BELEID

Begroting LNV voor 2004,
van regels naar verantwoordelijkheid
Minister Veerman: ‘Doelgerichtheid, doelmatigheid en draagvlak’

Minister Veerman zet steeds duidelijker zijn stempel op het uit te voeren
beleid. Draagvlak creëren is daarbij een belangrijk kenmerk. Waar onder
de voorgaande ministers de hoeveelheid regelgeving opbloeide zet
Veerman duidelijk de koers op het maken van afspraken. De eigen verantwoordelijkheid wordt aangesproken.

Mieke van Engelen
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at daarbij nadrukkelijk ook
de consument wordt
genoemd is een belangrijke
aanvulling. Zeker ook voor de ontwikkeling van de biologische landbouw is dit van groot belang. Als
algemeen doel van het beleid wordt
het volgende aangegeven. ‘Het realiseren van een duurzame landbouw,
een vitale natuur, een vertrouwd platteland en een hoogwaardig voedselaanbod moet op een samenhangende
wijze worden gecombineerd met de
wensen van burgers op het gebied
van wonen, werken en vrije tijd’.

Biologische landbouw
Duidelijk is dat de minister vasthoudt aan het gestelde doel: 10% in
2010. Tegelijk wordt aangegeven dat
met 2,2% in 2002 dit doel nog lang
niet gehaald is. De omschakelingsregeling RSBP gaat komend jaar voor
de laatste keer open. Dat de regeling
niet perfect is en zeker voor verbete-
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ring vatbaar is wordt voor lief genomen. Liever dit dan niets lijkt het
motto. Het ministerie wil via kennisontwikkeling en verspreiding, het
professionaliseren van ketens en stimuleren van omschakelen verder
werken aan de doelstellingen. 2004
wordt ook een belangrijk evaluatiejaar: bekeken wordt of de ingeslagen
weg de goede is en waar bijsturing
noodzakelijk is.

bedrag van 700 miljoen gaat het merendeel, ongeveer tweederde, naar de
EHS. Dit geld komt echter verspreid
over vier jaar beschikbaar met het
zwaartepunt in 2006 en 2007. Grote
sprongen voorwaarts kunnen er op
korte termijn dus niet verwacht worden. Voor de hele kabinetsperiode is
uitbreiding van de EHS met 16.000
ha gepland. Verder wordt 19.000 ha
ingericht en komt circa 21.000 ha in
beheer.

Dierziekten en dierenwelzijn
“Doel tien
procent in
2010 wordt
vastgehouden”

LNV legt duidelijk ook meer verantwoordelijkheid bij de sector. De verantwoordelijkheid voor financiering
van dierziektebestrijding zal steeds nadrukkelijker bij de sector zelf gelegd
worden. Een verzekeringssysteem kan
hiervoor mogelijk een oplossing zijn.
Duidelijk wordt aangegeven dat
Nederland niet voorop zal lopen bij
het invoeren van welzijnswetten die
verder gaan dan Europese regelgeving.
Ook dit is een trendbreuk met eerdere
ministers. Wel wordt aangegeven dat
internationaal gepleit wordt voor
scherpe normen.

Natuur en reconstructie
Veerman heeft zich hard gemaakt om
geld vrij te maken voor de Ecologische
Hoofd Structuur en voor de reconstructie van de zandgebieden. Van het

Appèl aan de consument
Zoals de minister onlangs in een interview aangaf gaat hij ook de consument
wijzen op haar verantwoordelijkheid.
Dit is met name ook voor biologische
producten van groot belang.
Veel mensen geven aan dat het belangrijk is, de verantwoording om door
aankoop van het product ligt dan ook
bij hen. In de veronderstellingen van
het ministerie bij het gevoerde beleid
wordt het als volgt verwoord: de biologische markt is een (internationale)
groeimarkt, de consumenten zijn bereid een (beperkte) meerprijs te betalen, zodat de biologische landbouw
een blijvend goed imago en onderscheidend vermogen houdt. Dit laatste
is een uitdaging voor de biologische
sector, de eerste twee zal de consument
uiteindelijk moeten trekken.
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