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Voorwoord

In mijn eerste begroting presenteer ik u met trots
mijn voornemens voor 2008. De afgelopen
maanden heb ik in een nieuwe hoedanigheid
kennis gemaakt met fantastische beleidsterreinen.
Ik heb me een opvatting kunnen vormen over de
stappen die het ministerie van Landbouw, Natuur
en Voedselkwaliteit onder mijn leiding moet nemen
om de agrarische sector te versterken, het platteland
en de natuur de plek te geven die zij verdienen en
een gevarieerd en veilig voedselpakket te waarborgen.
Als minister van LNV voel ik me echter ook minister
van VNL: van voedsel, natuur en dús landbouw.
Want onze sterke agrarische sector staat aan de
basis van voedsel en het aanzien van ons landschap.
Zij combineert dit met de grote bijdrage die de
sector levert aan de Nederlandse economie.
Dit alles in het belang van de welvaart en het welzijn van zestien miljoen Nederlanders.
Om die welvaart en dat welzijn te verankeren zijn
sterkere verbindingen en meer samenwerking
nodig. Tussen platteland en stad, tussen de
consument en producent van voedsel, tussen
kennisinstellingen, onderwijs en praktijk. Dat moet
leiden tot een zo groot mogelijke betrokkenheid
bij en verantwoordelijkheid van burgers, boeren en
buitenlui voor de fundamenten van een gezonde
samenleving. Zodat ik kan doen wat tot mijn taken
behoort: het signaleren van maatschappelijke
behoeften en het stimuleren van ondernemers,
initiatieven en kansrijke ontwikkelingen.
Op basis van het kabinetsbeleid neem ik maatregelen die bijdragen aan vernieuwing en duurzaamheid van de agrarische sector, een vitaal,
aantrekkelijk en qua natuurwaarden waardevol

landelijk gebied en een veilig en gevarieerd
voedselpakket. Daar maakt een weloverwogen
dierziektenbeleid onderdeel van uit. Daar maakt
het vereenvoudigen van procedures en papieren
rompslomp deel van uit.
De rijksoverheid wil slimmer, slanker en effectiever
werken. Dat doet een groot beroep op ieders inzet.
De doelstellingen moeten immers met minder
mensen worden bereikt. Ik zet de komende jaren in
op beleid dat aansluit op wensen en verwachtingen
van de samenleving. Mijn beleid zal beter en effectiever zichtbaar worden gemaakt. Zonder daarbij de
aansluiting op specifieke doelgroepen en sectoren
van mijn beleidsterrein te verliezen. En met de
ultieme uitdaging die daaraan is verbonden: het
(wereldwijd) verantwoord omgaan met people,
planet en profit.
Gerda Verburg,

Minister van Landbouw, Natuur en
Voedselkwaliteit
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Inleiding

Een vitale en veelzijdige groene leefomgeving is
voor ieder mens – van jong tot oud - belangrijk.
‘Prachtwijken’ kunnen niet zonder een prachtig
platteland. Niet alleen omdat een mooie, groene
omgeving een mens goed doet. Ook omdat een
sterke relatie tussen stedelingen, boeren en buitenlui de kwaliteit van leven in de hele samenleving ten
goede komt. Iedereen moet dan ook betrokken
zijn bij en zich verantwoordelijk voelen voor de
inrichting van de eigen – groene - omgeving.
Betrokken zijn bij het platteland heeft bovendien
een positief neveneffect: de band met de productie
van voedsel wordt er sterker door. En dat kan weer
tot een bewuster consumptiepatroon leiden.
Bewuste keuzes bij de consumptie werken door in
maatschappelijke vraagstukken van vandaag.

In haar eerste begroting plaatst minister Verburg
het beleidsterrein van LNV in een breder perspectief.
Aan de hand van ontwikkelingen in en wensen uit
de samenleving worden de voornemens voor 2008
geschetst.

Drie kerngebieden
Hiermee zijn twee kerngebieden van het ministerie
van LNV aangestipt – ‘natuur, landschap, groen en
een vitaal platteland’ en ‘voedsel’. De derde:
‘groene economie’ is voor een belangrijk deel in
handen van de agrosector. De land- en tuinbouw als
geheel, dus inclusief toeleverende en verwerkende
bedrijven en handel, is nog steeds een belangrijke
pijler onder de Nederlandse economie. De uitgangspositie van de agrarische sector is sterk. Daardoor
kan ons land van de globalisering van de economie
blijven profiteren en kan de internationale positie
verder worden uitgebouwd. Samen met de agrosector streeft LNV naar duurzame productie en
naar verbreding van de activiteiten. Voor een goede,
toekomstbestendige balans tussen de drie
dimensies van duurzame ontwikkeling: people,
profit en planet.
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Ontwikkelingen in de samenleving

De afgelopen jaren hebben zich veranderingen
binnen de samenleving voorgedaan die van invloed
zijn op de (nabije) toekomst van de agrarische sector
en daarmee op het beleid van LNV.
Enkele in het oog springende, algemene veranderingen zijn:

Van meer naar beter
De vraag of we wel genoeg van alles hebben maakt
plaats voor de vraag naar meer kwaliteit. In plaats
van om ‘meer’ gaat het om ‘beter’.
‘Van meer naar beter’ heeft alles te maken met
duurzaamheid, met produceren met respect, met
het meer gevoelde belang van niet materiële zaken,
zoals dierenwelzijn, aandacht voor de medemens,
schoonheid en oorspronkelijkheid van de omgeving.
LNV streeft in de drie kerngebieden – ‘groene
economie’, ‘natuur, landschap, groen en een vitaal
platteland’ en ‘voedsel’ - naar duurzaamheid.
Zonder duurzaamheid geen kwaliteit.
Zonder duurzaamheid kan niet voldaan worden
aan maatschappelijke wensen op het gebied van
dierenwelzijn, het milieu, natuur en landschap.

Een nieuwe relatie tussen burger/maatschappij
en overheid
De overheid wordt meer een ‘partner’, die een
verbindende, stimulerende of katalyserende rol
kan vervullen. De overheid maakt geen beleid voor,
maar mét mensen. Beleid dat beter toegesneden is
op wat de samenleving vraagt. Beleid dat maximaal
aansluit op de eigen verantwoordelijkheid en zelfredzaamheid van die samenleving.
‘Een nieuwe relatie tussen burger/maatschappij en
overheid’ is een vervolg op de herformulering van
maatschappelijke rollen. Burgers, ondernemers en
overheden zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor
de publieke waarden die samenhangen met een
gezonde economie, met voldoende en goed
voedsel en met een fraai en vitaal landschap in
een dichtbevolkt land. Dat leidt tot een grotere
eigen verantwoordelijkheid van burgers en maatschappelijke organisaties en een verbindende,
stimulerende of katalyserende rol van de overheid.

Het belang van verbindingen
De samenleving realiseert zich meer en meer dat
de kracht van een groep of van de samenleving als
geheel sterk afhankelijk is van de kracht van
onderlinge relaties.
‘Het belang van verbindingen’ vertaalt zich in de
relatie tussen stedeling en plattelander, tussen
boeren, burgers en buitenlui, maar voor de overheid
ook in internationale samenwerking. Maatregelen
voor een aantal van de maatschappelijke kwesties
waar LNV mee te maken heeft worden immers
medebepaald door buitenlandse gespreks- en
handelspartners.
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Duurzaamheid en een verbrede landbouw
De minister van LNV wil dat de agrarische sector
duurzaam produceert en zich verbreedt en versterkt
met maatschappelijke taken, zoals zorg, recreatie en
natuurbeheer. De uitgangspunten hiervoor zijn een
sterke relatie tussen boeren, burgers en buitenlui
én duurzaamheid.
Voor verschillende bedrijfstakken zijn stimuleringsregelingen van kracht, die op duurzaamheid
gerichte initiatieven ondersteunen. Een voorbeeld
hiervan is de glastuinbouw. Oude kassen worden
afgebroken en in nieuwe wordt geïnvesteerd.
Nederland produceert echter niet alleen voor de
Nederlandse markt, maar voor nagenoeg de hele
wereld. Nationale maatregelen zijn dan ook onderhevig aan internationale regels en afspraken.
Om de Nederlandse voorsprong op het gebied van
duurzaamheid én de sterke concurrentiepositie te
behouden, wil LNV de grootste stappen voor verduurzaming van de sector binnen de Europese Unie
en de Wereldhandelsorganisatie maken.
De import van landbouwproducten omvat circa 30
miljard euro. LNV zal met het agrarische bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties bespreken
welke bijdrage zij kunnen leveren om de duurzaamheid van die import te versterken.
Een landbouwsector die meer taken uitoefent dan
het verbouwen van gewassen en het telen van vee
(een ‘multifunctionele’ landbouw) heeft daarvoor
kennis en deskundigheid nodig. Om die te bevorderen stelt LNV dit najaar de taskforce multifunctionele landbouw in. Deze gaat onder meer een
rol spelen bij het verbinden van vraag en aanbod.
Een belangrijk punt is dat bestaande, relevante,
kennis wordt benut. LNV ondersteunt daarvoor de
totstandkoming van een ‘kennisnetwerk veelzijdig
platteland’. De groene kennisinstellingen worden
hierbij betrokken.

Voor de ‘ontwikkelpilots multifunctionele
landbouw’ is jaarlijks ¤ 2 miljoen ter
beschikking gesteld.

Groene economie

Wat gaat LNV doen in 2008?

Gemeenschappelijk landbouwbeleid
De Nederlandse agrarische sector heeft te maken
met aanpassingen van het Gemeenschappelijk
Landbouwbeleid van de Europese Unie (GLB).
Dat gemeenschappelijke beleid wordt beïnvloed
door wereldwijde vraagstukken op het gebied van
klimaat, water, energie en grondstoffen.
LNV zal zich er vooral voor inzetten dat Europese
inkomenstoeslagen nog meer dan al het geval is,
worden gekoppeld aan maatschappelijke doelen
en prestaties op het gebied van voedselveiligheid
en –zekerheid, de zorg voor het milieu, voor landschap, voor soortenrijkdom en voor het welzijn
van dieren.

Jaarlijks ontvangt Nederland circa
¤ 1,3 miljard aan EU-steun voor het
Gemeenschappelijk Landbouwbeleid.
In 2008 presenteert de Europese
Commissie de zogenaamde Health
Check, de evaluatie van het huidige,
enkele jaren geleden hervormde GLB.
Verder komt de Commissie in 2008 met
voorstellen voor een herziening van de
EU-begroting. Alle inkomsten en uitgaven van de Europese Unie, waaronder
het GLB, worden daarbij kritisch tegen
het licht gehouden om de begroting van
de EU toe te snijden op de opgaven van
vandaag en morgen.
Voor Nederland is voor de periode
2007-2013 ruim ¤ 486 miljoen aan
EU-steun beschikbaar voor plattelandsontwikkeling.
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Dierenwelzijn
LNV wil het welzijn van dieren verder verbeteren.
Behalve in internationaal verband – door te werken
aan effectieve wetten en regels - wil LNV dit doen
door extra geld beschikbaar te stellen voor onderzoek naar diervriendelijke stallen. Er komt ook
extra geld voor het beter handhaven van wet- en
regelgeving rond dierenwelzijn.
Via het onderwijs wordt de kennis over manieren
om dieren te houden, bevorderd. Verder wordt aandacht besteed aan de invloed die de consument met
zijn koopgedrag op het leven van een dier heeft.
Uitgewerkte voornemens komen in de Nota
Dierenwelzijn te staan, die dit najaar verschijnt.
In een voorstel voor een wet Dieren dat binnenkort
aan het parlement wordt aangeboden, staat de
verhouding tussen dier en mens centraal.
Dierenwelzijn, diergezondheid, dierlijke producten,
diergeneesmiddelen en de rol van dierenartsen
worden hierin in hun onderlinge relatie behandeld.

In 2008 is ¤ 6 miljoen extra beschikbaar
gesteld voor dierenwelzijn. Dit bedrag is
structureel. In 2011 worden productiedieren en gezelschapsdieren beter
behandeld en moet 5 procent van de
stallen duurzaam en diervriendelijk zijn.
Biologische landbouw
Het aandeel van de biologische landbouw moet
groeien en niet alleen vanwege de rol die deze
manier van produceren bij duurzaamheid speelt.
Biologische landbouw is ook een uiting van de

verbondenheid van de consument met de manier
waarop wordt geproduceerd, met de boer en de
tuinder. In het najaar verschijnt de Nota Biologische
landbouw, waarin onder meer wordt ingegaan op
verdere groei van deze sector. Om de biologische
landbouw te stimuleren is het van belang de
samenwerking tussen overheid, bedrijfsleven en
maatschappelijke organisaties te bevorderen, net
als de uitwisseling van kennis en innovatie tussen
biologische en gangbare teelten.
LNV financiert een deel van de certificeringkosten
van biologische bedrijven. Daarnaast verstrekt LNV
subsidie aan regionale projecten en aan organisaties, zoals Biologica, die bijdragen aan de ontwikkeling van de biologische landbouw.

Groene economie

Voor het stimuleren van duurzaamheid
in de visserij en in de aquacultuur is
voor Nederland in de periode 2007-2013
¤ 48,5 miljoen beschikbaar.
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Het aandeel van de biologische landbouw in het totale landbouwareaal
(in 2005 2,5%) moet in 2010 gegroeid
zijn naar 10%. Voor de consumptie van
biologische voedingsmiddelen is een
groei naar 15% in 2011 het streven.
Agrologistiek
Het dichtslibben van de wegen is ook voor de
bedrijven die land- en tuinbouwproducten verwerken en verhandelen een probleem. Er zijn nieuwe
ideeën op het gebied van agrologistiek nodig om
de koppositie van de agrarische sector in de wereld
te behouden. Nieuwe, efficiënte ideeën moeten de
behoefte aan transport verminderen en de kwaliteit
van zowel product als milieu verbeteren. Dit jaar
komt er een actieplan Opschaling Agrologistiek,
met een uitwerking in 2008.

Visserij
LNV vindt dat de visserijsector perspectief heeft.
Extra aandacht voor de gevolgen van de visserij op
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Biologische grondstoffen
Het kabinet wil de ontwikkeling naar een meer op
biologische (groene) grondstoffen gebaseerde
economie stimuleren, vooral ten behoeve van een
duurzame energiehuishouding. Er zijn echter nog
grote investeringen nodig in onderzoek en ontwikkeling om deze energiebron voor Nederland tot
een serieus alternatief voor fossiele grondstoffen
te maken. Het kabinet wil kennis ontwikkelen en
ontsluiten en nieuwe samenwerkingsverbanden tot
stand brengen. In het najaar verschijnt de kabinetsvisie Bio-based economy, die LNV in samenwerking
met vijf andere ministeries opstelt.
Naast het zoeken naar alternatieve vormen van
energie, is energiebesparing een belangrijk

onderwerp. Afspraken tussen LNV en het bedrijfsleven met betrekking tot energiebesparing worden
ingebracht in het werkprogramma ‘Schoon en
zuinig’. Een voorbeeld hiervan is het stimuleren van
het gebruik van semi-gesloten kassen in de glastuinbouw. Via de extra middelen uit het werkprogramma ‘Schoon en zuinig’ kunnen de komende
vier jaar extra hectares van dit type kas worden

Groene economie

de natuur en voor stijgende olieprijzen maken een
omslag in de sector nodig. Innovatie is de motor
van veranderingen.
Voor een kotter- of garnalenvisser met toekomstperspectief is de ‘Regeling garantstelling visserij’
in het leven geroepen. Als de kotter- of garnalenvisser te weinig financiële zekerheden kan bieden
voor financiering bij een bank, kan hij een beroep
doen op deze regeling.
Naast het verduurzamen van de ‘gewone’ visserij,
zijn er voldoende kansen door de ontwikkelingen
in de aquacultuur.
In 2008 wordt in overleg met de sector met een
deel van de ‘transitie’ (sanering én verduurzaming)
van een deel van de Noordzeevloot begonnen.
Het doel hiervan is om de overcapaciteit ten
opzichte van de vangstmogelijkheden weg te
werken. Deze transitie wordt gekoppeld aan vernieuwingen bij de blijvers.
In de schelpdiervisserij zal LNV innovatie met
kracht blijven ondersteunen, bijvoorbeeld waar
het om alternatieve bronnen van mosselzaad gaat.

Pagina 15

Aan het werkprogramma ‘Schoon en
zuinig’ draagt LNV tot en met 2011
jaarlijks ¤ 10 miljoen bij.
Kennis en innovatie
Boeren en tuinders moeten kunnen blijven ondernemen. LNV wil hun daarvoor de ruimte geven door
innovatie en het ontsluiten van kennis te stimuleren.
Innovatief ondernemerschap is de drijvende kracht
achter duurzame ontwikkeling. LNV kiest voor een
integraal kennis- en innovatiebeleid. Hierbij wordt
gebruik gemaakt van de kracht van de samenwerking binnen het kennissysteem voor de agrarische
sector en de groene ruimte. Het ministerie zal in
het bijzonder de ontwikkeling ondersteunen van
de Groene Kenniscoöperatie, een samenwerkingsverband van groene kennisinstellingen, zodat
beschikbare kennis beter wordt benut.
Kleinschaligheid wordt daarmee grootschalig
georganiseerd. Het onderwijs wordt betrokken bij
innovatie- en kennisprogramma’s van onderzoek
met praktijk. Daarvoor zullen lectoren die aan HBOGroen zijn verbonden, extra worden gefinancierd.
De rol van onderwijs bij het verspreiden van kennis
wordt versterkt door de invoering van leermethoden die gericht zijn op het ontwikkelen van
vaardigheden (competentiegericht leren).
Met andere departementen wordt samengewerkt
in de nieuwe interdepartementale organisatie voor
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Groene economie

kennis en innovatie, een vervolg op het project
Nederland Ondernemend Innovatieland.
Om de positie van Nederland als concurrerende
kenniseconomie te vergroten is verhoging van het
kennisniveau nodig. Dit vraagt om de gezamenlijke
inzet van de ministeries van Economische Zaken,
Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Onderwijs,
Cultuur en Wetenschap en LNV op het gebied van
(bij)scholing en doorstroom en bij het verminderen
van het aantal voortijdige schoolverlaters.
Conform afspraken in het Coalitieakkoord komt
geld beschikbaar om te investeren in de kwaliteit
van het onderwijs.
Voor jongeren ziet de minister veel perspectief in
groene maatschappelijke stages, op het gebied
van natuur- en landschapsbeheer, voedselkwaliteit
en diergezondheid en zorg- en educatieboerderijen.
Zij wil het groene onderwijs aanmoedigen te
beginnen met proefprojecten.
De minister investeert, behalve in kennisontwikkeling voor directe maatschappelijke vraagstukken,
ook in de kennis voor overmorgen, het zogenoemde
kennisbasisonderzoek. Hierbij worden nieuwe
wetenschappelijke inzichten en vaardigheden ontwikkeld die onontbeerlijk zijn voor vernieuwingen
en innovaties.
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Minister Verburg:
“Uit eigen ervaring weet ik
hoe verfrissend en inspirerend
buiten zijn is.”
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Ecologische hoofdstructuur
Sinds 1 januari 2007 voeren de provincies de maatregelen uit om de Ecologische Hoofdstructuur
(EHS) in 2018 gerealiseerd te hebben. De EHS is
een netwerk van natuurgebieden van in totaal
ruim 700.000 hectare. In 2008 wordt bekeken
welke gevolgen de keuze van minder aankoop en
meer beheer voor de realisering heeft.
Het ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke
Ordening en Milieu en van Verkeer en Waterstaat
leveren jaarlijks een bijdrage aan de aankoop van
bufferzones (groene gebieden in de stedelijke
omgeving met de bedoeling deze te bestemmen
voor natuur en recreatie), de verbetering van de
milieukwaliteit van de EHS en van de kwaliteit van
de waterbodem en bodemsanering.

Natura 2000
Natura 2000 is het Europese netwerk van natuurgebieden die beschermd moeten worden. In 2008
worden, net als in 2007, Natura 2000-gebieden
aangewezen en worden beheerplannen opgesteld.
Beheerplannen leggen vast hoe en op welke termijn
de natuurdoelen in een bepaald gebied worden
gerealiseerd.

Leefgebiedenbenadering
Het behoud van de soortenrijkdom (biodiversiteit)
is een belangrijk element van het natuurbeleid.
Niettemin neemt het aantal soorten af en verandert
de samenstelling van de populaties binnen die
soorten: bijzondere soorten worden zeldzamer,
terwijl ‘gewone’ algemener worden.
Het natuurbeleid is erop gericht de achteruitgang
van de soortenrijkdom te stoppen en te verbeteren.
Om verschillende soorten tegelijk te kunnen
beschermen, is gekozen voor de leefgebiedenbenadering. Deze biedt zowel ruimte voor

ecologische als economische ontwikkelingen.
Na een aantal proefprojecten in 2007 wordt de
leefgebiedenbenadering in 2008 op grotere schaal
toegepast.

Platteland
Het platteland wordt gewaardeerd om de rust, het
groen en de cultuurhistorische waarde. Een groene
leefomgeving is onderdeel van een aantrekkelijke
(woon- en leef)omgeving en een voorwaarde voor
een goed investeringsklimaat voor ondernemers en
verbetering van de luchtkwaliteit. Er is sprake van
een groeiend gevoel van verbondenheid met de
woon- en leefomgeving. Maar ook van andere eisen
aan het landelijk gebied als gevolg van de vergrijzing en het toenemende aantal Nederlanders van
niet westerse, allochtone afkomst. De doorgaande
verstedelijking en het feit dat de agrarische sector
niet langer de enige economische motor van het
buitengebied is, hebben eveneens gevolgen voor
(de vitaliteit van) het landelijk gebied.

Natuur, landschap, groen en een vitaal platteland

Wat gaat LNV doen in 2008?

Groen en de stad
Voldoende groen en dan ook nog dicht in de
buurt staat soms op gespannen voet met wensen
op het gebied van wonen, werken en recreatie.
Met name in de Randstad zal de druk op de ruimte
sterk blijven toenemen en daarmee de druk op
groene gebieden in en om de steden. Met die
spanning en die druk moet op een juiste manier
worden omgegaan.
De baten die investeren in groen en landschap
(euro’s en geluk!) oplevert gaan boven de kosten uit.
LNV gaat die investeringen daarom stimuleren.
LNV zal zich ervoor inspannen om de afgesproken
nagenoeg 16.000 hectare groen rond de grote
steden in 2013 gerealiseerd te hebben. Dit is afgesproken in het Coalitieakkoord. Dit ‘grootschalig
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Ook zal het tekort aan groen in de steden worden
aangepakt. Met 31 grote steden zijn hierover
afspraken gemaakt.
Om te voorkomen dat kinderen en jongeren in de
stad steeds verder verwijderd raken van de natuur
wordt in 2008 in de praktijk begonnen met het
programma ‘Jeugd, natuur, voedsel en
gezondheid’. Hierbij wordt uitgegaan van de
manier waarop de jeugd natuur beleeft.

Groen en de stad
Om de doelstelling van de circa 16.000
hectares openbaar grootschalig groen
om de stad te bereiken, wordt meer
geïnvesteerd in verwerving en inrichting
van groene gebieden via het Provinciefonds. Het Rijk moet daarnaast 50% van
de beheerskosten voor de zogeheten
‘Groen en de Stad gebieden’ financieren.
Voor 2008 wordt hiervoor ¤ 2 miljoen
extra uitgetrokken.
Versterken netwerk veelzijdig
platteland
Het ontwikkelen en verspreiden van
kennis over duurzame ontwikkelingen op
het platteland is erg versnipperd, waardoor zowel kennis als ervaringen onvoldoende worden benut. LNV gaat met een
budget van ¤ 2 miljoen de ontwikkeling
van een (inter)nationaal kenniscentrum
voor veelzijdig platteland ondersteunen.

Groene partners
Meer, kwalitatief hoogwaardig en toegankelijk groen in en om de stad draagt
bij aan een aansprekend en duurzaam
woon- en werkmilieu in stedelijke
gebieden. Bij de ontwikkeling van groene
gebieden gaat het er vooral om dat bijv.
woningbouwcorporaties, projectontwikkelaars en sportorganisaties betrokken zijn. LNV heeft ¤ 2 miljoen per jaar
uitgetrokken om partijen te stimuleren
de verhouding tussen ‘rood’ en ‘groen’
beter in balans te brengen.

Natuur, landschap, groen en een vitaal platteland

groen’ moet intensief gebruikt kunnen worden en
goed bereikbaar zijn vanuit de woonomgeving.
Dit kan worden gerealiseerd met wandel- en fietspaden, die volledig opengesteld en gratis toegankelijk zijn.
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Recreatie
De recreatiesector groeit uit tot een belangrijke
pijler onder de economie en heeft een zonnige toekomst. Voor deze sector zullen regeldruk en overige
beperkingen worden verminderd. De verdere professionalisering wordt ondersteund. Het aanbod
van recreatieve voorzieningen moet worden vergroot, om aan de maatschappelijke behoeften en
wensen te kunnen voldoen. De plannen voor
grootschalige recreatiegebieden in en om steden
dragen eraan bij om dit tekort op te heffen.
Het Rijk wil een hoogwaardig voorzieningenniveau
in recreatiegebieden en financiert daarvoor onder
meer maatregelen van Staatsbosbeheer en het
recreatieschap Midden Delfland. Voorwaarde is
dat de betreffende gebieden volledig opengesteld
en gratis toegankelijk zijn.
De toegankelijkheid van het landelijk gebied voor
recreatief medegebruik wordt versterkt door het
realiseren en instandhouden van landelijke aaneengesloten routenetwerken, voor wandelen
(4822 km), fietsen (4502 km) en varen (4400 km)
en het stimuleren van wandelen over boerenland
in 2013.
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De consument wordt
meer bij de productie
van voedsel betrokken
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Kennis en gedrag
LNV richt het beleid voor voedsel vooral op de
consument. In de voorlichting aan de consument
zal het voor een belangrijk deel gaan om de relatie
tussen voedsel en de manier van produceren, over
de vele aspecten die met de productie en samenstelling van voedsel samenhangen. Als de consument zijn wensen ten aanzien van dierenwelzijn,
energie, milieu, de inrichting van de groene ruimte
en eerlijke handel omzet in zijn koopgedrag, is
een grote stap te zetten naar verduurzaming van
de voedselketen.
Meer kennis leidt echter niet automatisch tot aanpassing van het consumptiegedrag. LNV wil daarom
ook in gesprek gaan met de consument.

Voedsel

Wat gaat LNV doen in 2008?

In de Nationale Agenda Diergezondheid 2007-2013
wordt de integrale benadering van het diergezondheidsbeleid uitgewerkt. De nota wordt eind 2007
aan de Tweede Kamer aangeboden.

In 2008 wordt de eerste versie van de ‘Staat van
voedsel in Nederland’ uitgebracht. Hierin staan
gegevens over wensen en koopgedrag. Deze ‘staat’
geldt als basis voor het debat. De detailhandel en
andere maatschappelijke organisaties worden bij
het debat betrokken.

Diergezondheid
Gezonde dieren zorgen voor gezond voedsel.
Ook aan de gezondheid van het dier wil LNV dan
ook veel aandacht besteden. Als een besmettelijke
dierziekte uitbreekt staan het behoud van een
gezonde dierpopulatie en de bescherming van de
volksgezondheid centraal. Daarbij wordt rekening
gehouden met de onvervreemdbare waarde van
het dier en met het voorkomen van ongewenste
verstoringen van de (inter)nationale handel.
Verder zal minister Verburg investeren in kennis
en innovatie rond resistentie en alternatieven voor
antibiotica. Ook zal ze meer aandacht geven aan
de positie van houders van hobbydieren en
natuurdieren.
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LNV-begroting 2008
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De begroting 2008 in (enkele) cijfers

De begrote uitgaven voor 2008 zijn ten opzichte
van de meerjarencijfers in de begroting van 2007
vermeerderd met ¤ 116 mln. De begroting van de
ontvangsten met ¤ 256 mln.

De begroting is als volgt opgebouwd:
Indeling 2008 (x ¤ 1000)

Totaalbedrag

Duurzaam ondernemen (incl. agrarische ruimte)
waaronder financiering van het verbeteren van het ondernemerschap, bevordering
van de biologische landbouw en financiering van de ontwikkeling van een vitale
agrarische ruimte.

¤

344.845

Natuur, landschap en recreatie
Waaronder de financiering van natuurgebieden, (nationale) landschappen, recreatie
en de reconstructie van zandgebieden.

¤

759.257

Voedselkwaliteit en diergezondheid
waaronder de financiering van de bevordering van een hoge kwaliteit van het
voedselaanbod en de handhaving van het diergezondheidsniveau.

¤

90.672

Kennis en innovatie
waaronder de financiering van het groene kennisstelsel en groen onderwijs.

¤

919.908

Algemeen
(apparaatsuitgaven ministerie, internationale contributies, etc.)

¤

208.592

Totaal

¤ 2.323.274
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De belangrijkste wijzigingen in 2008 ten opzichte van
voorgaande jaren op een rij

Kennis en innovatie

Voedselkwaliteit en diergezondheid

•

•

Stijging leerlingenaantallen groen onderwijs
In verband met gestegen leerlingenaantallen
op Wageningen Universiteit en Research
Centrum en in het groene MBO is de raming
structureel bijgesteld met ¤ 5 miljoen.

De begroting wordt voor 2007 t/m 2009
verhoogd met ¤ 3 miljoen voor de uitvoeringskosten van het monitoren en bestrijden van
dierziekten.

Duurzaam ondernemen
•

Om de overgang naar ‘groene’ energie in de
glastuinbouw te stimuleren is onder meer
besloten om de milieu-investeringsaftrek (MA)
te verhogen. Een deel van deze verhoging
wordt - voor Groen Label Kassen – ingezet
voor directe steun in de vorm van subsidies.
Het gaat hier om een bedrag van ¤ 12 miljoen.

•

Voor 2008 en 2009 is, evenals in 2007,
¤ 35 miljoen beschikbaar gesteld voor het
versneld doorvoeren van innovatieve, energiebesparende maatregelen in de glastuinbouwsector.

•

Voor de ontwikkeling en stimulering van dierenwelzijn komt ¤ 4 miljoen beschikbaar.

•

Het Borgstellingsfonds wordt met ¤ 2 miljoen
verhoogd.

•

Voor de ontwikkeling van pilots voor multifunctionele landbouw is ¤ 2 miljoen beschikbaar.

•

Voor het werkprogramma ‘Schoon en zuinig’
komt ¤ 10 miljoen beschikbaar.

•

Voor de handhaving van dierenwelzijn wordt
¤ 2 miljoen beschikbaar gesteld.
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