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Voorwoord
Niet met de rug naar de samenleving. Dat is de waarschuwing die de Minister van
Landbouw, Natuurbeheer en Visserij bij diverse gelegenheden heeft gegeven in de richting van de
Nederlandse land- en tuinbouw. Ook ons eigen ministerie zal steeds het gezicht op de samenleving
moeten houden, wil het zijn plaats als departement van algemeen bestuur kunnen waarmaken.
Mede als voorbereiding voor de directeurenconferentie 1996 hebben Petra Berkhout en Joke
Timmers een poging gedaan de belangrijkste trends en vragen op te sporen, die van belang zijn
voor het bepalen van de koers waarmee LNV de 21ste eeuw wil ingaan. Het resultaat van hun werkzaamheden ligt voor u. In de Jaarbrief 1998 is als resultaat van de directeurenconferentie aangegeven op welke hoofdlijnen van beleidsontwikkeling LNV zich de komende jaren wil inzetten.
Prof. dr.ir. G. Meester
Hoofd Bureau Strategische Beleidsvorming
juni 1997

Inleiding

Eerst waren er geen wegen en paden op aarde, maar ze ontstonden toen veel mensen in
dezelfde richting gingen lopen (Oud Chinees spreekwoord)
In 1994, bij de start van het Bureau Strategische Beleidsvorming (BSB), is door BSB een document
gepresenteerd met als titel: LNV: omgevingsgericht? In dit document passeerde een aantal maatschappelijke trends de revue. Trends die sommigen binnen LNV wellicht bekend voorkwamen, anderen daarentegen niet. Het doel van dit document was niet alleen om het LNV-beleid in breder
(omgevings)perspectief te plaatsen, maar ook om eens stil te staan bij de vraag of LNV, als organisatie en als medewerkers binnen die organisatie, iets doet met de signalen die besloten liggen in de
trends. Het voor u liggende document ligt in het verlengde van het eerder gepresenteerde document: een blik op de omgeving van LNV. Dit maal onderverdeeld in twee delen: een meer algemeen
deel '21 punten voor de 21ste eeuw' en een LNV-deel 'vragen van morgen'. We willen benadrukken
dat we vooral ingaan op trends en ontwikkelingen in de omgeving van LNV, die naar onze mening
meer of minder invloed kunnen gaan uitoefenen op het beleid van LNV. Diverse ontwikkelingen
binnen de sectoren landbouw, natuur en visserij zijn dus buiten beschouwing gelaten.
Dit document vormt onderdeel van de omgevingsoriëntatie van LNV. We hebben er daarom bewust
voor gekozen niet te selecteren in de "21 punten voor de 21ste eeuw" en de "vragen van morgen",
wij vinden dit selectieproces een taak voor LNV c.q. de directies zelf. Bijvoorbeeld door de gesignaleerde ontwikkelingen te spiegelen aan de missie, en vervolgens te bepalen welke issues aandacht
vragen. Om dit te kunnen is het echter wél noodzakelijk te weten wat we willen bereiken, dus zicht
op onze missie.
We beginnen met een korte terugblik op de trends uit 1994, hebben deze zich doorgezet of hebben
ze zich anders ontwikkeld dan we toen dachten?

Terugblik
2.1.

Internationalisering
Internationalisering is nog steeds onmiskenbaar een fenomeen waar we niet om heen
kunnen. Alhoewel velen bij internationalisering in eerste instantie aan aspecten op
economisch gebied zullen denken, omvat internationalisering ook ecologische en
maatschappelijke aspecten.

Ruigrok

Wat betreft de economische aspecten lopen de meningen uiteen over wat we precies
onder internationalisering moeten verstaan en of het inderdaad een optredend verschijnsel is. Als we internationalisering opvatten als 'globalisering', het opereren van
bedrijven over de gehele wereld, dan zullen aardig wat mensen dit bestrijden. Vatten
we internationalisering op als een uitbreiding van activiteiten over de landsgrens
heen, of een toename van de concurrentie als gevolg van het slechten van handelsbarrières, dan is er weinig weerstand. Uit de economische literatuur (zie Ruigrok en
Van Tulder in ESB) blijkt dat internationalisering voor de meeste bedrijven neer komt
op regionalisering van de activiteiten. Daarbij moet regio ruim opgevat worden:
Noord-Europa, Zuid-Oost Azië, etcetera. Een regionalisering die zich ook vertaalt in
regionale handelsblokken. Van slechts een beperkt aantal grote multinationals kan
gezegd worden dat zij werkelijk mondiaal actief zijn.

West-Europa, Noord-Amerika en Azië-Pacific waren in 1992 verantwoordelijk voor
87% van de wereldhandel. Het zijn tevens de regio's waar het merendeel van de economische bedrijvigheid plaats
vindt. De gezamenlijke industrielanden nemen zo'n 55% van de
wereldproduktie voor hun rekening. Op termijn kan dit beeld
echter veranderen. Als de huidige economische groeitrends van
de geïndustrialiseerde landen
worden doorgetrokken, zal hun
aandeel aan het begin van de
21ste eeuw tot onder de helft
zijn gezakt. Met andere woorden, voor de totale wereldproduktie zijn de ontwikkelingen in
de niet-industrrelanden nu al
bijna net zo belangrijk als die in
;omende jaren hoge groeicijfers.
De industrie in Zuid-Oost-A,
de industrielanden. Vooral ZuidOost Azië speelt hierin een belangrijke rol. Voor de komende jaren is de verwachting
dat het met name deze regio is die zal zorgen voor hoge groeicijfers, in tegenstelling
CPB
tot Noord-Amerika en Europa waar de groeiverwachtingen veel bescheidener zijn.
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Vanwege de voortgaande instabiliteit in Midden- en Oost-Europa alsook ZuidAmerika wordt voor deze landen slechts een gematigde groei voorspeld.
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Internationalisering leidt ook tot een toename van de mobiliteit van produktiefactoren (migratie is bijvoorbeeld op te vatten als een bijzondere vorm van internationalisering); hierdoor is een aantal economische activiteiten niet tot nauwelijks meer
gebonden aan een specifieke regio. Bij beslissingen over de ruimtelijke allocatie van
activiteiten wordt de betekenis van de overgebleven immobiele produktiefactoren
belangrijker (om de mobiele produktiefactoren aan te trekken). Met andere woorden:
de kwaliteit en het aanpassingsvermogen van de beroepsbevolking, de kwaliteit en
inpassing van kennis- en fysieke infrastructuur, telecommunicatievoorzieningen, talenkennis, kwaliteit van arbeidsverhoudingen, flexibele werking van markten en instituties, en betrouwbaarheid en stabiliteit van het overheidsbeleid zijn steeds belangrijker.
Ook op ecologisch gebied tekent internationalisering zich af. Een belangrijke mijlpaal
vormt het rapport van de Commissie Brundtland, waarin op wereldniveau het dilemma wordt geschetst van het gebruik van natuurlijke hulpbronnen voor (economische)
ontwikkeling enerzijds versus het instand houden ervan voor een duurzaam gebruik

anderzijds. Aspecten als het verlies van biodiversiteit en milieuvervuiling worden daarin van het nationale niveau op het internationale getild, in het besef dat het hier
gaat om problemen die een mondiale aanpak noodzaken. In dezelfde lijn ligt de
Conventie over Biodiversiteit; landen die zich hieraan hebben verbonden, worden
geacht deze conventie als uitgangspunt te hanteren voor hun nationale beleid op het
gebied van het behoud van biodiversiteit en het gebruik van natuurlijke hulpbronnen
binnen wat heet 'een duurzame ontwikkeling'.
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Voorgaande geeft tevens aan dat internationalisering leidt tot een grotere afhankelijkheid tussen landen bij het oplossen van grensoverschrijdende problemen, bijvoorbeeld op milieugebied, Zo zijn weinig landen bereid eenzijdig een energieheffing in
te voeren, daar zij vrezen dat het hun concurrentiepositie ondermijnt als ze voor de
muziek uitlopen. Dat een dergelijke heffing ook een concurrentievoordeel kan opleveren, wordt door slechts weinigen geaccepteerd.

Ecotogisering
Het milieu w o r d t nog steeds niet betaald. Ook al zijn de betrokkenheid van de
Nederlandse burger bij en zijn kennis over het milieu, toegenomen, de Nederlandse
burger handelt er nog niet t o t nauwelijks naar. De meeste consumenten zullen slechts
milieuvriendelijk gedrag gaan vertonen als de waargenomen kosten in termen van
tijd, geld en moeite niet te hoog zijn. Dit blijkt bijvoorbeeld ook in de aankoopcijfers
van milieuvriendelijke voeding: 3% van de Nederlandse bevolking koopt geregeld
onbespoten groenten of fruit. Slechts 2% ziet ervan af vlees te eten: " M e n laat zich
bij het boodschappen doen niet graag ophouden". Een combinatie van gemak, geringe verkrijgbaarheid
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ke voedingsmiddelen
is daarnaast bescheiden; ten dele is dit
het gevolg van het
feit dat de milieuproblematiek bij voedingsmiddelen vooral in de produktiefase aan de orde is, een fase die door de consument moeilijk te overzien is.
De overheid is in de ogen van hetzelfde publiek een belangrijke actor op het gebied
van milieuverontreiniging. In 1993 beschouwde het publiek vooral overheid en producenten als actoren. De consumenten kregen deze rol aanzienlijk minder toebedeeld.
Wellicht is dit het gevolg van het feit dat zuivere lucht, rein water, een gezonde
bodem en de natuur worden beschouwd als collectieve goederen waarvoor een collectieve verantwoordelijkheid geldt, die in eerste instantie bij de overheid terecht
komt.
Wat betreft de landbouw is 63% van het publiek van mening dat deze sector de
mogelijkheid heeft iets aan het milieu te doen (slechts 37% vindt dat ook het eigen
huishouden deze mogelijkheid heeft). De bereidheid om iets te doen werd voor de
landbouw echter laag ingeschat: 16% (ter vergelijking: 57% vindt dat het eigen huishouden hiertoe bereid is). M.a.w. bij de consumenten leeft het idee dat zij wel willen,
maar niet kunnen, en dat de producenten wel kunnen, maar niet willen.
Voor een deel van deze problemen mogen we de schuld bij LNV en de sector zelf zoeken. Zo is het vaak onduidelijk voor de consument wat nu precies milieuvriendelijke
voedingsmiddelen zijn. De sector zelf draagt niet altijd bij aan een positief beeld
getuige het heftige verzet tegen de mestwetgeving, waardoor de wel bereikte resultaten op het vlak van milieu veel minder de aandacht krijgen. Het CPB maakte
onlangs bekend dat, ondanks diverse produktie-beperkende maatregelen, de toegevoegde waarde van de landbouw is gestegen door het efficiënter omgaan met inputs
als veevoer en bestrijdingsmiddelen; met enige slagen om de arm is dit te betitelen als
een ontwikkeling naar duurzaamheid. Overigens gaat het hier wel om het deel van

de milieubelastende inputs dat relatief eenvoudig is terug te dringen , het zogenaamde 'luxe' gebruik. De grootste inspanning en uitdaging voor de sector ligt in het laatste traject.
Concluderend kunnen we stellen dat zorg om de leefomgeving nog steeds een
belangrijke plaats inneemt in de Nederlandse samenleving, maar dat het tevens een
actief optreden van de overheid vergt om de Nederlandse bevolking te stimuleren
daar ook naar te handelen.
2.3.

Individualisering
Individualisering is als veel termen een 'containerbegrip', er worden veel verschillende
dingen onder verstaan. Dat loopt uiteen van de 'verdunning' van de huishoudens, het
feit dat telewerken in Nederland verder is doorgedrongen dan in andere landen, de
mondiger wordende burger, tot de grillige consument die Max Havelaar koffie koopt
en vervolgens bij de snackbar graast, met andere woorden, niet meer duidelijk in een
'marketing'hokje is te stoppen. Dit laatste vertaalt zich ook in grote verscheidenheid
in de samenleving, in ideeën, visies, wensen en belangen. Een verschijnsel waar LNV
ook direct mee wordt geconfronteerd. Al naar gelang het belang sluiten verschillende
belangenorganisaties een pact met andere organisaties. Voor de overheid maakt dit
het niet eenvoudig om een koers uit te zetten voor de samenleving, waar diezelfde
samenleving zich ook in kan vinden (alhoewel Machiavelli ooit eens gezegd heeft dat
een verstandige regering tegenspraak organiseert en daarna haar plan trekt).
Sturingsvraagstukken komen meer op de voorgrond.
De milieucoöperaties zijn een duidelijk voorbeeld van een andere aanpak vanuit de
overheid, niet langer regelgevend, maar meer de kaders aangevend waarbinnen de
actoren zelf aan de doelstellingen invulling moeten geven. Een aanpak overigens
waar we wel moeite mee hebben.
Een ander aspect van de versnippering van de samenleving is dat het nog maar de
vraag is in hoeverre de voorzitter van een belangenvereniging nog het standpunt
van zijn achterban vertegenwoordigt.

Dongen

Sommigen stellen dat er sprake is van individualisering in het private domein en van
de-individualisering in het publieke domein (weer meer roep om overheidsoptreden
op bepaalde gebieden). Dit laatste is wellicht een reactie op het voortschrijdende
driewerf-markt-hoezee principe. Momenteel lijkt het alsof we in een zoekproces zitten om het nieuwe evenwicht te bepalen voor wat wel en wat niet overheidsbemoeienis vraagt. Dat zoekproces richt zich zowel op de terreinen waarop de overheid zich
beweegt, als op de mate van overheidsinterventie op onomstreden, 'klassieke', overheidstaken zoals politie en justitie.
Tenslotte, individualisering is een moeilijk te hanteren en te definiëren begrip. De verschillende hierboven genoemde elementen zijn echter wel stuk voor stuk relevant.
Wellicht is het beter om te spreken van ontzuiling: het uiteenvallen van traditionele
'collectieven', zonder dat het duidelijk is welke (en of!) nieuwe collectieven daarvoor
in de plaats komen.

Kennisintensieve samenleving
Kennis is en blijft een belangrijke produktiefactor. Kennis(infrastructuur) behoort ook
tot de immobiele produktiefactoren die mobiele produktiefactoren kunnen aantrekken. Soms lijkt het daarbij meer te gaan om een goede toegang tot kennis (weten
wat waar te halen valt), dan om het zelf weten omdat bestaande kennis snelt veroudert.
Niet zozeer de kennisintensieve samenleving is een trend (het is eerder een vaststaand
gegeven), alswel de technologische ontwikkelingen die daaraan ten grondslag liggen.
De informatietechnologie, de biotechnologie zijn de nieuwe ontwikkelingen die enerzijds onze kennis vergroten, maar anderzijds ook weer vragen om nieuwe kennis.
Zeker op het gebied van de biotechnologie lijken de mogelijkheden van toepassing
onbegrensd, te denken valt aan produktie van transgene planten en dieren, het
gebruik van somatotropines in agrarische produktie, de produktie van produkten met
specifieke, door de consument gewenste karakteristieken (de houdbare tomaat bijvoorbeeld). Daardoor rijzen er tevens enorm veel vragen over de gevolgen van deze
toepassingen. Vragen waar we, ook in bestuurlijk opzicht, ternauwernood een antwoord op hebben.

21 Punten voor de 21ste eeuw
Dit deel schetst een aantal algemene trends. Trends waarvan de relatie met de beleidsterreinen van LNV niet altijd direct voor de hand ligt, maar die wel degelijk gevolgen kunnen hebben voor LNV. Zo heeft mobiliteit, en daarmee ook alle trends die de mobiliteit beïnvloeden, gevolgen voor de doorsnijding van het landschap. De opmars van de telematica kan veranderingen in
tijdbesteding, recreatie, kleding, eetgewoonten en het gebruik van vervoerssystemen tot gevolg
hebben. Veranderingen in leeftijdsopbouw hebben gevolgen voor voedingsgewoonten en recreatie.
Aan de lezer de uitdaging om de bij deze trends behorende aanknopingspunten voor de onderzoeks- en beleidsagenda van LNV te formuleren.

3.1.

Internationale economische ontwikkelingen
3.1.1. Economische belangen groter dan politieke belangen?
In een aantal rijke landen ontstaan stromingen in de bevolking die zich afwenden van samenwerking met andere landen en geen verantwoordelijkheid willen dragen voor het oplossen van problemen op regionaal en mondiaal niveau.
Zij zijn van mening dat eerst de eigen problemen moeten worden opgelost,
voor eigen welvaart en economische ontwikkeling moet worden gezorgd en
dat pas daarna over de grenzen heen kan worden gekeken. Deze tendens
wordt nog versterkt door de toenemende stroom van immigranten en asielzoekers met de daarmee samenhangende problemen.

Naisbiti
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De grootste taak op hel
gebied van ontwikkelingshulp berust bij de
multinationals-

De nieuw ontwikkelde landen, zoals Oost-Europa, Zuidoost Azië hebben nauwelijks invloed in internationale fora waar beslissingen genomen worden. Het
is te verwachten dat deze landen de komende tijd internationale invloed
opbouwen om hun wensen kracht bij te zetten en hun eisen desnoods af te
dwingen. Uit vrees
voor dergelijke ontwikkelingen staan de
machtige rijke landen
huiverig tegenover
een snelle economische ontwikkeling van
de opkomende
Tweede Wereld.
Het duurt nog geruime tijd voordat het
besef zal doordringen, maar uiteindelijk
komt er werkelijk
effectieve internationale hulp. Gericht op
de groeipotentie van
de allerarmste landen
en niet alleen via
noodhulp of verkapte subsidie aan Westerse bedrijven. De grootste taak op
het gebied van ontwikkelingshulp berust bij de multinationals, zij bepalen
immers waar de produktie en administratie van hun bedrijven gevestigd
wordt. Bovendien hebben zij, doordat ze in meerdere landen zelf vestigingen
hebben, een direct belang bij een stabiele wereldsituatie.

3.1.2. Evenwicht op kapitaalmarkten
In het algemeen zal de democratisering verder voortschrijden en vindt uitbreiding van de vrijhandel plaats. Doordat over de hele wereld wordt geconcurreerd, zowel wat prijs als kwaliteit betreft, blijft de inflatie beperkt. De rente
wordt in toom gehouden omdat er voldoende kapitaal voor handen is.
Bovendien woedt er een wereldwijde concurrentieslag tussen kapitaalverschaffers, een wereldwijde competitie die rente over leningen binnen de perken houdt.

3.2.

De Nederlandse economie
3.2.1. Economische ontwikkeling in Nederland
Bereikbaarheid en beschikbare ruimte zijn een voorwaarde voor voorspoedige
economische ontwikkeling. Omdat de Randstad te rnaken heeft met ruimtegebrek en congestie, neemt de aantrekkelijkheid van Oost-Gelderland, Overijssel
en Noord Limburg toe. Het economisch zwaartepunt verschuift hierdoor naar
het zuiden en oosten van het land, de economische groei in de Randstad blijft
achter.

Door ruimtegebrek verschuift het economisch zwaartepunt vanuit de Randstad naar het zuiden en
oosten van Nederland

Deze tendens wordt versterkt door ontwikkelingen op telematica gebied: nieuwe communicatiemogelijkheden maken het mogelijk ook over afstanden beter
te communiceren, fysieke nabijheid is niet langer een voorwaarde.
Bij de keuze van de locatie spelen zakelijke motieven een minder prominente
rol, maar winnen sociale en recreatieve waarden aan belang.
Bij een gezonde economische groei zal een geleidelijke daling van de werkloosheid optreden. Regionaal bestaan er echter aanzienlijke verschillen. De
groei van de werkgelegenheid concentreert zich vooral aan de randen van de
grote stadsgewesten in de Randstad (vooral die van Amsterdam en Utrecht) en
langs de ontwikkelingsassen vanuit de Randstad naar het oosten en zuiden van
het land. Waar voorheen de werkloosheid vooral een probleem van de perifere
landsdelen was, wordt de werkloosheid steeds meer een grootstedelijk probleem. In de grote steden blijft de werkloosheid tot 2000 zelfs toenemen als
gevolg van een relatief achterblijvende werkgelegenheidsgroei en kwalitatieve
arbeidsmarktdiscrepanties. Door de toename van de werkloosheid zal de kloof
tussen werkende en niet werkende, tussen tijdrijke en gehaaste mens, tussen
rijk en arm toenemen. Daardoor zet ook de segregatie zich verder voort. In
bepaalde regio's biedt dit kansen voor het ontstaan van een ruileconomie: het
ruilen van bepaalde diensten.
Tussen de bedrijfstakken bestaan aanzienlijke verschillen in economische groei.
De groei van de arbeidsproduktiviteit is in sectoren als de industrie veel groter
dan in de dienstensector (m.n. de quartaire sector). Ondanks de aanzienlijke
groei van de toegevoegde waarde in de industriële sector en de belangrijke
positieve economische effecten die daar mee samenhangen, is er in de structuur van de werkgelegenheid sprake van een voortgaande tertiarisering. De
sterkste groei van de werkgelegenheid zal naar verwachting plaatsvinden in de
tertiaire sector (m.n. handel, horeca, delen zakelijke dienstverlening) en de
quartaire sector (medische zorg, persoonlijke dienstverlening).
3.2.2. De nacht is op de vlucht voor de 24 uurs economie
Grote steden ontlenen al sinds jaar en dag een deel van hun aantrekkingskracht aan activiteiten die 24 uur per dag doorgaan. De laatste jaren echter
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Omdat het de laatste jaren overdag te druk Is verschuiven activiteiten

gaan we activiteiten, waarvoor we het
overdag te druk vinden, verschuiven
naar de nachtelijke uren. Het gevolg
hiervan is dat de "economie 24 uur op
een dag door draait". Een voorbeeld is
de bevoorrading van winkels en magazijnen in de nacht, omdat vrachtauto's
dan sneller kunnen opschieten op de
weg en in de stad. Een ander, minder
extreem voorbeeld is de verruiming van
de openingstijden voor winkels.
Een 24 uurs samenleving heeft ondermeer gevolgen voor de sociale verbanden: het nu overheersende tijdspatroon
van overdag werken en daarna vrije tijd
wordt immers meer diffuus. Dit veran-

naar de avond- en nachtelijke uren.

dert de beleving en besteding van vrije
tijd. Behalve tot een continue verstoring
van de "nachtrust", leidt een 24 uurs samenleving ook tot meer "verlichting".

I&.

3.3.

Technology
Ledure
1995

3.2.3. Flexibiliteit van de arbeid
Flexibiliteit en snelheid van reageren is voor bedrijven van levensbelang, ook
op het personele vlak. Dit leidt tot een andere personele structuur: een kleine
vaste kern medewerkers met daaromheen een grotere schil tijdelijke krachten.
Ufetime employment is niet langer regel, Signalen hiervoor zijn ook nu al herkenbaar: het aantal werknemers via uitzendorganisaties of daarop lijkende
bureaus groeit, ook in de oudere leeftijdsklassen. De vaste kern van arbeidskrachten lijkt zich te concentreren in de leeftijdsgroep tussen 35 en 55 jaar.
Maar ook werknemers eisen meer flexibiliteit: 50% kiest voor flex-time, flexplace of thuiswerk. Hierdoorheen speelt nog de vergrijzing van de bevolking,
een vergrijzing die zich tot 2010 vooral uit in een toename van de groep tussen 40 en 65 jaar, en minder in een toename van het aantal bejaarden: het is
vooral de beroepsbevolking die vergrijst.

Technologie
3.3.1. Kennis en innovatie: sleutels voor succes
Innovatie is de enig denkbare strategie voor het bedrijf van morgen. Bedrijven
zullen natuurlijk concurreren op kosten, snelheid en kwaliteit. Maar de huidige
hyperconcurrentie veroorzaakt een wedloop tussen concurrenten en leidt daardoor tot marginale mogelijkheden om zich te profileren. De resterende bron
van onderscheidingsvermogen is dan innovatie. Er ontstaat een 'constant pursuit of innovation', met een existentieel karakter. Als kennis en innovatie
steeds belangrijker zijn voor de concurrentiekracht van het bedrijfsleven, betekent dit dat deze twee factoren ook belangrijker worden voor het overheidsbeleid dat zich richt op concurrentiekracht.
Een ander gevolg van het baseren van concurrentie op ontwikkeling en toepassing van kennis, is de snelle veroudering van beschikbare kennis. Daarnaast
wordt óók kennis steeds breder en grenzelozer, ook over de bestaande grenzen van de technische wetenschap heen. Hierdoor ontstaan combinaties van
'harde' en 'zachte' wetenschap, hetgeen zich uit in 'slimme apparaten'.
Kennis wordt strategisch van steeds groter belang, maar de mogelijkheden om
alle benodigde kennis 'up to date' in eigen huis te hebben nemen af, juist
door de verbreding en snelle veroudering van kennis.
De komende decennia drukken een aantal gebieden van technologie een sterke
stempel op de ontwikkelingen. Ten aanzien van informatietechnologie, biotechnologie, supergeleiding, ruimtevaarttechnologie, energietechnologie en
materiaaltechniek kunnen we zeer pregnante veranderingen verwachten.
Mogelijk zal de huidige tijd later bekend worden als 'de technologische revolutie', waarin vernieuwingen tot stand komen vanuit de beschikbaarheid van
complementaire technologieën. Een ontwikkeling op het ene terrein blijkt
opeens van groot belang te zijn voor ontwikkelingen elders.
Tenslotte is er een universele factor die de technologie beïnvloedt: leefomgeving. De zorg voor de leefomgeving vormt een drijvende kracht achter vele
technologische ontwikkelingen.
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3.3.2. Naar een grondstofarme samenleving
Hoewel natuurlijke hulpbronnen de eerste decennia relatief overvloedig
beschikbaar zijn, door technische ontwikkelingen stijgt de winbaarheid
immers, zet de vermindering van het grondstoffen gebruik per eenheid produkt door. Steeds meer produkten worden zo ontworpen dat ze recyclebaar
zijn, dat grondstoffen hergebruikt kunnen worden. Daarnaast treedt schaalverkleining van economische produkten op. Daar waar de eerste computers
een hele kamer vulden, hebben ze nu een draagbaar formaat. Bouwmaterialen
zijn kleiner, lichter en toch efficiënter en effectiever. Bij financiële transacties is
het papier vervangen door efectronische impulsen. Deze schaalverkleining zet
zich op diverse fronten door. Schaalverkleining van de economische output
maakt handeldrijven eenvoudiger en efficiënter. Een kleinere omvang en een
lager gewicht vergemakkelijken internationaal transport.
Een ver doorgevoerde vorm van miniaturisering is nanotechnologie. Een concept dat is ontwikkeld door K Erik Drexler. Hierbij wordt ervan uitgegaan dat
we in staat zijn om zeer geavanceerde (en zeer kleine) machines te bouwen,
die atoom voor atoom, vrijwel alles kunnen maken. Mogelijke toepassingen
van 'miniatuur robotjes' vinden we onder andere in de medische technologie.
Miniatuur robotjes kunnen bijvoorbeeld ingezet worden om verstopte aderen
weer vrij te maken.
Een aspect waar we bij een grondstofarme samenleving wellicht niet direct
aan denken, maar wat voor de LNV sectoren zeer belangrijk is: het bewust
omgaan met grondstoffen heeft gevolgen voor consumptiepatronen. De produktie van vlees is, wat eiwit verbruik betreft, zeer inefficiënt. Een groot deel
van de eiwitten die door dieren wordt gegeten en omgezet in vlees, is immers
ook direct voor menselijke consumptie geschikt.

Tedinahgy
Lecturc
1995

VROM/
RDP

3.3.3 De opmars van telematica
Door de opkomst van telematica worden wonen en werken zowel in plaats ais
tijd verder geïntegreerd: het aantal verplaatsingen zal hierdoor afnemen.
Echter: de mogelijkheden die telecommunicatie biedt zal het 'face to face' contact niet kunnen vervangen. Het sociale element blijft belangrijk. Het is echter
nog maar de vraag of de opkomst van telematica direct leidt tot een afname
van de mobiliteit. Omdat fysieke verplaatsingen minder vaak nodig zijn, kan
de opkomst van telematica leiden tot grotere woon-werk afstanden.
In de VS werkt nu ca 4% van de werkenden via telematica thuis, de verwachting is dat dit aandeel stijgt tot 20% in 2005 en mogelijk 40% in 2020.
Verwacht mag worden dat 1995 ontwikkelingen in Europa min of meer dezelfde lijn volgen. Een grote stijging in het aantal 'thuiswerkers' zal waarschijnlijk
gevolgen hebben voor kleding, eetgewoonten, recreatie, het gebruik van vervoerssystemen en de ruimtelijke inrichting van de samenleving.
3.3.4 Een constant tijdbudget
Het taboe op traagheid blijft. De ontwikkeling van snelle vervoerssystemen
gaat door, zodat de afstanden die in een bepaalde tijd kunnen worden afgelegd sterk groeien. Omdat het tijdbudget van mensen om te reizen constant
blijft, wordt de actieradius van mensen vergroot. Dat leidt weer tot:
- uitbreiding daily urban system: toenemende afstand woon- werk verkeer;
- uitbreiding weekly urban system: dagrecreatie, theaterbezoek, winkelbezoek etc. liggen op grotere afstand van het woonhuis;
- uitbreiding yearly urban system: toenemende reisafstand vakanties.
Het taboe op traagheid heeft echter niet alleen betrekking op vervoerssystemen. Te denken valt ook aan het sterk toegenomen gebruik van fast food,
kant en klaar maaltijden en de toename van het tv kijken t.o.v. het lezen.

nvs:m
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3.3.5 Multifunctionaliteit moet
De tendens van voortgaande efficiency verhoging van tijd- en ruimtegebruik
gaat gepaard met de behoefte om activiteiten te combineren, met als doel zo
weinig mogelijk verplaatsingen. Dit uit zich onder andere in het (beperkt) ontstaan van nieuwe leefgemeenschappen. Dit zijn gemeenschappen waarin zo
veel mogelijk functies verenigd zijn.
Ten aanzien van voertuigen uit multifunctionaliteit zich in het koppelen van
verschillende vervoersmodaliteiten, alsook door het gebruik van de auto als
vervoermiddel en als werkruimte.

3.4

De dagelijkse leefomstandigheden
3.4.1 Mobiliteit blijft hoog
Mobiliteit is een voorwaarde bij economische ontwikkeling. Mobiliteit heeft
echter ook nadelige gevolgen, bijvoorbeeld ten aanzien van milieubelasting,
energiegebruik en doorsnijding van het landschap. De mobiliteit is, zowel in
het personen- als goederenverkeer, de laatste decennia sterk toegenomen; een
stijging die zich in de toekomst zal voortzetten. Als gevolg van deze sterke stijging raakt het verkeersnet verstopt en treedt congestie op.

ICES
1995

KROM/
RPD

In de privesfeer wordt mobiliteit gezien als een verworvenheid, een groot deel
van de verplaatsingen heeft te maken met sociaal-recreatieve doelen (70% van
de personen mobiliteit) en woon-werkverkeer. Bovendien leiden ontwikkelingen in de privesfeer eerder tot een toename dan afname van de mobiliteit.
Het belang \jan woon-werkafstand als verhuisfactor neemt af. Specialisatie van
functies leidt tot segmentatie op de arbeidsmarkt en daarmee tot hogere
mobiliteit. Differentiatie in huishoudensvormen en woonvoorkeuren leidt tot
toenemende segmentatie op de woningmarkt en dus tot een hogere mobiliteit
dan in een samenleving van meer uniforme huishoudens en woonmilieus.
Schaarste op de woningmarkt en de arbeidsmarkt verhogen de mobiliteit: men
kiest voor een vrijgekomen plaats en neemt afstand op de koop toe. Naast
deze twee hoofdstromingen zijn er nog andere trends die bijdragen aan vermindering van het belang van de woon-werk afstand bijvoorbeeld: meer twee
verdieners (er zijn 2 werklocaties belangrijk); meer deeltijdwerk (minder reisdagen); meer ambulante functies; meer mogelijkheden voor telecommunicatie en
telewerken, waardoor het aantal reisdagen vermindert; meer flexibele werkvormen, zoals detachering en tijdelijke contracten; toenemend afstandsbereik
binnen een bepaalde tijd (als gevolg van snellere vervoerssystemen).
Naast de verwachte toename van mobiliteit speelt ook het verwachte vervoermiddel een belangrijke rol. Ook in de toekomst zal het gebruik van de auto
toonaangevend zijn. Openbaar vervoer zal vooral plaatsvinden bij verbindingen tussen steden en stadsgewesten, op andere trajecten biedt het openbaar
vervoer onvoldoende kwaliteit. Naast dit kwaliteitsaspect speelt ook het individuele karakter van de auto een belangrijke rol bij de keuze van het vervoermiddel. In de huidige tijd, waarbij op traagheid een taboe rust en de dagen
tot de laatste minuut worden gevuld, biedt het vervoer per auto een individueel rustpunt, een moment om even te reflecteren en de knop om te zetten van
het intensieve werk naar het drukke huiselijke bestaan. Bovendien kan de auto
in de toekomst multifunctioneel ingezet worden, bijvoorbeeld als vervoermiddel én als werkruimte.
In internationaal perspectief is Nederland
sterk in logistiek en distributie. Voor economische bedrijvigheid
vormt bereikbaarheid
een voorwaarde. In toenemende mate vormt
congestie, met name op
de hoofdvervoersassen,
echter een bedreiging
voor de economische
functies van ons land.
Dit is ook voor LNV zeer
relevant, 30-40 % van
het transport in
Nederland houdt verband met agrarische
productie.

De auto als vervoermiddel en
werkruimte.

3.4.2 De compacte stad een illusie?
Eén van de drijfveren achter de beleidswens om functies zo veel mogelijk te
concentreren in compacte steden is vermindering van de mobiliteit. Daarnaast
spelen ruimtelijke overwegingen, verspreide bebouwing zo veel mogelijk
tegen gaan, en economische belangen van steden die hun financiële positie
veilig willen stellen, een belangrijke rol bij het denken in dit concept. De laatste jaren is daar het gevaar van sociale segregatie aan toe gevoegd.
De tegenkrachten in de samenleving worden echter steeds sterker, zodat het
de vraag is of dit concept gehandhaafd kan blijven. Beschikbare ruimte en
bereikbaarheid zijn immers voorwaarden voor vestiging, aspecten die in de stedelijke gebieden vaak te wensen over laten. Daarnaast spelen zakelijke motieven bij de keuze van een vestigingslocatie een minder prominente rol, maar
winnen sociale of recreatieve waarden aan belang. Bovendien blijkt dat concentratie van functies niet leidt tot minder mobiliteit, omdat slechts een deel
van de mobiliteit samenhangt met bedrijvigheid. Voorts is de druk vanuit niet
agrarische bedrijvigheid en wonen om zich elders, buiten de traditionele vestigingslocaties, te vestigen groot.
Zeker is in elk geval dat het karakter van de stad zal veranderen. De stad zal
meer een ontmoetingsplaats worden, waarbij de steden onderling gekoppeld
zullen zijn door snelle vervoersnetwerken. Ook zal een betere koppeling tussen vervoerssystemen binnen en tussen steden tot stand komen.
3.4.3 Onze gezondheid
De komende decennia neemt de belangstelling voor gezond en veilig voedsel
toe. Niet alleen vanuit het oogpunt van beperking van gezondheidsrisico's, maar
ook vanwege een vermeende positieve bijdrage aan de gezondheid. Zowel het
produkt als de produktiewijze moet aan de hoogste eisen voldoen. Dit vereist
interactie tussen primaire en toeleverende/verwerkende sector. Op beperkte
schaal leidt het tot prosumptie: directe transacties tussen consument en producent los van de markt, met de nadruk op de natuurlijkheid van voedsel.
De grote nadruk op gezondheidsaspecten kan echter niet voorkomen dat de
ziektedruk toeneemt. Besmettelijke ziektes zullen vaker optreden als gevolg
van verhoogde resistenties en het verslepen van ziektekiemen over de hele
wereld. Een ziektekiem die in de ene regio niet of nauwelijks tot ontwikkeling
komt, kan elders een epidemie veroorzaken. Ditzelfde geldt ook voor het
optreden van infectieziektes. Daarnaast is, als gevolg van het gebruik van
bestrijdingsmiddelen en een toenemende milieudruk, een stijging te 2ien van
het aantal allergieën. Heeft deze stijging van ziektedruk bij mensen ook gevolgen voor de acceptatie van het vóórkomen van ziekten bij planten en dieren?
Hierbij hanteren we nu een nul-tolerantie.
3.4.4 Veiligheid
Naast gezondheid en milieu is veiligheid in toenemende mate een basisvoorwaarde voor de Nederlandse bevolking. Het gevoel van onveiligheid doet zich
het eerste voor in de grote steden, met name in die wijken die zich kenmerken
door hoge werkloosheidscijfers en daarmee samenhangende problematiek.
Het SCP zegt het als volgt:
"Uitgaande van het huidige landelijke spreidingspercentage zou de bevolking in 2010 in de vier grote steden voor tenminste 45% uit allochtonen
bestaan. Alhoewel het merendeel van de bevolking tot die periode een vergroting van de welvaart tegemoet kan zien, zou dit tevens gepaard kunnen
gaan met de concentratie van relatieve achterstand bij een minderheid die
in belangrijke mate uit allochtonen bestaat. Het zou te betreuren zijn als in
Nederland armoedegebieden met gettotrekken normaal zouden wordDe bevolking vertaalt haar ongerustheid in eisen die aan de overheid gesteld
worden ten aanzien van "blauw op straat". De overheid is echter onvoldoende
in staat om iedereen voldoende te beschermen, zodat velen zelf de verantwoordelijkheid nemen en proberen huis, auto en vooral zichzelf te beschermen tegen inbreuk van buitenaf. Toch zeker op dit punt geldt: samen ben je
sterker dan alleen. Door het opzetten van afgeschermde leefgemeenschappen
kan worden geprobeerd ongewenste lieden 'buiten te houden' (zie ook het
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ontstaan van dergelijke afgesloten
wijken in de VS); bovendien hoopt
men op deze wijze de sociale controle
te versterken, zonder dat dit ten
koste gaat van de privacy.

De bevolking eist voor haar eigen
veiligheid van de overheid meer
"blauw op straat".

3.4.5 Een betere leefomgeving?
Mede onder invloed van het opkomend besef dat een ongebreideld gebruik
van natuurlijke hulpbronnen uiteindelijk tot onze eigen ondergang zal leiden,
verschuift de aandacht van 'problemen van gewone mensen' (zoals ontbossing
en watervervuiling) naar broeikasgassen, het gat in de ozonlaag, vervuiling
van internationale wateren, biodiversiteit etc. Problemen die verder van de
Beek

'gewone mensen' af staan, waardoor een deel van deze mensen zich minder

betrokken voelt. De bereidheid bij de 'gewone mens' om substantiële offers te
brengen voor het milieu wordt hierdoor niet gestimuleerd. Voor deze mensen
geldt dat het hemd nader is dan de rok, in eerste instantie hechten zij meer
belang aan gezondheid en veiligheid.
De verantwoordelijkheid voor het milieu wordt afgeschoven naar het mondiaal niveau, milieuverslechteringen trekken zich immers niets aan van landsgrenzen. Vaak worden internationale verdragen gesloten, de vraag is echter of
zij wel voldoen. Een gezaghebbende wereidautoriteit die de landen aan hun
verplichtingen kan houden ontbreekt. Geen enkele mondiale autoriteit heeft
op dit moment de benodigde bevoegdheden of beschikt over enig zelfstandig
budget. Voordat soevereine staten bevoegdheden zullen overdragen aan een
wereldautoriteit zal er sprake moeten zijn van een sterk en gemeenschappelijk
belang. Kan de leefomgeving zo'n belang leveren?

NCDO

3.4.6 Global warming?
Klimaatverandering mag, nog steeds, op een 'warme' belangstelling rekenen.
Deskundigen zijn het eens over het feit dat de aarde opwarmt, waardoor bijvoorbeeld de zeespiegel zal stijgen. De meningen over het aandeel dat menselijk handelen heeft in de temperatuurstijging verschillen. Enerzijds wordt veel
gewicht toegekend aan de autonome temperatuurstijging, anderzijds zijn er
ook signalen dat vooral de uitstoot van CO2 het klimaat sterk beïnvloedt.
In het klimaatverdrag, dat tijdens de UNCED conferentie in
Rio is gesloten, erkenden
industrielanden dat zij een
verantwoording hebben ten
aanzien van beperking van
broeikasgassen; zij waren
immers verantwoordelijk voor
het grootste deel van de uitstoot. Het westen lijkt echter
niet bereid de beloften over
de beperking van de uitstoot
van schadelijke gassen na te
komen. Zowel in West Europa
als in Noord Amerika stijgt de
CO2 emissie nog steeds, in de
ontwikkelingslanden treedt
Door dat de aarde opwarmt, smelt de ijskap en
zal de zeespiegel stijgen.
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een ware CO^ emissie boom op. Wel ligt de CO2 emissie per hoofd van de
bevolking in de ontwikkelingslanden fors iager dan in de industrielanden.
Deze neemt echter snel toe omdat in Oost en Zuid economische groei bovenaan het prioriteiten lijstje staat, evenals de daarvoor vereiste gegarandeerde
energie aanvoer. Ze hebben voorlopig wel iets anders aan hun hoofd dan CO2.
Bovendien lijkt de waarde die industrielanden hechten aan emissiereduktie
gering, zij komen het verdrag immers niet na.
Bijna een derde van de CO2 uitstoot wordt veroorzaakt door energie-opwekking, een percentage dat de komende jaren nog zal groeien. Uit economische
overwegingen kiezen landen voor de goedkoopste energie-oplossingen, in de
praktijk meestal fossiele brandstoffen waar bovendien niet altijd even efficiënt
mee wordt omgesprongen. Het klimaatprobleem wordt daarmee in toenemende mate een energieprobleem.

Nttisbitl

3.5
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3.4.7 Think global, act local
Onze levensstijlen gaan meer overeenkomsten vertonen, mondiaal hebben we
te maken met coca-colisering. Toegenomen welvaart, vrije tijd, communicatiemogelijkheden en mobiliteit hebben cosmopolitische levensstijlen en internationale oriëntatie mogelijk gemaakt.
Er ontstaan echter ook onmiskenbare tekenen van een krachtige tegentrend:
het zich afzetten tegen uniformiteit, het verlangen om het unieke van de
eigen cultuur en taal te benadrukken, het verwerpen van vreemde invloeden.

Sociaal en cultureel
3.5.1. Van collectief naar individueel
In de jaren '90 is een nieuw respect voor het individu ontstaan. Het individu is
de basis van de maatschappij en de fundamentele eenheid van verandering.
Groeperingen ontstonden als de som van afzonderlijke bewustwordingen,
mensen die overtuigd raken van de mogelijkheid van een nieuwe realiteit. De
individuele verantwoordelijkheid wordt benadrukt: ieder individu is verantwoordelijk voor alles wat hij of zij doet. Deze triomf van het individu betekent
het einde van het collectieve gedachtengoed, echter het betekent niet dat het
individu de wereld alleen tegemoet moet treden. Er treedt ook een soort
tegentrend op: zoeken naar sociale cohesie. Naast het uit elkaar vallen van
bestaande verbanden doet zich een tendens voor naar de vorming van nieuwe
verbanden, nieuwe netwerken. Individuen zoeken naar een gemeenschap, een
vrije samenwerkingsvorm, waarin ieder individueel wordt gewaardeerd. Dit in
tegenstelling tot mensen die verantwoordelijkheid uit de weg gaan, zij verstoppen zich in het collectief, in de grote massa.
3.5.2. Het beperkende van de oneindige keuzemogelijkheden
De keuze mogelijkheden van mensen nemen toe. Mensen kunnen, tot op
zekere hoogte, kiezen tussen werk en vrije tijd. Vrije tijd kan worden gekocht,
vervelende dingen worden 'uitbesteed'.
Ook de techniek geeft mensen meer keuze mogelijkheden. Nieuwe vervoersmodaliteiten stellen meer mensen in staat verre reizen te maken. Nog verder
gaat 'virtual reality', waardoor het mogelijk wordt om zaken op afstand te
beleven, zonder dat échte fysieke verplaatsingen nodig zijn. Een uitgelezen
mogelijkheid om de zo juist genoemde verre reizen voor te bereiden, zodat tijdens de reis alleen de plekken bezocht worden die écht de moeite waard zijn;
tijd blijft tenslotte geld.
De techniek stelt ons ook in staat in te grijpen in het menselijk leven. Reeds
voor de geboorte van een kind is het mogelijk vast te stellen of het kind
gezond zal zijn, of het drager is van ernstige ziekten etc. Dit maakt niet alleen
een keuze mogelijk, het maakt het ook moeilijker te aanvaarden datgene wat
niet goed (gegaan) is: het was immers te voorkomen geweest.
3.5.3. Meer aandacht voor spiritualiteit
Islam, shinto en boeddhisme leven op. In het algemeen is er meer aandacht
voor de zin van het leven, iets wat niet wordt geleerd door wetenschap en
technologie, maar via de literatuur, de kunsten en de spiritualiteit. Onduidelijk
is nog of sprake is van een godsdienstige opleving (waarbij mensen ook echt
actief tot een bepaalde godsdienst of kerk behoren) of dat het beter is te
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Mensen zijn momenteel meer bezig met de zin van het leven, hierdoor is sr meer aandacht voor spiritualiteit

spreken van een toename van de spiritualiteit. In tijden van grote veranderingen gaat de diepte van godsdienstige beleving verder dan wat de georganiseerde religie kan bieden. De zingeving wordt vooral gezocht in de eigen persoon, de eigen beweegredenen. Hiermee wordt het einde van een aantal
bestaande ideologieën ingeluid. Mensen stevenen in deze tijden op twee uitersten af: het fundamentalisme en de persoonlijke, spirituele ervaring.
Het zoeken naar een andere zingeving heeft ook gevolgen voor de beleving
van natuur. De natuur wordt meer beleefd als iets wat behouden moet blijven,
beheerd moet worden, omdat er een besef van afhankelijkheid ontstaat: als
we te veel aan de natuur knabbelen komen we aan onze eigen bestaansgronden.

Comefis

3.5.4 Een filosofische eeuw?
De 19de en 20ste eeuw waren de eeuwen van de technologische revolutie, met
de bijbehorende normen en waardenpatronen. In toenemende mate wordt
gezocht naar nieuwe normen en waarden, naar een nieuwe ethiek. De 21ste
eeuw zal daarom een filosofische eeuw zijn: zowel in de persoonlijke ontwikkeling als in de maatschappelijke ontwikkeling is een trend naar communicatieve zelfsturing zichtbaar.
Bestaande regels vormen een minder vastliggend kader. Mensen zullen meer
zelf de verantwoordelijkheid nemen en zich niet alleen afvragen of iets volgens de regels is gegaan, maar ook of de regels juist zijn. Of de regels passen
bij 'de logica van het gevoel'.
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Vragen van morgen
In het voorgaande zijn een aantal algemene trends en ontwikkelingen geschetst, die
meer of minder relatie hebben met de beleidsvelden van LNV. Daarnaast zijn een aantal ontwikkelingen zichtbaar die een veel duidelijker relatie met de beleidsterreinen van LNV hebben. Het is niet
zo dat deze vragen voor morgen volgen uit de '21 punten voor de 21ste eeuw', ze vormen juist een
aanvulling op elkaar, waarbij in 6e vragen voor morgen de focus meer ligt op de beleidsterreinen
van LNV. Er wordt nog niet aangegeven welke van deze vragen voor morgen op de beleidsagenda
voor 2000 moeten komen. Deze selectie is de verantwoordelijkheid van de Bestuursraad en de
Directies zelf.

4.1.

Schendden

Internationale samenwerking en internationalisering
East is east and west is west and (n)ever the twain shall meet. Het wereldbeeld is de
afgelopen jaren drastisch veranderd; zo is de rol van de VS en de EG op internationaal
economisch gebied verminderd, en is zuidoost Azië alom erkend als de nieuwe regio
met de meeste dynamiek. De klant van gisteren is de concurrent van vandaag.
Het handelingsvermogen van overheden wordt steeds verder ingeperkt en ingekaderd door internationale ontwikkelingen waarop we als Nederlandse overheid maar
beperkt vat hebben. Via internationale samenwerking kan dit handelingsvermogen
ten dele teruggewonnen worden, maar de 'capacity to co-operate' is zelfs op
Europees niveau vooralsnog beperkt. Ook internationaal verloopt de samenwerking
niet altijd even soepel. De rol van de oude grote organisaties, zoals de VN, lijkt af te
nemen of staat op zijn minst ter discussie, terwijl er juist wel meer behoefte is aan
mondiale afspraken omdat veel vraagstukken niet langer op nationaal niveau aangepakt kunnen worden.
De enorme groei in (internationale) communicatiemogelijkheden, overigens geen
nieuw verschijnsel, heeft problemen op de voorgrond gebracht waarover we ons eerst
veel minder druk maakten, en zo tevens geleid tot een vergroot internationaal
bewustzijn. Te denken valt aan vrede- en veiligheidsvraagstukken en onderwerpen op
het gebied van natuur, zoals het verdwijnen van het tropische regenwoud. Maar ook

Vergroot internationaal bewustzijn heeft problemen op de voorgrond

zoals het verdwijnen van het Iropisch regenwoud.

hier geldt dat het ontbreekt aan internationale autoriteiten die werkelijk invloed en
macht kunnen uitoefenen om de problemen aan te pakken.
De beperking van de beleidsruimte van nationale staten speelt vooral op budgettair
en monetair gebied; maar in mindere mate ook op het gebied van bijvoorbeeld
arbeidsvoorwaarden, milieu- en natuurbescherming. Voor Nederland speelt hier vooral de EGalisering van het beleid. Het tegenstrijdige aan deze ontwikkeling is tot nu
toe dat meer communautaire of internationale regels niet hebben geleid tot een vermindering van de nationale regels.
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Binnen LNV lopen tal van activiteiten die de consequenties nagaan van internationalisering voor LNV. Om een paar voorbeelden te noemen: de verkenning van de NRLO
naar de invloed van internationalisering op de agribusiness, het project Internationaal
Kennisbeleid en het project Internationaal Milieubeleid, De vraag blijft of ook werkelijk iets gedaan wordt met de aanbevelingen.
• Wat betekent bovenstaande op bestuurlijk terrein voor de rol van provincies
regio's en 'Den Haag';
• Gaan internationaal opererende bedrijven de normen bepaien waaraan
produkten moeten voldoen? Zijn ketens als AH (maar ook buiten de landbouw)
trendsetters op dit gebied (normen die vervolgens door de overheid 'afgezegend' worden)? Welke positie neemt de overheid hier in? Hebben nationale
normen en controleorganen dan nog een functie?;
• Kennis wordt mobieler; is kennis die via overheidsgelden is gegenereerd nog
exclusief voor te behouden aan Nederlandse bedrijven?;
• Wat betekent internationalisering voor landbouw, zowel primair als verwerkend?
Durven we na te denken over een foot-loose voedselvoorziening in Nederland?

Wereldvoedselvoorziening

Beek

Op dit moment worden problemen rondom de wereldvoedselvoorziening vooral ervaren als regionale problemen, veroorzaakt door ontoereikende distributie, politieke
problemen, etc. Niet zo verwonderlijk gezien de overvloedige beschikbaarheid van
voedsel in de Westerse wereld. Toch kan de wereldvoedselvoorziening van een verdelingsprobleem een mondiaal voorzieningsprobleem worden:
• naar verwachting zullen er halverwege de 21ste eeuw zo'n 12 miljard mensen
over 'de globe trotten'. De bevolkingsgroei concentreert zich in de onderontwikkelde landen, met name Afrika;
• veranderende voedselpatronen. Zo neemt de vleesconsumptie in Zuid-Oost Azië
sterk toe; de produktie van vlees is echter voedingstechnisch niet efficiënt: voor
1 kg vlees is gemiddeld 5 kg plantaardig veevoer nodig, plantaardige produkten
die ook voor menselijke consumptie geschikt zijn;
• de toename van intensieve teelt put landbouwgrond uit: door massale houtkap,
grootschalige irrigatie en andere produktie ingrepen gaat jaarlijks zestien miljoen ha. landbouwgrond verloren door erosie, verziiting, verwoestijning, maar
ook door wateroverlast (zie ook 4.5 Het zilte nat);

In de wereld gaat jaarlijks zestien miljoen hectare landbouwgrond verloren doof wateroverlast, erosie, veralting en verwoestijning.

• in de huidige verhoudingen wordt de beste landbouwgrond aangewend voor
handelsgewassen, de voedselgewassen voor eigen gebruik worden verdreven
naar perifere gronden, hellingen etc;
• het probleem van overexploitatie (bijvoorbeeld overbevissing en houtoogst) in
relatie tot het natuurlijke (eco)evenwicht. Meer in het algemeen beseft men dat
het gebruik van natuurlijke hulpbronnen grenzen kent op straffe van het voorgoed verliezen van de hulpbron. Dat geldt voor plant- en diersoorten, maar ook
voor schoon water, schone lucht en een schone bodem.

Afhankelijk van een optimistische of een pessimistische kijk op de gang van zaken
is er wel of niet voldoende voedsel om de groeiende wereldbevolking te voeden.
Moeten we richting high-tech landbouw {binnen zekere milieukaders) of richting
biologische landbouw? Of kunnen we opteren voor het beste van twee werelden,
bijvoorbeeld door een 'doorbraak' in de alternatieve landbouw waardoor de
produktie fors omhoog kan bij een gelijkblijvend landbouwareaal? Voorkomen
we daarmee dan ook de uitputting van de natuurlijke hulpbronnen? In hoeverre
wordt de inzet van biotechnologie als oplossing voor het wereldvoedselvraagstuk
geaccepteerd? Is het huidige Westerse voedselpatroon op wereldwijde schaal wel
haalbaar? Of dienen de opkomende economieën een ander menu te bevorderen,
meer uitgaande van plantaardige proteïnen? En moet het consumptiegedrag in
het Westen worden omgebogen?

, ,

Biotechnologie
De mogelijkheden voor toepassing van biotechnologie groeien, biotechnologie kan
door een tweede groene revolutie wellicht een einde maken aan honger. Technieken
die het mogelijk maken de groei van dieren en gewassen te stimuleren, het gebruik
van gewasbeschermingsmiddelen aan banden te leggen of juist meer mogelijk te
maken (omdat het te behandelen gewas resistent is gemaakt tegen het bestrijdingsmiddel), zijn volop in ontwikkeling. Dit geldt eveneens voor de mogelijkheden om
eigenschappen van bepaalde (dier)soorten te isoleren en over te zetten op andere
soorten. Hoewel biotechnologie een grote bijdrage kan leveren aan verbetering van
het leven, rijzen ook vragen die mensen zeer ongerust maken. Ethische vragen, vragen rondom de milieuconsequenties van biotechnologie, de juridische en sociale
implicaties. Op dit moment zijn we absoluut niet in staat om de keuzen en vragen te
overzien waarmee biotechnologie ons zal confronteren. Indien zich een vraag voordoet wordt op ad hoc basis bekeken hoe in dit geval te handelen, zoals bij de stier
Herman en koe Ike. Zij vormen slechts het begin van een reeks nieuwe toepassingen.
Ook op het gebied van de voedingsmiddelen lijken er onbegrensde mogelijkheden in
de produktie van 'novel' en 'functional foods'. Daarbij wordt ingespeeld op het toenemende gezondheidsbesef, waarin gezonde voeding een belangrijker rol gaat spelen, zowel in de zin van veilig voedsel (geen risico's voor de eigen gezondheid) als
voedsel dat een gunstige invloed heeft op de gezondheid: functional food (gezond
ais meerwaarde van een produkt is bijvoorbeeld belangrijker dan milieuvriendelijk).
Een weinig discussie oproepend voorbeeld van dit laatste is calciumrijke melk, die een
vermeende extra bescherming biedt tegen botontkalking. Maar op mogelijkheden die
wél veel aanleiding geven voor discussie zijn we eigenlijk niet écht voorbereid.
Als wij genetische modificatie verbieden, maar elders in de wereld levert deze techniek produkten op die in verwerkte vorm op onze markten komen, dan levert verbieden niet alleen een concurrentienadeel op, maar ook een extra beslag op onze
controle diensten. Een controle die naar verwachting niet eens goed mogelijk is.
De vraag is dan wel hoe we als LNV omgaan met zo'n ontwikkeling.
Hoe denkt LNV over de biotechnologie als integraal onderdeel van de agrarische
produktie?
Als we ontwikkelingen niet kunnen keren, wat doen we dan wel?

4.4.

Bij voortzetting van
de huidige ontwikketing van menselijk
ingrijpen zal in het
jaar 2000 15 tot 25%
van alle soorten en
planten verdwenen
zijn.
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Biodiversiteit
De groei van de wereldbevolking, stijgende welvaart, ontginning van gronden voor
landbouwkundige doeleinden, het kappen van het regenwoud, het zijn allemaal ontwikkelingen die er toe leiden dat de
beschikbare ruimte voor flora en
fauna kleiner wordt. We zetten de
natuur naar onze hand, en gebruiken
in landbouw en industrie die flora en
fauna die we nuttig kunnen aanwenden. Al deze processen hebben er toe
geleid dat de biodiversiteit schrikbarend is teruggelopen. Alhoewel dit
proces van achteruitgang zich al millennia lang voltrekt (met als meest
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4.5.

bekende voorbeeld het uitsterven van de dinosaurussen), was er eerst nog sprake van
achteruitgang met vervanging. Het grote gevaar bij de huidige terugloop van de biodiversiteit is dat geen vervanging meer plaatsvindt, alsook dat het tempo van uitsterven aanzienlijk is gestegen. Tot 1850 verdween ongeveer 1 diersoort per 10 jaar.
tegen nu 1 diersoort per jaar. Het uitsterven van plantesoorten valt minder in het
oog, maar geschat wordt dat nu per jaar 1 promille van de plantesoorten verdwijnt;
in de prehistorie lag dit verlies (als gevolg van natuurlijke omstandigheden en dus
niet als gevolg van menselijk ingrijpen) een factor 1.000 tot 10.000 lager. Bij een
voortzetting van de huidige ontwikkeling van menselijk ingrijpen zal 15 tot 25% van
alle soorten en planten in het jaar 2000 verdwenen zijn.
Deze opdrogende genenbron levert niet alleen grote problemen op voor de natuur,
maar ook voor de mens en de landbouw die afhankelijk worden van een steeds smaller wordende genenbasis. Van de miljoenen soorten planten en dieren zijn slechts
enkele honderden gedomesticeerd. Binnen dit beperkt aantal soorten vindt nog een
verdere erosie plaats doordat de landbouw naar uniformiteit streeft. De vraag is of
het beperkte aantal plant- en diersoorten, waarvan het overgrote deel van ons voedsel afkomstig is, wel een voldoende basis vormt voor de toekomst. Een groot probleem daarbij is hoe naast het enorme landbouwareaal biodiversiteit in stand kan blijven, waaruit de landbouw kan putten, maar die zich als zodanig niet met landbouw
verdraagt. Dit probleem is het meest urgent bij de soorten die door de landbouw
worden gebruikt, omdat de 'landbouw'vorm de wilde uitsluit. Dit heeft al geleid tot
het uitsterven van wilde vormen van huisdieren zoals het oerrund en de wilde ezel en
andere soorten op de rand van uitsterven gebracht. Hetzelfde geldt voor de flora,
zoals bijvoorbeeld het verdwijnen van oude appelrassen.
Als departement dat zowel landbouw als natuur in haar gelederen heeft, moeten we
dan niet streven naar het veiligstellen van de natuurlijke hulpbronnen, zodat daar
ook door toekomstige generaties uit kan worden geput? Dit laatste is niet alleen relevant voor het behoud van ecosystemen, maar ook voor de landbouw als bron van bijvoorbeeld nieuwe gewassen (voedselvoorziening!) en bron van medicijnen. Daarnaast,
de verplichting voor het in stand houden van biodiversiteit betekent dat niet alleen
soorten, maar ook soorten in hun natuurlijke context kunnen voortbestaan. Naast het
scheppen van condities voor het voortbestaan van wilde soorten binnen de context
van het cultuurlandschap (de zogenaamde ex situ bescherming) betekent het ook een
streven naar het beschermen van soorten in natuurlijke ecosystemen (in situ bescherming). Conform het Biodiversiteitsverdrag moet de prioriteit bij de in situ bescherming liggen.

Het zilte nat
In het Midden Oosten, Noord Afrika, Griekenland, Turkije en Zuid Spanje zullen rond
de eeuwwisseling ernstige problemen ontstaan met de watervoorziening. In deze
gebieden neemt de landbouw nu 80 % van het zoet watergebruik voor haar rekening, in de toekomst zal met name de waterbehoefte van de steden toenemen. Als
gevolg hiervan ontstaat een gebrek aan zoet water. Oplossingen hiervoor zijn hergebruik van water en ontzilten; om dit proces
te vertragen kunnen betere irrigatiemethoden worden toegepast en moet ingezet
worden op waterbesparing. Mede als
gevolg van watergebrek verandert landbouwgrond in woestijn (andere oorzaken
zijn: ontbossing, erosie, overbegrazing, uitputting van de grond en slechte irrigatie;
verdroging van natuurgebieden).
In Nederland beperken problemen met
watervoorziening zich op het ogenblik
vooral tot kwaliteitsproblemen (vervuiling
van oppervlakte en grondwater, waardoor
steeds hogere kosten moeten worden
gemaakt voor zuivering). Door de sterke
In de voorbije jaren hebben we tweemaal in de winter
wateroverlast gehad. We bleken niet in staat om het
overvloedige water vast te houden zodat het geleidelijk
afgevoerd kon worden.
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kanalisatie kunnen in de toekomst echter ook problemen ontstaan ten aanzien van de
kwantiteit van water. De eerste problemen hiermee hebben we feitelijk al gehad. In
de voorbije jaren hebben we twee maal te maken gehad met wateroverlast in de winter, omdat we niet in staat bleken het overvloedige water vast te houden zodat het
geleidelijk afgevoerd kon worden. En na enkele droge maanden blijkt het bufferend
vermogen niet voldoende om de watervoorziening soepel te laten verlopen.
• Nadenken over waterarme produkttemethöden?
• Watersystemen terugbrengen naar meer natuurlijke systemen, gebruik makend
van het bufferend vermogen van gronden?

4,6.

Energie
Op korte termijn is het aanbod van fossiele energie voldoende; de 'winbaarheid' van
energie neemt toe dankzij technische ontwikkelingen, die bovendien ook kunnen leiden tot energiebesparing. De energieprijzen blijven daardoor nog zeker tot 2005
laag, omdat er te weinig prikkels zijn om de potenties van duurzame energie de eerste jaren te benutten. Op lange termijn (50 jaar) kan echter duurzame energie (zon,
wind, biomassa) in meer dan 50% van de energiebehoefte voorzien.
Evenals voor water geldt, is de verwachting dat de behoefte en het gebruik van energie blijven stijgen, niet zozeer vanwege een toename in het gebruik per persoon, al?
wel vanwege de groei van de wereldbevolking.
• Energie halen uit landbouwprodukten? Op korte termijn is dat zeker niet
lonend, maar nu investeren is later oogsten?
• Consequenties tuinbouw? (terug naar 'Nederlandse' produkten?)
• Is het op langere termijn, gezien de verwachte problemen rondom de voedselvoorziening, nog mogelijk om landbouwarealen een 'non-food' bestemming te
geven? Moeten we niet nu al proberen de 'stap terug' te maken naar zon- en
windenergie?

4.7.

Milieuzorg
Ook al handelt de Nederlandse mens er nog nauwelijks naar, toch is sprake van een
groeiend milieubewustzijn. Voor de landbouwsector speelt in dit opzicht momenteel
vooral imago en concurrentiekracht. De Nederlandse bevolking heeft blijkens de reeds
aangehaalde cijfers van het Sociaal en Cultureel Planbureau geen al te hoge pet op
van de bereidheid van de agrarische sector iets aan de milieuproblematiek te doen,
ook al wijst de praktijk op diverse fronten anders uit. Daarnaast zijn er de intermediaire organisaties (zoals Milieudefensie en dergelijke) die niet zullen nalaten te wijzen op de negatieve effecten van de landbouwproduktie op de omgeving. Eenzelfde
type discussie speelt in de visserij, maar dan vooral gericht op het al dan niet overbevissen in relatie tot het natuurlijke evenwicht.
De maatschappelijke zorg omtrent de kwaliteit van de leefomgeving zal in toenemende mate invloed uitoefenen op de agrarische produktie. Daarbij lijkt sprake van een
dubbeltrend: enerzijds de verzakelijking van de landbouwproduktie, anderzijds de

Milieuorganisaties
laten niet na te

wijzen op de negatieve effecten van overbevissing-
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hang naar nostalgie bij de 'stedeling'. Toch zal de politieke invloed van de stedeling
steeds belangrijker worden en daardoor de invloed van de agrariër steeds geringer, al
was het maar vanwege het feit dat de agrarische sector een krimpende sector is. Deze
politieke invloed kan zich vertalen in verdergaande eisen aan agrarische produktie
dan we nu denkbaar, mogelijk of zelfs haalbaar achten. Niet alleen aan milieuzorg,
maar ook aan produktiesystemen in zijn algemeenheid, met name in de dierlijke sectoren (het omgaan met dieren, voeding van dieren, transport). Gegeven deze ontwikkelingen is het zeer de vraag of het verzet van de sector (en ten dele LNV!) tegen
milieuwetgeving, maar ook tegen bijvoorbeeld aanpassing van de gasprijzen en BTWtarieven in de tuinbouw, op termijn wel zo 'handig' is. Soms is het beter voor de
muziek uit te lopen, zeker als die muziek al te vaak tégen je wordt gebruikt.
•

Waar we in de landbouw proberen de natuurlijke omstandigheden zo veel
mogelijk naar onze hand te zetten om zo optimale produktie te kunnen
bewerkstelligen, is de visserij nog zeer afhankelijk zijn van wat de natuur biedt.
Is het, zeker ook met de discussies over overbevissing, niet vreemd dat viskwekerijen maar niet van de grond willen komen? Is van LNV-zijde hiervoor inspanning wenselijk? Of zijn er andere manieren om deze spanning te verminderen?
• Gebruiken we het milieu wel voldoende ais marketing-tool en bron/katalysator
van voortdurende innovatie? Als de consument steeds meer neigt naar aankoop
van voedingsmiddelen vanwege gezondheid (milieu = gezond = veilig), moet
daar dan niet veel meer gebruik van gemaakt worden? Benadrukken we dat als
LNV wel voldoende?

4.8

N1D1

Schaarste aan ruimte in Nederland
Als de grote middenklasse het leefpatroon van de welgestelden overneemt zal de huidige schaarste aan ruimte groter worden, de reeds optredende congestie in omvang
toenemen en raken favoriete plekken overbezet. Resultaat hiervan is dat het toekomstige ruimtegebruik in strijd kan/zal zijn met de ruimtelijke kwaliteit en diversiteit volgens huidige maatstaven, zeker als we daarbij bedenken dat er naar verwachting in
het jaar 2010 17 miljoen Nederlanders zijn. De ruimtelijke verdeling van de bevolking
over het land blijft daarbij in grote lijnen hetzelfde patroon volgen: de dichtheden in
de Randstad zijn het hoogst, in het noorden zijn deze het laagst. Wel verschuift het
economisch zwaartepunt naar het zuiden/oosten van het land (oost-west as), de economische groei in de Randstad blijft achter.
Geplaatst in Europees perspectief is Nederland nu al de stadstuin van Europa, een
situatie die gegeven bovenstaande niet zal veranderen. De druk op de 'landelijke'
functies blijft hoog: niet alleen vanuit de niet-agrarische bedrijvigheid is de druk om
zich buiten de meer traditionele (stedelijke) vestigings-locaties te vestigen groot, ook
vanuit de agrarische sector blijft er strijd om ruimte. Andere ontwikkelingen die deze
druk opvoeren: wonen in het groen, natuurontwikkeling, recreatiebehoeften, vervoersinfrastructuur.
In een land als Nederland, waar een continue strijd om de ruimte heerst, moeten
we nadenken over onze core competences. Waar willen we grond (en geld) in steken, waarin willen we ons onderscheiden van andere landen, op welke terreinen
kunnen we concurrentievoordelen realiseren?
Wat zijn de consequenties van dergelijke afwegingen? Toegeven dat sommige
onderdelen van de agrarische produktie elders beter af zijn? En dat het de moeite
waard is om andere produktie meer voorrang te geven? Is beheersiandbouw nog
haalbaar? Of grote ongerepte natuurgebieden?

4.9.

SCP

Levensstijlen
Er is een enorme diversiteit aan levensstijlen in Nederland (en elders), een diversiteit
die nog wordt vergroot door het feit dat de bevolkingsontwikkeling steeds meer
komt te berusten op immigratie. Naar schatting bestaat 15% van de totale
Nederlandse bevolking in 2010 uit allochtonen, mensen die ten opzichte van de zittende bevolking vaak relatief jong zijn en hun eigen kennis meebrengen, naast nieuwe ideeën en gewoonten. Ook de leeftijdsopbouw van de samenleving verandert,
meer ouderen, minder jongeren.
In onze samenleving lijkt ook langzamerhand een sociale tweedeling te ontstaan. Een
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tweedeling die verschillende vormen kan aannemen: de tegenstelling tussen zij die
wel en zij die geen werk hebben; tussen mensen die nauwelijks vrije tijd hebben en
mensen die tijd te over hebben. Ook de informatietechnologie kan er toe leiden dat
groepen mensen ontstaan die niet mee kunnen komen.
Naast deze meer kwantitatieve ontwikkelingen, zijn ook een paar meer kwalitatieve
ontwikkelingen aan te geven. Zo wordt vrije tijd steeds meer kwaliteitstijd, vooral
voor diegenen met weinig vrije tijd. Waar mogelijk wordt vrije tijd gekocht: vervelende dingen worden uitbesteed. Dienstverlening springt daarop in en allerhande diensten die eerst binnen het eigen huishouden werden verricht, kunnen nu ook gekocht
worden; dit laatste wordt uit het oogpunt van milieuvriendelijk gedrag ook wel gestimuleerd.
De kwaliteit van het leven en ontspanning worden eveneens belangrijker, in de zin van aandacht voor lijf
en leden en een gezonde geest in
een gezond lichaam. Dit hangt ook
samen met een ouder wordende
samenleving die graag nog een
gezonde oude dag beleeft. 'New
Age' is het nieuwe voedsel voor de
geest, in de schappen van de supermarkt verschijnen nieuwe voedingsmiddelen met al dan niet vermeende
positieve effecten op de gezondheid.

van Dijk

Ook het toerisme neemt in belang
toe; de toeristische sector is wereldwijd de snelst groeiende in termen
van werkgelegenheid; de uithuizige
vrijetijdsbesteding veroorzaakt meer
verplaatsingen in Nederland dan
betaalde arbeid en onderwijs samen
(exclusief zomerse dagtochten en de
vakantiereizen).

•or een gezonde geest in een

Wat betekenen deze veranderingen (vergrijzing, allochtonen, spiritualiteit gezondheid) voor bijvoorbeeld voedingspatronen; andere kwaliteitseisen? (en dan ook
andere eisen aan keuring?), andere samenstelling voedsel? Moeten we als LNV
inzetten op bijvoorbeeld onderzoek naar deze andere voedingsgewoonten en behoeften, of kunnen we dat overlaten aan het bedrijfsleven?
Leiden andere godsdiensten tot andere manieren van omgaan met dieren (slacht
en dergelijke)? Leidt het grotere belang aan kwaliteit van het leven tot meer aandacht voor dierenwelzijn?
Zullen de recreatiebehoeften veranderen als gevolg van een samenleving die een
andere opbouw kent?

4.10.

Frissen
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Bestuur en maatschappij: van turbulentie naar turbolentie.
Veranderingen volgen elkaar steeds sneller op. De grotere dynamiek en variatie zorgen er voor dat klassieke, sturende overheidsinterventies minder adequaat zijn. Ze
komen vaak te laat, waardoor ze het doel missen en minder efficiënt zijn; soms werken ze zelfs contraproductief. De rol van de overheid is aan verandering onderhevig
door ontwikkelingen op bestuurlijk niveau, zoals:
•
Horizontalisering: De overheid is niet langer hiërarchisch bovengeschikt, maar
slechts één der partners in een bestuurlijk netwerk van interactieve beleidsvorming. Hierdoor krijgen verhoudingen in sturingsarrangementen een horizontaal
karakter, het is moeilijker om een centrum te onderkennen. Datzelfde patroon
vertonen ook informatie en communicatie-technologische ontwikkelingen. Door
de steeds grotere inzet van technologieën in bestuurlijke processen wordt deze
horizontaltsering versterkt;
•
Autonomisering: Het grote aantal verzelfstandigingen leidt tot meer autonomie

•

•

•

•

van afzonderlijke organisaties. Ook in de politiek doet zich dit verschijnsel voor,
de grote politieke partijen die een bepaalde ideologie vertegenwoordigen boeten aan belang in ten gunste van one-issue partijen;
De-territorialisering: Technologische ontwikkelingen maken tijd- en ruimtelijke
belemmeringen achterhaald. Schaal, en dus het territorium als criterium voor
organisatie-ontwerp, wordt steeds minder belangrijk. Maatschappelijke vraagstukken worden met een zo groot mogelijke schaalvariëteit tegemoet getreden. Maar
zodra het politieke taboe van drie bestuurslagen of de ideologische wens van integraal bestuur aan de orde is, duikt het probleem van schaal op. In de global village is territorium echter geen relevante dimensie meer, behalve voor de politiek
want deze is gericht op grenzen. De overheid is traditioneel ingesteld op het
bestaan van grenzen, zowel in haar denken over de toekomst als in ruimtelijke zin
(begrenzingen van een land);
Virtuaiisering: dit duidt op het vervagen van grenzen, grenzen tussen organisaties,
tussen beeld en werkelijkheid, tussen de digitale mens en het 'echte' exemplaar.
Grootschalige koppelingen van databestanden in het openbaar bestuur creëren
een geheel nieuwe beleidswerkelijkheid. Daarnaast wordt ook de vormgeving van
ons bestuur steeds fragmentarischer: niet duidelijk territorium gebonden, zonder
centrum;
Infocratisering: Het toenemend gebruik van informatie- en communicatie technologie versterkt de afhankelijkheid van mensen van deze systemen. Hierdoor ontstaat een nieuwe tweedeling in de samenleving: mensen die wel toegang hebben
tot informatie en mensen die niet met de technologie om kunnen gaan en daardoor afgesneden worden van informatiebronnen;
Vrijheid: Zowel in plaats als in infrastructuur, in schaal en in vorm, in tijd en in controle. Maar ook: het verdwijnen van oude verbanden en zekerheden. Vrijheden
zijn nieuwe onzekerheden, losheden en onbepaaldheden. Vrijheid die aanleiding
geeft tot het afbrokkelen van bestaande politieke structuren en het ontstaan van
nieuwe (one-issue) groepen;
• Wat betekenen deze ontwikkelingen voor LNV en haar rol en positie. Welke thema's zijn wel en welke niet des overheids.

Kickert

De geïndividualiseerde Nederlandse samenleving van eind 20e eeuw is het klassieke
corporatisme (kapitaal-arbeid-overheid) voorbij. De burger is, als gevolg van een
samenspel van juridisering, individualisering en calculering, steeds minder bereid te
accepteren dat zaken vóór hem, maar zonder hem, geregeld worden. Er wordt scherp
gelet op het overheidsoptreden.
Ook in de agrarische sector komt de overheid steeds vaker tegenover de sector te
staan. LNV ontwikkelt zich steeds meer van non-sectoraal belangenbehartiger naar
departement van algemeen bestuur. Gecombineerd met de in de agrarische sector
optredende tendens van verzakelijking (opkomen voor het eigenbelang in een tijd
waarin enkele subsectoren in een economische crisis verkeren) noodzaakt dit tot een
heroriëntatie van de belangenbehartiging.
• LNV heeft er alle belang bij om na te denken over de heroriëntatie van de belangenbehartiging. Daar waar het opkomen voor het eigenbelang een integraal
overleg per kolom vraagt, is het ook gewenst om na te denken over aard en
vorm van alternatief horizontaal, sectoroverstijgend, landbouwbreed overleg.
Daarnaast vereist de ontwikkeling naar een ministerie van algemeen bestuur
ook het nadenken over een meer integraal overleg, een overleg waar minimaal
landbouw en natuur worden gecombineerd;
• sturingsvraagstukken?
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