken.

Duurzaam gebruik van water,
bodem en lucht

Schoon water, bodem en lucht zijn de bronnen van ons bestaan. Het kabinet staat
voor de wezenlijke vraag hoe deze bronnen in de toekomst in goede staat te houden.
Vastgesteld kan worden dat de milieudruk vanuit de landbouw afneemt (zie NMP
4), maar dat er nog steeds een behoorlijke opgave ligt voor de vermindering van
de milieu-effecten. Het kabinet wil haalbare voorwaarden stellen, die in Europees
verband geharmoniseerd worden doorgevoerd.
De overheid staat in de komende jaren voor de opgave om het watersysteem op
orde te brengen. Voor de kwantiteitsproblemen is nieuw beleid ingezet (Nota Waterbeleid voor de 21ste Eeuw (WB21) en Nationaal Bestuursakkoord Water (NBW)):
meer ruimte voor water, die vooral in het landelijk gebied moet worden gevonden.
Tegelijkertijd is de waterkwaliteit van grond- en oppervlaktewater nog steeds niet
aan de maat. Voor de waterkwaliteit is de Europese Kaderrichtlijn Water leidend.
Het kabinet werkt aan een grotere samenhang tussen het natuurbeleid (verdroging
en natte natuur), het landbouwbeleid (watervoorziening en groene diensten), het
mest- en gewasbeschermingsbeleid (waterkwaliteit) en het recreatiebeleid (schoon
en toegankelijk).
Ook het bodembeleid is in beweging. De Europese Commissie werkt aan een EUbodemstrategie en nationaal zullen in het bodembeleid de gebruiksfuncties zoals
landbouw, natuur en recreatie meer centraal komen te staan. Betere afstemming van
het bodembeleid met het omgevingsbeleid voor water en lucht moet op termijn
leiden tot de flexibilisering van de uitvoering van het milieubeleid op bedrijfs- en
gebiedsniveau in lijn met het wetsvoorstel Stad en Milieu.
Actiepunten:
• Het ecologische ambitieniveau voor grond- en oppervlaktewater zal in 2004
vastgesteld worden en in het verlengde daarvan worden de stroomgebiedsbeheersvisies voor 2009 tezamen met alle andere overheidspartijen vastgesteld.
• De Nederlandse inzet ten aanzien van de EU-bodemstrategie wordt begin 2004
vastgesteld.
• Gericht op de verplichtingen uit de eerste budgetperiode van de Kyotoverplichting wordt voor 2005 een nationaal monitorings- en rapportagesysteem voor
landgebruik en bossen vastgesteld, waarmee wordt vastgelegd op welke wijze
de CO2-opslag wordt gerealiseerd.

Reconstructie

Binnen de totale beleidsopgave voor het plattelandsbeleid, heeft de Reconstructie
van de zandgebieden prioriteit. Dit kabinet heeft voor reconstructie en Ecologische
Hoofdstructuur (EHS) extra middelen beschikbaar gesteld. De reconstructie is,
behalve op het realiseren van varkensvrije zones en het bieden van ontwikkelingsmogelijkheden voor agrarische bedrijven ook gericht op extensivering van de melkveehouderij, verbetering van de milieukwaliteit en op een integrale aanpak van
verdroging en van de stikstof- en fosfaatproblematiek in en rond de grote natuurgebieden van de EHS. Ook de realisering van de EHS en uitbreidingsmogelijkheden
van de recreatie zijn beleidsthema’s in de reconstructie.
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Een selectieve, geconcentreerde benadering past bij de uitgangspunten van het
kabinetsbeleid, waarbij de wensen en initiatieven van burgers en ondernemers
startpunt vormen, duurzaamheid een belangrijke voorwaarde is en kennisintensieve
innovatie een belangrijk doel. De reconstructie van de zandgebieden wordt daarmee
een voorbeeld voor het integrale plattelandsbeleid, inclusief de samenhang tussen
landbouw- en regionaal beleid.
Met de intensivering zal vanaf 2004 de uitvoering van de reconstructieplannen op
gang komen. De voortvarende start van de uitvoering in de vorm van het urgentieprogramma 2003 zal worden voortgezet. Ook wordt ingezet op een betere benutting
van Europese structuurfondsen, met name Doelstelling 2-gelden, en zal gezamenlijk naar een oplossing worden gezocht voor concrete knelpunten bij de toepassing
van regelgeving.
Actiepunten
• Gezien de noodzaak de ambities en middelen met elkaar in balans te brengen,
kiest het kabinet voor een selectieve, geconcentreerde aanpak van de reconstructie
met prioriteit voor natuur, duurzame landbouw, water en varkensvrije zones.
• Het urgentieprogramma 2003 wordt voortgezet in 2004.
• In 2004 wordt een begin gemaakt met de uitvoering van reconstructieplannen.
Het kabinet zal op korte termijn in overleg treden met provincies over de mogelijkheden om reconstructie-projecten tot uitvoering te brengen de komende jaren.
• Het kabinet zet in op de maximale benutting van de Doelstelling 2-middelen.

24

5. De V van Voedselkwaliteit

Integraal beleid voor
voedselkwaliteit

Het beleid voor voedselkwaliteit raakt de gezondheid van de burger. De eis van de
burger dat de kwaliteit van levensmiddelen onberispelijk moet zijn, is daarom
begrijpelijk en terecht. De maatschappelijke eis omtrent voedselkwaliteit heeft
een veel grotere reikwijdte dan alleen de betrouwbaarheid van het eindproduct.
De betrouwbaarheid van het eindproduct is afhankelijk van het gehele productieproces. Niet alleen de laatste schakel, het eindproduct, maar de gehele keten dient
te staan in het perspectief van voedselkwaliteit. Het LNV-beleid omspant deze
gehele keten.
Voedselkwaliteitsbeleid heeft betrekking op de omstandigheden waaronder voedsel
geproduceerd wordt. Risico’s ten aanzien van de veiligheid van het voedsel moeten
worden voorkomen. Zo moeten bijvoorbeeld alle grondstoffen die aan de basis
van de humane consumptieketen staan van onbesproken kwaliteit zijn. Ook dient
de voedselproductie plaats te vinden in een milieuvriendelijke omgeving en worden
dierenwelzijn en diergezondheid vanzelfsprekend in acht genomen. Voor beide
elementen – kwaliteit en veiligheid - zal ik mij inzetten op zowel nationaal als
internationaal niveau.
Door een integrale benadering van voedselveiligheid en voedselkwaliteit zal reductie
van volksgezondheids- en dierziekterisico’s kunnen worden bereikt. Onder het
motto ‘preventie voorkomt bestrijding’ zal de overheid ondernemers aanmoedigen
daadwerkelijk de verantwoordelijkheid te nemen die ze hebben voor de gezondheid van dieren en de veiligheid van voedselproducten. Dit gebeurt onder meer
door gezamenlijk met het bedrijfsleven en consumenten te werken aan de totstandkoming van transparante ketengarantiesystemen, die voldoen aan de wettelijke
eisen op het gebied van monitoring, Identificatie & Registratie (I&R), traceerbaarheid en normstelling en waarbij aanpak bij de bron en aanscherping van het
hygiënebeleid uitgangspunten zijn.
Het is - mede naar aanleiding van de recente verschuiving van de VWA van VWS
naar LNV – goed om de betrokkenheid van de departementen bij het voedselveiligheidsbeleid fundamenteel te beschrijven. In samenhang hiermee zal eveneens
worden bezien op welke wijze het voedselwetgevingscomplex aangepast kan
worden tot een uniformer stelsel.
Actiepunten:
• In het najaar van 2003 verschijnt een beleidsnotitie waarin, in samenspraak met
het ministerie van VWS, wordt aangegeven hoe het integrale beleid ten aanzien
van de voedselveiligheid wordt vormgegeven.
• In samenhang met de genoemde beleidsnotitie wordt onderzocht of en, zo ja,
hoe de wet- en regelgeving op het terrein van voedselveiligheid en –kwaliteit
kan worden omgebouwd tot een meer uniform geheel.
• De onafhankelijkheid van werkmethoden en de bevoegdheden van de VWA
worden wettelijk verankerd.

Ketenbenadering

Het is een kerntaak van de overheid om de gezondheid van dieren, de veiligheid
van voedselproducten en de gezondheid van de burgers duurzaam te borgen. Dit
uitgangspunt sluit evenwel de verantwoordelijkheid van derden, producent en
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consument, geenszins uit. Het meedoen als kernnotie van het Hoofdlijnenakkoord
van dit kabinet is hier onverkort van toepassing. In het beleid ten aanzien van de
voedselveiligheid en kwaliteit staan voor mij de voedselketens centraal. Specifieke
risico’s in de afzonderlijke ketens moeten helder in beeld gebracht worden, zodat
zo gericht mogelijke actie kan plaatsvinden om deze risico’s weg te nemen.
De overheid geeft invulling aan zijn verantwoordelijkheid door het productieproces
te borgen aan de hand van productie–eisen en normering van het eindproduct.
Ketenpartijen zullen worden gehouden hun verantwoordelijkheid te nemen door
afspraken te maken over veiligheidsgaranties en - in aansluiting op internationale
ontwikkelingen (Codex Alimentarius, Office International des Epizoöties (OIE),
General Food Law) - procesnormen tussen de schakels in de ketens.
Vroege signalering en onderkenning van (nieuwe) risico’s in de voedselketen zijn
in het kader van de bewaking van de volks- en diergezondheid van groot belang.
Het inzicht in de aanwezige risico’s dient te worden vergroot. Ik wil daarom adequate
systemen laten ontwikkelen om vroegtijdig veiligheidsrisico’s in de voedselketen
op te sporen.
Technologische innovatie brengt steeds verfijnder en gevoeliger methoden voort,
waardoor het mogelijk is de aanwezigheid van steeds lagere hoeveelheden risicovolle stoffen in (dier)voeding aan te tonen. Het is van belang om de internationale
normstelling ten aanzien van risicovolle stoffen in voeding in de pas te laten lopen
met de technologische mogelijkheden en ontwikkelingen, waarbij beperking van
het risico voor mens en dier leidend principe dient te zijn. Binnen Europees verband
zal Nederland zich ervoor inspannen dat ook ondernemers aan het begin van de
keten gestimuleerd zullen worden verantwoordelijkheid voor veiligheid te nemen.
De consument dient over toereikende informatie te beschikken om verantwoorde
keuzes ten aanzien van zijn voedselpakket te maken. Op voedselproducenten rust
de verantwoordelijkheid om zo open en transparant mogelijke informatie over de
kwaliteit en veiligheid van zijn voedselproduct te bieden. Het initiatief van het
bedrijfsleven om nog slechts salmonellavrij pluimveevlees te verkopen, is er een
voorbeeld van waartoe openheid over de kwaliteit van producten kan leiden. De
overheid wil de transparantie van de voedselketen bevorderen door de resultaten
van controles bij voedselproducenten openbaar te maken. Bezien zal worden welke
aanpassingen in de regelgeving noodzakelijk zijn om openbaarmaking van
controleresultaten te optimaliseren.
Toepassingen van moderne biotechnologie moeten gepaard gaan met optimale
waarborgen voor de (voedsel)veiligheid, keuzevrijheid van de burger, de ethische
aanvaardbaarheid en transparantie van de besluitvorming.
Actiepunten
• Om potentiële risico’s voor de volks- of diergezondheid in de voedselketen tijdig
in beeld te brengen wordt in 2004 onderzocht of en hoe bestaande informatiestromen aan elkaar gekoppeld kunnen worden. De VWA speelt bij het onderzoek
naar en de ontwikkeling van deze signaleringssystemen een belangrijke rol.
• Binnen de risico-inventarisatie door de VWA zal prioriteit worden gegeven aan
specifieke, relatief nieuwe ketens en producten, zoals viskweek, exotische
voedingsmiddelen en nutriceuticals.
• Het bedrijfsleven wordt krachtig aangezet om adequate ketengarantiesystemen
te ontwikkelen en te implementeren, zodat de overheid zich op termijn kan
richten op ‘toezicht-op-toezicht’. Nederland zal zich in Europees verband ervoor
blijven inzetten dat toezicht-op-toezicht mogelijk wordt.
• Teneinde de transparantie in de voedselketen te optimaliseren wordt bezien in
hoeverre ruimte in wet- en regelgeving kan worden gerealiseerd om de resultaten
van de controles in de voedselketen openbaar te maken.
• De burger moet in staat worden gesteld om weloverwogen beslissingen te
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nemen ten aanzien van het wel of niet kopen van voedsel waarin genetisch
gemodificeerde ingrediënten of daarvan afgeleide producten zijn verwerkt.
Gerichte overheidscommunicatie zal dit bevorderen.

Keuring en controle

De ketenbenadering, waarin de verantwoordelijkheid voor de kwaliteit en veiligheid
van producten en de controle daarop wordt neergelegd bij het bedrijfsleven, schept
de mogelijkheid om over te gaan op het houden van rijkstoezicht op de door het
bedrijfsleven uitgevoerde controle op het ketengarantiesysteem (toezicht op
toezicht). Ik houd daarmee onverkort vast aan het uitgangspunt dat het bedrijfsleven
zelf primair verantwoordelijkheid draagt voor adequaat functionerende ketensystemen. Dan kan het rijk steeds meer terugtreden op het gebied van feitelijke
keuring en controle en zich bij haar toezicht op de door het bedrijfsleven uitgevoerde
controles op de ketensystemen richten op die punten waar zich de grootste risico’s
ten aanzien van de voedselveiligheid voordoen. De uitoefening van dit toezicht
vindt plaats door de VWA.
In veel sectoren dient te worden gekomen tot arrangementen op het gebied van
toezicht op toezicht, waarbij met het bedrijfsleven duidelijke afspraken zullen
worden gemaakt over inzet en verantwoordelijkheden. Zo vraagt de keuring van
vlees en vleesproducten door de gewijzigde risico’s voor de volksgezondheid als
gevolg van ontwikkelingen in de dierproductie en vleesindustrie om een andere
benadering. De discussie hierover loopt zowel nationaal als internationaal. Ik wil
in samenspraak met de minister van VWS komen tot een grotere verantwoordelijkheid van het bedrijfsleven voor de keuring van vlees en vleesproducten. Mijn inzet
hierbij is de keuring in ketenverband. Dat wil zeggen dat vleeskeuring is ingebouwd
en is geïntegreerd in de gehele productieketen en niet langer wordt beperkt tot
een eindproductkeuring.
Deze veranderende benadering vraagt tevens wijzigingen in de werkwijze van de
VWA/RVV. Ik wil mij ervoor inzetten dat de VWA/RVV een nog meer flexibele en
klantgerichte dienst wordt, die werkt op basis van kostendekkendheid en die erop
is gericht het bedrijfsleven efficiënt te bedienen. Daarbij zal de VWA/RVV zich
steeds meer gaan toeleggen op toezichthoudende taken.
Om deze andere verdeling van verantwoordelijkheden te realiseren is overeenstemming nodig met de collega-lidstaten in de Europese Unie.
Actiepunten:
• De systematiek van de vleeskeuringen wordt gemoderniseerd, zodat deze wordt
ingebouwd en geïntegreerd in de gehele productieketen en niet langer beperkt
blijft tot een eindproductkeuring.
• De VWA/RVV wordt verder omgevormd tot een flexibel opererende dienst, gericht
op het klantgericht en efficiënt bedienen van het bedrijfsleven op basis van kostendekkendheid.
• De problematiek van de illegale groeibevorderaars blijft onverminderd mijn aandacht behouden. In dat verband wordt:
– het onderzoek naar snelle detectiemethoden voor residuen van groeibevorderaars, diergeneesmiddelen en verboden stoffen gestimuleerd;
– de controle op het gebruik van groeibevorderaars reeds in 2003 geïntensiveerd.

Diergezondheid en
dierziektebestrijding

Over de verdeling van de verantwoordelijkheden tussen overheid en bedrijfsleven
op het gebied van het voorkomen van dierziekten is reeds een discussie op gang
gekomen. Die wil ik met kracht voorzetten. In deze discussie is voor mij van belang
dat het bedrijfsleven zelf meer verantwoordelijkheden terzake van dierziektepreventie zal gaan dragen. De hiermee samenhangende extensivering van de
regelgeving op dit punt brengt tegelijk een verlaging van de administratieve lasten
met zich mee.
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Met name op twee punten zal ik een forse inzet leveren: (1) de methode van
dierziektebestrijding en de inzet van het vaccinatie-instrument daarbij en (2) de
financiering van de dierziektebestrijding. Ook in de financiering van de bestrijding
zal de eigen verantwoordelijkheid van het bedrijfsleven sterker tot uitdrukking
moeten komen, evenals dit het geval is voor de financiering van afvalstromen
(destructiemateriaal) van veehouderijbedrijven.
Welke risico’s de samenleving wil nemen en welke prijs daarvoor betaald wordt, is
het resultaat van een publieke, politieke afweging. In dit verband wil ik wijzen op
de effecten die de laatste uitbraken van dierziektecrises hebben gehad op het maatschappelijk denken over de Nederlandse intensieve veehouderij. Het doden van
gezonde dieren heeft grote weerstand opgeroepen. Ik zet me daarom ook
nadrukkelijk in om bij het bestrijden van dierziekten te voorkomen dat gezonde
dieren gedood moeten worden.
De rijksoverheid is primair verantwoordelijk voor bestrijding van de zogeheten lijst
A-dierziekten en een aantal voor de mens (levens)bedreigende zoönosen. Dit laat
evenwel onverlet dat het bedrijfsleven zelf ook verantwoordelijkheid draagt voor
de financiering van dierziektepreventie, -monitoring en -bestrijding naar rato van
risico dat wordt veroorzaakt. Ik beschouw dierziekten ten principale als een bedrijfsrisico, waarvan de economische gevolgen en de schade die andere sectoren hiervan
ondervinden tot de verantwoordelijkheid van het bedrijfsleven gerekend behoren
te worden. In het kader van de financiering van de dierziektebestrijding zullen
voor de periode na 2004 nieuwe afspraken met het bedrijfsleven gemaakt worden.
Daarin zullen de bovengenoemde beleidsuitgangspunten nadrukkelijk worden doorvertaald. De sector zal tegelijk worden gestimuleerd om te zoeken naar mogelijkheden om de financiële risico’s in verband met dierziekte-uitbraken te verzekeren.
De eigen verantwoordelijkheid van het bedrijfsleven staat ook voorop bij de
verwerking van destructiemateriaal. Hierop is het beginsel ‘de vervuiler betaalt’
onverkort van toepassing.
Ter vergroting van de efficiency van de bestrijding van dierziekten zal ook de tracering
van dieren geoptimaliseerd worden. Dat heeft gevolgen voor de diersoorten die
onder het I&R-systeem gebracht zullen worden.
Actiepunten
• Nederland zet zich onverminderd in voor afschaffing van het Europese nonvaccinatiebeleid.
• De financiering van de destructie en kosten ten gevolge van uitbraken van
besmettelijke dierziekten behoren tot de verantwoordelijkheid van het bedrijfsleven. In dit verband:
– zal de bijdrage van de overheid aan de kosten van destructie gedurende deze
kabinetsperiode worden beëindigd. De wijze waarop een en ander tegen zo min
mogelijke kosten voor de individuele ondernemer gerealiseerd kan worden,
wordt op korte termijn uitgewerkt;
– worden bij de opstelling van een nieuw convenant inzake de financiering van
de kosten van dierziektebestrijding duidelijke afspraken gemaakt over de verantwoordelijkheid van het bedrijfsleven terzake. Ik zal in dit verband het bedrijfsleven
aanzetten om de mogelijkheid van een verzekeringssysteem voor het afdekken
van de financiële gevolgen van dierziekte-uitbraken te onderzoeken en te
implementeren.
• In het kader van de dierziektebestrijding liggen er ten aanzien van schapen en
geiten sterke aandachtspunten in het kader van identificatie en registratie. Ik zet
me ervoor in om een I&R voor schapen en geiten op Europees niveau te regelen.
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