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LTO benadrukt productiewaarde Nederlandse landbouw

Ciolos hult zich in nevelen
Of de suikerquotering blijft bestaan en welke regeling er komt voor de
zetmeelteelt blijft onduidelijk. Eurocommissaris Dan Ciolos houdt zijn
kaarten waarschijnlijk nog tot volgend jaar zomer op de borst.
Blijft de suikerquotering bestaan? Mag de
zetmeelsector tot 2020 op extra steun rekenen?
Komt er een vast steunbedrag per hectare (ﬂat
rate)? De presentatie van Eurocommissaris Dan
Ciolos over het nieuwe Gemeenschappelijke
Landbouwbeleid (GLB), gehouden op donderdag 18 november in Brussel, had meer duidelijkheid kunnen geven. De Eurocommissaris
reisde de dag erop naar Utrecht om het rapport
‘Voldoen aan de uitdagingen op het gebied
van voedselproductie, natuurlijke hulpbronnen
en plattelandsbeheer’ voor een gehoor van
NAJK-jongeren en landbouwjournalisten toe te
lichten.

len. Hij wekte de indruk weinig zeggenschap
te hebben in het Europese politieke spel.
Meerderheden in de Europese ministerraad en
sinds 1 januari van dit jaar ook het Europese
Parlement bepalen welke besluiten er worden
genomen, herhaalde hij telkens. Zijn persoonlijke opvattingen zijn niet relevant, benadrukte
Ciolos. Ook over de omvang van het totale
landbouwbudget liet hij zich niet uit. Maar in
het huidige economische tijdsgewricht met lidstaten als Ierland, Portugal en Griekenland die
aan het Europese subsidie-infuus gelegd zijn,
lijkt de kans niet groot dat de omvang van het
Europese (landbouw)budget wordt vergroot.

Drie scenario’s

Onderhandelingsinzet

Maar Ciolos vertelde nauwelijks iets nieuws
over de contouren van het nieuwe GLB. Het
Europese landbouwbeleid moet groener en er
moet een herverdeling van budgetten plaatsvinden, luidde zijn boodschap. Hij schetste drie
scenario’s: voortborduren op het bestaande
stelsel, rigoureus omvormen richting volledige
vrije wereldmarkt met beperkte betalingen
voor natuur- en milieuprestaties en een tussenvorm van beide scenario’s.
Over zijn voorkeur hulde Ciolos zich in neve-

Het is aannemelijk dat het budget voor de
directe inkomenssteun in de zogenaamde
eerste pijler zal verschuiven van de landen in
West-Europa, die per hectare een veelvoud ontvangen aan toeslagen, naar de Oost-Europese
landen die per hectare veel minder ontvangen.
Maar in Nederland is de productiewaarde per
hectare ook veel hoger, benadrukt LTO Nederland. Voorzitter Albert Jan Maat: „Nederland
ontvangt twee procent van het EU landbouwbudget en neemt zeven procent van de totale

agrarische waardeproductie in de EU voor haar
rekening.”
Tijdens de behandeling van de landbouwbegroting van het ministerie van ELI in de Tweede
Kamer op 23 november nam CDA’er Ger
Koopmans deze onderhandelingsinzet van LTO
bijna letterlijk over. Ook PVV en VVD gaan voor
behoud van het landbouwbudget.

Jonge boeren
CDA, VVD en PVV zijn het er over eens dat
er meer geld rechtstreeks naar het boerenerf
moet. De zogenaamde tweede pijler is gevuld
met plattelandsgelden. Met dat geld mogen
geen ﬁetspaden meer worden aangelegd maar
moet ondermeer innovatie worden bevorderd.
De tweede pijler herbergt mogelijk ook extra
geld voor jonge boeren. Daar hecht Ciolos wel
aan. „Zonder jonge boeren geen leven op het
platteland”, aldus de Eurocommissaris. In zijn
eigen Roemeense achtertuin ziet hij ongetwijfeld het probleem van de plattelandsontvolking steeds groter worden. Op zijn vroegst
over een halfjaar komt Ciolos wel met concrete
plannen. In juni 2011 worden zijn wetgevingsvoorstellen voor het nieuwe GLB van 2013 tot
en met 2020 verwacht. n
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