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WOORD VOORAF
Voor u ligt het rapport van het projekt "Toekomst jonge boeren en boerinnen in de Gelderse Vallei". Dit projekt heeft een lange voorgeschiedenis,

waar we op deze plaats niet te diep op in willen gaan. Het vormt het

vervolg op een onderzoek, waarvan een rapport is verschenen met de titel
.

"Met vallen en opstaan".

Als doelstelling voor het projekt gold: in nauwe samenwerking met jongeren

van de West-Veluwe een toekomstperspectief ontwikkelen waarin er voor
kleinere bedrijven (vooral in de intensieve veehouderij) voldoende toekomstmogelijkheden blijven, gezien de beperkende maatregelen die aan de landbouw worden opgelegd; op basis hiervan een pakket wensen uitwerken

waarmee die toekomstmogelijkheden kunnen worden gerealiseerd.

Daarnaast moest een basis worden gelegd voor een blijvende participatie van
de jongeren bij het veranderingsproces dat in gang wordt gezet.
Het projekt is uitgevoerd door Joop Ormel in het najaar van 1989 en
het
voorjaar van 1990, bij de Vakgroep Sociologie van de Westerse Gebieden
van de Landbouwuniversiteit. De Wetenschapswinkel heeft de praktische

begeleiding voor haar rekening genomen.

Het projekt bestond ten dele uit onderzoek, ten dele uit ondersteuning van
een Werkgroep van jonge boeren en boerinnen in de Gelderse Vallei.
De voortgang van het projekt is regelmatig besproken in een begeleidings-

commissie, waarin de volgende personen. zitting hadden:
Hans van der Waaij, Marco van Meerveld en Henk Dekker (jonge agrariërs
uit de Gelderse Vallei), Sjors Willems (GAJK), Henk de Haan (Vakgroep

Sociologie), Joop Ormel (onderzoeker), Cees Leeuwis en Marijke Dohmen
(Wetenschapswinkel).
De resultaten van het projekt zijn nog moeilijk te voorspellen. Een duidelijk
en tastbaar resultaat is wel de brochure "Vooruit boeren", die in het

voorjaar van 1990 is verschenen en op grote schaal is verspreid. Met deze

brochure in de hand staan jonge boeren en boerinnen sterker dan voorheen
in de discussie over de toekomst van het gebied. Bij de plannemnakerij voor

de Gelderse Vallei kan men niet meer om de jonge agrariërs heen.
Dit rapport bevat behalve bovengenoemde brochure een terugblik op het
projekt. Het is met name geschreven voor al degenen, die zijn geïnteresseerd
in deze vorm van onderzoek.
Tenslotte willen we Joop Ormel bedanken en ook alle overige betrokkenen,
die hebben bijgedragen aan het welslagen van dit projekt.
Hans van
Vallei)

der Waaij

(Werkgroep jonge boeren

en

boerinnen

Gelderse

Henk de Haan (Vakgroep Sociologie van de Westerse Gebieden)
Marijke Dohmen (Wetenschapswinkel)
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I. DE VOORGESCHIEDENIS
’80
zijn op de West Veluwe, via een opIn het midden van de jaren
bouwprojekt van de plattelandsjongerenorganisaties, zeven Verenirinen van
Jone Boeren (VJB’s) opgestart. In 1988 begon de Wetenschapswinkel een
vooronderzoek naar de mogelijkheid om met onderzoek deze Verenigingen
te ondersteunen. Dit gebeurde op verzoek van het Gelders Agrarisch
Jongeren Kontakt, waarbij deze VJB’s zijn aangesloten. Meer hierover is te
vinden in het onderzocksverslag van W. Goedhart, rapport nr. 33 van de
Wetenschapswinkel, ’Met vallen en opstaanï
Tijdens de afronding van dit projekt, begin 1989, bracht de provincie
Gelderland de eerste geluiden naar buiten, dat zij een Valleilan wilde
ontwikkelen, een speciale aanpak van de Gelderse Vallei in het kader van
het Gebiedsgericht Ruimtelijk Milieu Beleid. De West Veluwe cn de
Gelderse Vallei zijn twee namen voor vrijwel hetzelfde gebied. Daarom
vroegen de eerder genoemde VJB’s -san1enwerkend in het Besturenoverleg-

zich af wat deze provinciale ideeen konden gaan betekenen voor de toekomstmogelijkheden van agrarische jongeren.
Na een diskussieavond met vertegenwoordigers van de provinciale overheid
hebben de agrarische jongeren de toezegging gekregen dat er voor hen een
plaats zou zijn in de te vormen Valleicommissie (VC).
De Wetenschapswinkel stelde toen voor om de agrarische jongeren tc
ondersteunen bij het leveren van een goede inbreng in de planvorming voor

de Vallei. Het Besturenoverleg was enthousiast over dit idee. En zo werd dit
ondersteunend onderzoek in de zomer van 1989 opgezet.

Dit onderzoek is dus door de Wetenschapswinkel gestart vanrrit een behoefte
van het Besturenoverleg aan ondersteuning. Vorm en inhorrd van die ondersteuning warcn nauwelijks verder uitgewerkt met (vertegenwoordigers van)
het Besturenoverleg. Daardoor bestonden er in het begin duideli`k verschillende verwachtinren. Door de Wetenschapswinkel waren konkrete onderzoeksvragen geformuleerd. Voor bestuursleden van de jongeren was alles nog
veel vager, zij dachten veelal aan een heel andere ondersteuning, met als
uiterste: "Het lijkt mij niet zo gek als jij (=de onderzoeker) voor ons in de
Valleicommissie gaat zitten".
Doordat het onderzoek startte in de zomer, was er geen mogelijkheid dit
verschil in verwachtingen snel weg te werken.
Il. DE EERSTE FASE

In de eerste paar maanden van het onderzoek was het niet mogelijk om via
een gestruktureerd kontakt met de klantgroepering de verdere invulling en
4

vormgeving van het onderzoek te bepalen. Pas in september was er
weer

een bijeenkomst van het Besturenoverleg, de groep waarmee de invulling

verder moest worden geregeld.
aanlooeriode.

Daarom

was

er

sprake van

een gngg

Deze tijd is ten dele ingevuld door het verwerken van literatuur: de meest

relevante landelijke nota’s van de laatste paar jaar, zoals het ’Nationaal

Milieubeleidsplan’ en de ’Vierde nota Ruimtelijke Ordening’ van het Ministe-

rie van VROM, de ’Structuurnota Landbor1w’ en het ’Natuurbeleidsplan’
van
het Ministerie van Landbouw en Visserij, het ’Integraal Milieu Actieplan
voor de land- en tuinbouw’ van het Landbouwschap, ’Arbeid
naast het

bedrijf in de agrarische sector’ van de agrarische jongeren in Noord- en
Zuid-Holland.
Verder waren het nota’s die betrekking hebben op deze regio, zoals het

’Streekplan Veluwe’ en ’Gelderland tussen landbouw en milieu’ van
de
Provincie Gelderland, ’Structuurplan buitengebied’ en ’Boer zijn en boer
blijven?’ van de gemeente Ede, ’Projecl kleinere agrarische bedrijven in Gelder-

land’ van diverse instanties betrokken bij de landbouwvoorlichting.
En tot slot was er nog de literatuur die betrekking heeft op de agrarische
jongeren in dit gebied. Dit waren met name de verslagen van het eerder
genoemde opbouwprojekt op de West Veluwe en de evaluatie daarvan ’Het
gerucht de boer op’, naast het vooronderzoek van de Wetenschapswinkel bij
dezelfde groep agrarische jongeren ’Met vallen en opstaan’.

Op deze manier werd een inhoudelijke basis gecreëerd om bij het
verdere
onderzoek op voort te bouwen.

Naast deze verwerking van literatuur hebben er in de eerste
maanden

meerdere esrekken plaatsgevonden, voornamelijk met agrarische jongeren
in het gebied, maar ook met vertegenwoordigers van de overheid. Door deze
gesprekken met de jongeren werd veel inzicht verkregen in het funktioneren
van de diverse verenigingen en in de manier waarop deze jongeren aankijken
tegen de problemen waarmee zij en hun kollega’s gekonfronteerd
worden.

Een heel positief neveneffekt van deze gesprekken was dat ook leden van de
Boerinnengroep Voorthuizen graag aktief bij dit projekt betrokken wilden
worden.
Het derde accent lag in de eerste fase op het boven tafel halen van ci`fers
over de bedri`fsovol`n-ssituatie in het gebied. Want voor agrarische
jongeren is de (on)mogelijkheid van bedrijfsovername toch een van de
belangrijkste zaken.
De ervaringen gedurende deze tijd leidden tot twee konklusies:
Er zijn ontzettend veel ontwikkelingen en nota’s die de toekomstmogelijkheden voor jonge boeren en boerinnen bepalen. Met aandacht
voor alle
5

relevante zaken op het gebied van milieu, planologie, natuurbeheer, landbouwstruktuur,

etc op landelijk, provinciaal

en gemeentelijk

niveau

zou

gemakkelijk het grootste deel van de beschikbare onderzoekstijd gebruikt
kunnen worden.
Daartegenover bleken de jongeren vooral geïnteresseerd in de konkrete
ontwikkelingen in de eigen streek. En veelal waren zij ook geneigd om zich
daar mee bezig te houden, om zo mogelijk een gunstiger ontwikkeling te

stimuleren. Het ontbrak echter vaak aan het benodigde inzicht en achtergrondsmateriaal om hier op in te springen.
Dit leidde bij de onderzoeker tot de keus voor een heel selcktieve informahet direkt
tieverwerking. Het accent moest_ zeer nadrukkelfk Iiwen o
ondersteunend karakter van het onderzgg en het ondcrzoeksresultaat.

Deze mogelijke invulling van het onderzoek werd na bijna twee maanden
besproken in de eerste vergadering van de begeleidingscommissie (zie ook
bijlage 2).
Hier werd besloten om in de eerste vergadering van het Besturenoverleg van
de VJB’s met een voorstel te komen om een Werkgroep van agrarische
jongeren op te richten. Deze Werkgroep zou zich kunnen verdiepen in de

ontwikkeling van het Valleiplan, de afgevaardigde van jongeren in de VC
ondersteunen en de direkte klantgroep vormen bij dit onderzoek.
Enkele weken later bij de vergadering van het Besturenoverleg bleek er veel
interesse te bestaan om zo’n Werkgroep te vormen en hierin plaats te
nemen.
lll. DE TVVEEDE FASE
Na het ontstaan van de Werkgroep werden de aktiviteiten gekonsentrecrd op
twee hoofdlijnen.
De eerste was de verwerkin van informatie over aktuele ontwikkelinren
rond het Valleilan. Geruime tijd was er sprake van een enigszins schizo-

frene situatie: in kringen van de provinciale plannenmakers was veel enthousiasme, maar van werkelijke vorderingen leek weinig sprake: de start van de
VC werd steeds vooruitgeschoven en aangekondigde nota’s verschenen niet
of veel later dan aangekondigd. Verder leek de ontwikkeling te haperen bij

het overleg tussen diverse overheden, die elkaar moesten vinden in een
bestuursovereenkomst. Taak van de onderzoeker was om toch zo helder

mogelijk te krijgen wat hier nou precies gebeurde, om te voorkomen dat de
interesse bij jongeren verdween, nog voor de invulling van het Valleiplan
goed en wel op gang gekomen was.
De tweede lijn was zeker zo belangrijk, namelijk met de Werkrroe

komen

tot ideeën en standunten over de belanrrfkste roblemen waar `oneren
teren aanloen. Dit betekende het verschaffen van materiaal, gegevens over
6

bedrijfsopvolging, mestoverschotten, verzuring, etc. En vervolgens de diskussies hierover verwerken tot een korte, duidelijke stellingname van
de

Werkgroep. Voor het onderzoek had de Werkgroep ook de funktie
om
gebiedseigen informatie naar boven te krijgen, als aanvulling op
de informatie en gegevens uit diverse nota’s. Hierdoor waren de
diskussies vaak
uitgebreid en niet gericht op een direkte standpuntbepaling.
Voor de
betreffende jongeren gaf dit in deze periode soms het idee dat
alles te vaag
bleef. Maar voor het onderzoek gaf het wel de nodige extra
informatie.

Naast deze twee hoofdlijnen waren er nog aktiviteiten met het
doel in de
Werkgroep meer duidelijkheid te krijgen over de eigen mogelijkheden
(onder

andere door een bezoek van twee boeren uit de Vijfheerenlanden
die zelf

veel ervaring hebben met een soortgelijke Werkgroep).

Ook werden met enkele van de deelnemende groepen al avonden
verzorgd
over de Valleiproblematiek en de overheidsplannen. Voor
dergelijke avonden

bleek het nog wat vroeg, door de nog bestaande vaagheid. Voor de
onderzoeker was het zeer nuttig, omdat duidelijk bleek dat er i11 de
Werkgroep

sprake is van een geselekteerde groep jongeren. En omdat de
Werkgroep
wel de direkte doelgroep was in dit onderzoek, maar het
uiteindelijk bleef
gaan om alle agrarische jongeren, was het belangrijk om zo goed
mogelijk

kontakt met deze brede groep te blijven houden.
IV. DE DERDE FASE

In januari begon de VC langzaam te draaien en daardoor ook de
Agrarische
Klankbordcommissie Vallei van het Landbouwschap, Hiermee werd
het naar

buitentreden van de Werkroe

belanrfker met name via de afvaardiging

in deze twee kommissies. Binnen de Werkgroep werd
daardoor de informa-

tie over en interpretatie van aktuele ontwikkelingen belangrijker.
Daarnaast
moest er aandacht besteed worden aan ervaringen van de afgevaardigden.

Hiermee kwam het aspekt van strategieën van belangenbehartiging
nadrukkelijk aan de orde: hoe sterk wil je zelf naar buiten treden,
hoe vast koppel
je je aan de andere landbouwvertegenwoordigers; wanneer
en hoe betrek je

de plaatselijke groepen en de leden bij je aktiviteiten, etc.

Daarnaast is er in deze derde fase toegewerkt naar afrondin

van de

elan-

de brochure met de belangrijkste uitgangspunten en standpunten
van de
Werkgroep. In de Werkgroep is de keus gemaakt voor een brochure die
zich richt op de groep die al enigszins aktief betrokken is bij
deze ontwikkelingen: Bestuursleden van de plaatselijke groepen, leden van de
Klankbordcommissie en VC, etc. Dit werd de brochure ’Vooruit boeren’.

Een informatieve brochure om alle agrarische jongeren er direkter
bij te
betrekken is gepland in het najaar van 1990, het moment dat
deze groepen

weer aktief beginnen te draaien.
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Ook is er in deze derde fase veel tijd gestoken in het scheen van
oed verder te laten draaien na maart, het
moeli`kheden om de Werkroe
moment waarop de ondersteuning gekoppeld aan het onderzoek van de

Wetenschapswinkel afgelopen zou zijn. Duidelijk was dat de Werkgroep
zonder een redelijke inhoudelijke en organisatorische ondersteuning niet goed
verder zou kunnen fimktioneren. Vanuit de overkoepelende jongerenorganisatie waren en zijn daarvoor onvoldoende mogelijkheden. Er zijn gesprekken
en diskussies geweest met onder andere de provincie Gelderland, het Ministerie van VROM, de EG en de Wetenschapswinkel. Na een moeizaam

begin kwamen er toch resultaten.
De Wetenschapswinkel besloot het projekt met twee maand te verlengen,
met name om de jongeren te ondersteunen bij het naar buiten treden rnct

de resultaten.
De EG kwam met een subsidie, met name voor materiaal naar de leden toe.
En tot slot wilde de VC een projekt van de jongeren financieren, genaamd
’Verkem1in van de kansen van kleine bedri`ven’. Ondersteuning en begeleiding van de Werkgroep kan daardoor zeven maanden lang gekoppeld

worden aan dit onderzoek.
V. DE VIERDE FASE
Na maart Werd de aandacht met name gericht op het naar buiten treden
met de brochure ’Vooruit boeren’. Dit was vooral
door de Werkoe
gericht op de aanbieding van de brochure aan de voorzitter van de VC, in
het gezelschap van onder andere de voorzitters van de Klankbordcommissie
en van het NAJK; bespreking van de brochure in de VC, in de Klankbord-

commissie en in het GAJK-bestuur. Daarnaast waren er diverse kontakten
met de pers.
De reakties waren bemoedigend. Er was enthousiasme over het verhaal dat

door de jongeren op papier was gezet. Dat dat verhaal ook duidelijk overkwam, valt te konkluderen uit het feit dat diverse mensen wel inhoudelijke

bezwaren hadden. Men voelde zich veelal duidelijk aangesproken door de
standpunten, of

verlangens die zich richten op het terrein van de betreffen-

de persoon. De inspekteur voor de milieuhygiëne bijvoorbeeld vond de
wensen ten aanzien van de ekologische richtlijn niet reëel. En landbouw-

schapsmensen zijn niet zo te spreken over een tocdeling van produktiemiddelen aan kleinere bedrijven, als korrektie op het rnarktmechanisme dat de

sterkere bedrijven juist de beste kansen blijft geven.
Het zal pas bij verdere diskussies over het Valleiplan duidelijk worden in

hoeverre jongeren er in slagen om (een deel van) hun ideeën doorgevoerd
te krijgen.
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Vooruit boeren
DE VISIE VAN AGRARISCHE JONGEREN OP DE TOEKOMST
IN DE GELDERSE VALLEI

MEI 1990

’Vooruit boeren’ is een brochure van de Valleiwerkgroep van Agrarische
Jongeren (VAJ).
Deze brochure is tot stand gekomen in samenwerking met Joop Ormel van
de Wetenschapswinkel Wagerringcn.
De VAJ is een regionale werkgroep van het Gelders en Utrechts Agrarisch
Jongeren Kontakt. Zij is opgericht voor een aktieve betrokkenheid van

agrarische jongeren bij de totstandkoming van het Valleiplan.
De Wetenschapswinkel Wageningen is onderdeel van de Landbouwuniversiteit. De Wetenschapswinkel wil stimuleren dat onderzoek ook wordt uitgevoerd voor groepen die daar door het ontbreken van kontakten en financiële
middelen niet gemakkelijk toegang toe hebben.

De brochure is verkrijgbaar door 5 gulden over te maken op
Girorekening 949239
Gelders Agrarisch Jongeren Kontakt
Boulevard Heuvelink 2
6828 KP Arnhem
tel 085 - 598540
Onder vermelding van ’Vooruit boercn’.
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Vooraf
In deze brochure komen de belangrijkste opvattingen naar voren van de
Valleiwerkgroep van Agrarische .Iongeren (VAJ). Het is de uitkomst van
diskussies die vanaf het najaar 1989 in de VAJ zijn gevoerd. Het gaat hier
om de grote lijn van onze ideeën. We moeten in de toekomst verder denken
en praten, om tot meer konkrete uitwerkingen te komen.

Achtergrond
De VAJ is in september 1989 opgericht door het besturenoverleg van de 7
Verenigingen van Jonge Boeren op de West-Veluwe. Naar aanleiding van het

Valleiplan de provincie Gelderland. Dit plan is met name voor agrarische
jongeren ontzettend belangrijk. Wij hebben immers nog een lange toekomst
voor ons in de landbouw. En het Valleiplan moet de ontwikkelingen in de
landbouw voor de komende vijftien of twintig jaar in belangrijke mate gaan

bepalen.
De Werkgroep bestaat uit afgevaardigden van deze 7 verenigingen: VJB
Ederveen, VJB Harskamp-Wekerom-Otterlo, VJB Hierdcn-Hulsl1orst-Nunspeet, VJB Zwartebroek e.o., VJB Putten, VJB Kootwijkcrbroek-Stroe en
VJB Barneveld. Daar zijn later dc Boerinnengroep Voorthuizen, AGRALEI
(het Agrarisch Jongeren Kontakt van de CPJ in Bennekom) en het Agra-

risch Jongeren Kontakt van de PJGU in Woudenberg bijgekomen. In totaal
zijn in de Vallei ruim 400 agrarische jongeren aktief in deze groepen.
Hiermee zijn alle plaatselijk aktieve groepen van agrarische jongeren vertegenwoordigd. Over de ontwikkelingen in dc Vallei bleek al snel grote
overeenstemming te bestaan: In het Valleilan moeten toekomstkansen bli'ven
en emaakt worden voor `one boeren en boerinnen.
Voor wie?
Deze brochure is allereerst bedoeld voor leden van de VAJ, met name als

ondersteuning voor de afgevaardigden van de jongeren in de Valleicommissie
en Klankbordgroep van de landbouworganisaties. Daarnaast kan het de agra-

rische jongeren die (bestuurs)lid zijn van dc plaatselijke organisaties sterker
bij de aktiviteiten van de Valleiwerkgroep betrekken. Natuurlijk kan de
brochure ook anderen op de hoogte brengen van de ideeën die er bij ons

leven over ontwikkelingen en toekomstmogelijkheden in de Gelderse Vallei.
Met onze ideeën willen wij ook de diskussie stimuleren in Valleicommissie
en Klankbordgroep.

Agrarische jongeren in de VAJ vinden het belangrijk om zoveel mogelijk
samen te werken met andere afgevaardigden uit de landbouw. Wij verwachten dat diskussie over dit stuk de inhoudelijke basis voor die samenwerking
verder duidelijk kan maken en versterken.
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I. UITGANGSPUNTEN
De afgevaardigden van agrarische jongeren in de Klankbordgroep en
de
Valleicommissie zitten daar nadrukkelijk als belanenbeharticrs voor
ararische 'oneren in de Gelderse Vallei. In grote lijnen bepalen zij
hun
opstelling vanuit de volgende uitgangspunten.

1. Jongeren die willen overnemen, moeten daartoe zoveel mogelijk de kans
krijgen. Daarom moet de Valleicommissie zich nadrukkelijk inzetten voor
goede mogelijkheden voor bedrijfsovername en een bedrijfsontwikkeling die
een redelijk perspektief biedt voor de toekomst. Zonder voldoende kansen
voor 'one boeren en boerinnen kan er aan srake zi'n van een ezonde
en duurzame landbouw in de Gelderse Vallei.
2. Vanwege de kleinschalige bedrijfsstruktuur in het gebied staat
het belang
van jonge boeren p kleinere en middelrote bedriven voorop.
In de praktijk betekent dit dat er, in vergelijking met het huidige
over-

heidsbeleid, meer mogelijkheden voor mensen op deze bedrijven moeten
komen. Het gaat hierbij enerzijds om de uitwerking van het landbouwbeleid

(kwotaverdeling, financiële steunregelingen) en anderzijds ook om invulling
van milieumaatregelen.
3. De overheid heeft door voorlichting en subsidieregelingen veel gedaan om
de omvang van de landbouwproduktie te stimuleren. Alleen al hierom
moet
de overheid ook flink bi`draen aan de aanpak van de problemen die zij
signaleert. Het is niet terecht om de financiële lasten direkt of via heffingen
voor het overgrote deel af te schuiven op de veehouders.
4. Maatregelen gericht op struktuur en omvang van de landbouw hebben
konsekwenties voor de leefbaarheid in de Vallei (bewoning, werkgelegenheid). Deze gevolgen moeten meegewogen worden bij het ontwikkelen van
oplossingen.
5. Toekomstkansen voor jonge boeren en boerinnnen mogen niet afhankelïk

zi`n van de ggngg van de boerderi`. Boer zijn moet een ekonomische
aktiviteit kunnen blijven. Als er in een beperkt gebied toch minder ontwik-

kelingskansen gegeven worden,
kompensatie krijgen.

dan moet de betreffende boer

daarvoor

6. In het Valleiplan moeten -naast milieudoelstellingen- zo snel mogelijk
ook
doelstellinen voor bedrïfsovername inkomen ontwikkelinskansen en
werkeleenheid in de landbouw vastgesteld worden. Voor jongeren die voor
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vele jaren hun bedrijfsopzet moeten bepalen, is onduidelijkheid over het

perspektief dat het Valleiplan hen nog biedt, onwerkbaar.
7. Een goed milieubeleid is belangrijk, ook voor de landbouw waarin wij als
agrarische jongeren onze toekomst willen vinden. Het landbouw- en milieube-

leid in de Vallei moet echter wel zo ingevuld worden dat
investerinen

een versnelde koude sanerin

edwonen milieu-

gaan betekenen.

Er moet

voldoende tijd en voldoende steun voor boeren zijn om maatregelen in te
voeren.
8. Kleinere bedri`ven komen het eerst in de roblemen door extra investeringen. Zonder beleidsverandering betekent een strenger milieubeleid dus een

stiekem uitgevoerd struktuurbeleid.
Kleinere bedrijven moeten voldoende financiële steun voor milieuinvesteringen kunnen krijgen. Zij moeten bovendien als eerste in aanmerking komen
voor verdere groei, om zo ondanks de extra kosten toch verder te kunnen
boeren.
9. Nevenbedriven zi`n ook volwaardire bedri`ven. Daarom moeten zij
dezelfde mogelijkheden en steun krijgen als hoofdberocpers. Dit geldt zeker
voor het doorvoeren van de vereiste bedrijfsaanpassingen voor een milieu-

vriendelijker bedrijfsvoering. Gelijke plichten, dan ook gelijke rechten.
10. Het huidie landbouw- en milieubeleid ontneemt de toekomst aan heel

veel ararische `oneren zeker ook in de Vallei. De Valleicommissie moet
dit beleid niet als een gegeven gebruiken. Zij moet zoeken naar mogelijkheden om dit aan te passen, als onmisbaar onderdeel van het gebiedsgericht

beleid.
11. Een milieuvriendelijke bedrijfsvoering moet zo veel mogelijk bereikt
worden door ositieve maatreelen stimulansen voor een andere bedri`fsvoerinr etc. Wetten, geboden en verboden moeten niet meer gebruikt
worden dan absoluut noodzakelijk is.
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II. BEDRIJFSOVERNAME
1. De bedrijfsopvolgingssituatie in de Gelderse Vallei
onderscheidt zich
duidelijk van de gemiddelde Nederlandse situatie. In het Gelderse
deel van
de Vallei zijn op hoofdberoepsbedrijven met een bedrijfshoofd ouder
dan 50
jaar, minder ovolers aanwezi dan het landeli'k emiddelde.
Een goed
gebiedsgericht beleid moet extra mogelijkheden scheppen voor een
gezonde
bedrijfsovername. Steun bij bedrijfsovername (installatiepremie)
moet in de

Gelderse Vallei ook beschikbaar komen voor overnemers op kleinere
bedrijven.
2. Er ontstaat ruimte voor bedrijf`sontwikkeling doordat
een grote groep
bedrijven niet wordt overgenomen. Hiermee moeten 'one boeren
p kleinere
bedri'ven als eerste moeli'kheden kri'en om hun bedrijf
levensvatbaar te
maken. Dit vraagt een beleid waarin produktiemiddelen niet
via de vrije
markt gaan. In ieder geval een deel van de kwota moet met
behulp van een
produktiemiddelenbank worden toegedeeld aan kleinere bedrijven. Zo
kan
een grote groep sterke middenbedrijven worden opgebouwd.

In het gebiedsgericht beleid voor de Gelderse Vallei staat
de gewenste
milieuontwikkeling voorop. Voor ons is daarbij echter van groot
belang,

welke toekomstmogelijkheden er voor agrarische jongeren
overblijven.
Overigens niet alleen voor hen is dit belangrijk, maar voor alle betrokkenen:
zonder goede toekomstmogelijkheden voor jonge boeren en boerinnen kan
er

geen sprake zijn van een gezonde en duurzame ontwikkeling
in dit gebied.

Dat zijn twee belangrijke redenen om te kijken naar de siuatie
rond de
bedijfsopvolging.
Bovendien is de periode rond een eventuele bedrijfsovername meestal
het

moment waarop de meest ingrijpende veranderingen in de
bedrijfsvoering
plaatsvinden. Jongeren pakken nieuwe ontwikkelingen vaak wat
gemakkelijker
op. Bij een proces dat grondige wijzigingen in de landbouw wil
bewerkstel-

ligen, is het dus belangrijk om hier op in te spelen.

Agrarische jongeren in de Gelderse Vallei willen dat zo veel
mogelijk

opvolgers de kans krijgen een bedrijf over te nemen. Daarom moeten
zoveel
mogelijk jongeren -niet alleen zij op grotere bedrijven- kunnen profiteren
van
stimuleringsregelingen om een bedrijf met toekomstmogelijkheden op
te
bouwen.
Het aantal opvolgers.
Redelijk aktuele cijfers over bedrijfsovername zijn bij het CBS en
het LEI

niet beschikbaar. Wel redelijk aktueel zijn de cijfers over het aantal bedrijfsopvolgers. In het verleden bleek dat over heel Nederland het aantal werke15

lijke overnames ongeveer een kwart tot een derde lager lag dan het aantal
getelde opvolgers.
Door het CBS zijn in 1988 bij de meitellingen weer vragen gesteld over de

bedrijfsopvolging. Hieruit kwamen de volgende cijfers.
Door de gebiedsindeling van het CBS geven de eerste drie kolommen de

cijfers van de West-Veluwe, inklusief Harderwijk en Nunspeet en zonder
Wageningen. De laatste kolom geeft de cijfers van 1988 voor alle Gelderse
gemeenten die in het Valleigebied liggen, dus Wageningen, Ede, Barneveld,
Scherpenzeel, Hoevelaken, Putten en Ermelo.
Het

aat hier alleen om hoofdberoepsbedriven.
Gelderse-

West Veluwe

@

Aantal bedrijven totaal
Bedrijfshoofd ouder dan 50
Ouder dan 50 zonder opvolger
,,

,, ,, met

,,

% opvolgers bij ouder dan 50
% opvolgers ouder dan 25 jaar

1980

1984

1988

1988

3449
1688
1151

3184
1630
1072

3050
1563
962

2771
1421
869

537

558

601

552

32 %
42 %

34 %
47 %

39 %
56 %

39 %
56 %

Het percentage bedrijven met een bedrijfshoofd ouder dan 50 jaar, met een
opvolger is laag: Tegenover 39 % in het Gelderse deel van de Vallei, staat
45 % in Gelderland, 48 % in Utrecht en 47 % gemiddeld over heel
Nederland.
ln het Utrechtse deel van de Vallei ligt het percentage opvolgers hoger dan
in het Gelderse deel.
Enkele opmerkingen:
a. Het aantal opvolgers neemt langzaam toe, ook al daalt het aantal bedrijfs-

hoofden ouder dan 50 jaar.
b. Het aantal opvolgers ouder dan 25 jaar neemt snel toe. Dit kan komen
doordat meer jongeren via een vader-zoon maatschap overnemen; hierbij

blijft in de cijfers de vader nog als bedrijfshoofd gelden. Een andere
mogelijkheid is dat de bedrijfsovername moeilijker wordt; hierdoor kan de
werkelijke bedrijfsovername noodgedwongen langer uitgesteld worden.
c. Op ruim 60 procent van de bedrijven met een bedrijfshoofd ouder dan 50

jaar is in dit gebied geen opvolger. Het beleid kan er op gericht worden
deze bedrijfsruimte ten goede te laten komen aan (kleinere) bedrijven die
wel worden overgenomen.
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Bedrïfsootteverdelin

van bedri`ven met een ovoler

Deze cijfers, ontleend aan het CBS, hebben weer betrekking
op hoofdberoepsbedrijven op de West-Veluwe, dus met Nunspeet en
Harderwijk en
zonder Wageningen. Maar de verhoudingen tussen
verschillende bedrijfsgroottes liggen in de Gelderse Vallei vrijwel gelijk.
In het Utrechtse deel is het gemiddelde bedrijf met een
opvolger groter.
Bedrijfsgrootte
in SBE

- 80
80 - 120
120 - 150
150 - 250
250 TOTAAL

Aantal
opvolgers

% van totaal
aantal opv.

1984

1988

1984

130
113
69
208
81
6()1

16%22%
19
18
15
12
31
34
19
14
100% 100%

90
110
81
175
110
566

1988

% opvolgers
bedrijfshoofd
ouder dan 50
1984 1988
14%21%
27
42
37
51
45
58
77
75

Enkele opmerkingen:
a. Er is een opvallende verschuiving van opvolgers er
;
is in vergelijking met

4 jaar geleden een sterke groei op de kleinste bedrijven en
een duidelijke

afname op de grootste.

b. Zoals valt te verwachten, is er op grotere bedrijven een
duidelijk hoger
opvolgingspercentage (75%), dan op kleinere bedrijven (21%). Toch is
ook
bij de grotere op een forse groep bedrijven geen opvolger aanwezig.
c. Er zijn heel veel opvolgers aanwezig op bedrijven die
door (onder
andere) de overheid als niet levensvatbaar worden beschouwd, 40
% van de
opvolgers zit op een bedrijf kleiner dan 120 SBE.
d. De installatiepremie bij bedrijfsovername (nu maksimaal
f 37.500) geldt
niet voor bedrijven kleiner dan 120 SBE. Hierdoor alleen al
wordt in de
Vallei 40 % van de aanwezige bedrijfsopvolgers op hoofdberoepsbedrijven

uitgesloten. Deze grens van 120 SBE ligt veel te hoog.
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III. MESTOVERSCHOTFEN
1. Over omvang en kwaliteit van het mestoverschot is nog heel veel onduidelijkheid. De maatreelen p bedri'f`snivo in de af'eloen 'aren hebben al
veel effekt gehad. Voor het zetten van ingrijpende nieuwe stappen zoals
mestverwerking, moet het effekt van de stappen tot nu toe duidelijk gemaakt
worden.
Ook het eff`ekt van maatreelen in de nabi`e toekomst op de omvang van
het mestoverschot moet veel duidelijker worden (minder koeien, mestkalveren en efficiënter voer; maar ook aanwijzing van fosfaatverzadigde gronden,
emissie-arme stallen en mestinjektie).
Dan wordt duidelijk hoe in de nabije toekomst de problemen zullen liggen.
En alleen op basis van duidelijkheid kunnen boeren beslissen voor welke
oplossing zij willen/moeten kiezen.
2. Er mogen veen mestkwota uit de Vallei verdwijnen, doordat er elders (na
invoering van het Verplaatsingsbesluit) meer voor wordt betaald. Het is voor

de streek belangrijk dat er goedkoop kwotum beschikbaar blijf`t om kleinere
bedrijven nog een ontwikkelingskans te geven.
3. Door uitbreiding van een betaalbare voorzuiverinv van kalvergier moeten

kalvermesters toekomstmogelijkheden gegeven worden.
4. Voor kwalitatief goede mest moet een vaste afzet ovebouwd worden. Dit
geldt natuurlijk in de eerste plaats voor kippenmest. Met name afzet naar
de nabijgelegen polders moet veel aandacht krijgen.

Voor ons als agrarische jongeren is het mestoverschot een belangrijk probleem. Er is de laaste jaren al veel gebeurd om dit probleem te verminderen. En er zal ook de komende jaren nog veel moeten gebeuren. Maar er is
voor ons nog veel te veel onduidelijkheid om te kunnen komen tot een -ook
bedrijfsekonomisch verantwoorde- oplossing.
Het is duidelijk dat Nederland kampt met een mestoverschot. Het is nog
duidelijker dat er in de Gelderse Vallei sprake is van een mestoverschot.
Helaas houdt daarmee de duidelijkheid over de overschotten op.

Onduidelijk is de omvang van het toekomstig overschot. De nota’s van de
provincie spreken van een overschot van pakweg een miljoen ton. Kalvergier
vermindert men door voorzuivering, een deel van de mest gaat naar tekort-

gebieden en daarna zou er vanaf 1991 voor nog 600.000 ton verwerking
nodig zijn. Dit is gebaseerd op cijfers van 1987 volgens normgetallen van de
meststoffenwet.
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Nadien is er al veel veranderd. Volgens praktijkkenners (bijvoorbeeld van de
mestbank Gelderland) is er met de nu vaststaande regelingen tot 1995 nog
geen sprake van een overschot dat verwerkt moet worden. Om een goede
verdere diskussie over het mestoverschot mogelijk te maken, moet op basis

van de huidige praktijksituatie een nieuwe berekening worden gemaakt.
Daarnaast moet ook nagegaan worden wat het effekt is van bijvoorbeeld
verdere voeraanpassing, emissie-arm uitrijden, aanwijzing van fosfaat verzadigde gronden, aanzuren van mest, werken met mineralenbalansen, etc. Pas dan

ontstaat er werkelijk inzicht in de situatie. Dat inzicht is voor veehouders
nodig om de noodzakelijke, soms vergaande beslissingen te nemen.
Onduidelijk is de haalbaarheid van mestverwerking. Na de onverantwoord

optimistische geluiden tot in het najaar van 1989, is het nu duidelijk dat

verwerking heel veel geld gaat kosten. Veel meer dan de individuele veehou-

ders kunnen betalen. Van der Lely, topambtenaar van het Ministerie van
Landbouw, heeft zelfs gezegd dat er in de huidige generatie van verwerking
eigenlijk geen mogelijkheden zitten. De grootschalige afzet naar het buiten-

land kan nog steeds een luchtbel blijken te zijn die

snel uit elkaar zal

spatten.

Er moet meer eerlijke informatie komen over de mogelijkheden en kosten
van verwerking, voordat je van veehouders grote investeringen mag vragen.
Geld in een bodemloze put gooien is altijd al zonde, maar zeker nu dat
geld ook zo hard nodig zal zijn voor extra milieu-investeringen op het eigen

bedrijf.

Bij alle onduidelijkheid vinden de jongeren het wel duidelijk dat het
uitrijden van kalvergier in de nabije toekomst heel kostbaar of onmogelijk
zal worden. Om deze reden èn omdat er met zuivering van kalvergier al een
redelijk goede ervaring is, moet er gewerkt worden aan uitbreiding van -betaalbare- zuivering van kalvergier. Voor de haalbaarheid is het noodzakelijk
om niet alleen de kalvermesters hierbij te betrekken, maar ook de kalver-

melkproducenten en slachterijen.

_

Op weg naar defmitieve oplossingen voor het mestoverschot, moet er in de
Vallei aan goede afzet gewerkt worden. De Gelderse Vallei ligt geografisch
gunstig. Daar moet aktief van geprofiteerd worden. Met Flevoland naast de
deur, moet er veel mineraalrijke mest weggebracht kunnen worden. Het is
belangrijk dat deze afzet verzekerd blijft, daarom moeten er langlopende
afspraken gemaakt worden met akkerbouwers.
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IV. VERZURING
1. Bedrijfsaanpassingen om verzuring tegen te gaan mogen niet tot gevolg
hebben dat groepen bedrijven hierdoor het loodje leggen. Vergelijkbaar met
de invoering van de katalysator bij auto’s moet ook in de veehouderij de
overheid gebruik maken van positieve stimulansen.
2. De ekologische richtlijn moet een gezinsbedrijf' in principe ruimte geven
voor bedrijfsontwikkeling tot een bepaalde grens. Wij nemen als norm de
bedrijfsgrootte waarbij volgens het LEI de aanwezige arbeid zinvol ingezet
kan worden. Dit geldt nu bij ongeveer 200 SBE.

Verzuring wordt voornamelijk aan 3 verschillende bronnen toegeschreven:

SO2 (zwaveldioxide), NO, (stikstofoxide) en NHG (ammoniak).
Volgens cijfers uit 1986 kwam 40% voor rekening van SO2, 32% van NOx
en 28 % van NHG. De totale verzuring was sinds 1980 met ongeveer 15 %
verminderd, met name door vermindering van de SO2.

In tegenstelling tot de twee andere bronnen, komt de NH3 (ammoniak) voor
het grootste deel uit eigen land en wel uit de veehouderij.
De uitstoot van SO2 (industrie en kolencentrales) is al teruggedrongen en zal
nog verder terug moeten. Ook NO, (oa verkeer) wordt aangepakt. Maar
voor de landbouw verreweg het
het belangrijkste is de aanpak van de ammoniakuitstoot. In 1994 moet deze
volgens het Nationaal MilieubeleidsPlan met 30 % verminderd zijn en in
2000 met 70 %. Een heel groot verschil tussen de grote industrie of kolencentrales enerzijds en de landbouw anderzijds, is dat de landbouw extra
kosten niet kan doorberekenen in de opbrengstprijzen.
Mogelijkheden om ammoniakuitstoot terug te dringen, liggen bij het uitrijden
van mest, veranderingen in het voer en verbetering van stallen en mestop-

slag.
ln het mestpakket van Braks dat begin Mei in de Tweede Kamer wordt
besproken, worden weer nieuwe maatregelen voorgesteld. Voor die tijd
waren er echter ook al duidelijke regels aangekondigd. Alle mest op mais-

en bouwland moet vanaf 1991 direkt na het uitrijden ondergewerkt worden.
In 70 gemeentes op het zand zijn voor dat jaar ook op grasland al maatregelen aangekondigd. In de eerste helft van het groeiseizoen moet drijfmest
dan ’emissiearm’ uitgereden worden, dat wil zeggen door injektie, zodebemesting of met inregenen. In de Vallei geldt dit voor Barneveld, Nijkerk,
Putten, Renswoude en Scherpenzeel. In 1992 moet dat op alle zandgrond
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gebeuren, in 1994 ook op klei- en veenweidegrond. De ammoniakuitstoot bij

het uitrijden kan hierdoor met 80 % verminderd worden.

Het veevoer is de afgelopen jaren al aangepast, waardoor de mineralen
beter benut worden. Dit zal in de komende jaren nog wel verder verbeterd
worden. Daarnaast moet de boer nog meer gaan voeren naar de behoefte

van het dier: heel scherp de hoeveelheden afmeten en het voer meer aanpassen aan de leeftijd (meerfasenvoedering, voerautomaten).
Ook ruwvoer kan aangepast worden. Door een lagere stikstofgift komt er

minder eiwit in het voer en dus ook minder ammoniak in de mest. Ook het
voeren van eiwitarme produkten is gunstig (mais, voederbieten).
Bij stallen en mestopslag gaat het erom mest zo weinig mogelijk met de

lucht in aanraking te laten komen. Daarom moet er niet te veel mest onder
de roosters blijven staan en moet de mestopslag overdekt worden. Er lopen
nu proeven om een ideale stal te ontwikkelen: zo weinig mogelijk ammoniakuitstoot tegen zo weinig mogelijk extra kosten. In 1994 komen er
voorschriften waaraan nieuwe stallen moeten voldoen.
Naast deze algemene regels worden er bij ’verzuringsgevoelige objekten’ zo
nodig nog extra maatregelen genomen.
Door genoemde maatregelen moet het volgens de overheid mogelijk zijn om
de verzuring door ammoniak in 2000 met 65% terug te dringen, bij een

gelijkblijvende veestapel.
Technisch lijkt er dus wel het een en ander te kunnen. Maar er zijn twee
belangrijke problemen. A. de kosten; B. de onzekerheid.
Kosten. Deze zijn zeer verschillend voor verschillende maatregelen. Extra

kosten bij het uitrijden worden bijvoorbeeld voor een deel weer terugverdiend door de mogelijkheid van een lagere kunstmestgift. Ook sommige
verschuivingen naar eiwitarmer voer hoeven niet duur te zijn. Maar bijvoorbeeld voor meerfasenvoedering zijn extra investeringen nodig, voor stalaanpassing ook. Voor die extra kosten worden vaak wel subsidies gegeven, maar
er kan toch een forse extra investering voor de boer overblijven. Het is
belangrijk dat voor bedrijven die het moeilijkst kunnen investeren deze
kosten niet de strop gaan betekenen. Er moeten in het Valleiplan zonodig
extra maatregelen genomen worden, zodat ook het grote aantal kleinere

bedrijven zich kan aanpassen aan de toekomst.
Onzekerheid. Door de mestwetten en de ekologische richtlijn ligt de bedrijfsaanpassing van veel bedrijven nu al een tijd lang stil. Het is onduidelijk op
welke manier veel bedrijven verder kunnen. Ontwikkelingen voor 2 jaar zijn
nauwelijks te voorzien (bijvoorbeeld emissiearme stal, nitraatnormen, aanzuren van mest). Toch moeten jongeren hun bedrijfsvoering opzetten voor een
veel langere periode. Dit is natuurlijk een landelijk probleem. Maar door het

karakter van het gebied komt dit in de Vallei veel harder aan. Hier zijn
veel meer jongeren die een kleiner bedrijf moeten overnemen. Zij moeten
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op korte termijn hun bedrijf kunnen uitbouwen. Hoe langer ze moeten
wachten, des te moeilijker wordt hun toekomst.
De Ekologische Richtlijn

De Ekologische Richtlijn legt in Gelderse Vallei de bedrijfsontwikkeling voor
een heel grote groep bedrijven stil. De normen van de Ekologische Richtlijn
zijn zo gesteld dat een bedrijf op 500 meter van een bos etc. kan uitgroeien
tot een levensvatbaar bedrijf, mits de ammoniakuitstoot al verminderd is met
50 %. De overheid wil pas in 1994 normen stellen voor emissiearme stallen,

omdat er tot die tijd nog veel onderzoek gedaan moet worden naar de
mogelijkheden. Zeker voor jonge boeren en boerinnen is ontwikkeling rond
de bedrijfsovername een bestaansvoorwaarde. Daarom moet er op korte
termijn soepel omgesprongen worden met de Ekologische Richtlijn: Bedrijven

die milieuvriendelijk produceren volgens de nu bekende en haalbare mogelijkheden, moeten de mogelijkheid krijgen zich te ontwikkelen tot bijvoorbeeld 200 SBE (Bedrijfsgrootte waarbij volgens het LEI de aanwezige arbeid
van 1,3 VAK volledig wordt benut).
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V. DIVERSEN
1. Gewenste veranderingen in de landbouw stellen nieuwe eisen aan de
kwaliteit van een boer als vakman en ondernemer. De schoolopleiding van
boeren, ook van jonge boeren, is in de Gelderse Vallei gemiddeld genomen
minder dan in veel andere delen van het land. Men is hier vaak meer
gewend om uit de praktijk te leren. Als dit moeilijker wordt, omdat die
praktijk snel verandert, moeten voorlichting, kursussen, etc rekening houden
met de mindere theoretische scholing en met de sterke praktijkgerichtheid
in de Vallei.
2. Er moeten goede scholing, kursussen en voorlichting komen
over mogelij-

ke bedrijfsaanpassingen. Op dit moment geldt dat bijvoorbeeld voor de
mineralenbalans. Hierbij moet gezorgd worden voor lage drempels. Dat stelt
hoge eisen aan inhoud, vorm en organisatie. De inhoud moet bijvoorbeeld
heel praktisch zijn en duidelijk passen bij de bedrijfsvoering op kleinere en
gemengde bedrijven.

Er wordt vaak (bijvoorbeeld door de overheid) als kritiek op de landbouw

in de Gelderse Vallei genoemd, dat veel boeren daar te weinig
scholing

hebben. Uit cijfers van het CBS blijkt ook dat er minder boeren zijn met
een MAS of hoger als opleiding. Toch slagen, evenals elders, velen er in
hun bedrijf goed te laten draaien. Dat betekent dus dat er heel veel in de
praktijk wordt geleerd. Het is belangrijk dat hierop voortgebouwd wordt, nu
er op korte termijn veel aanpassingen in de bedrijfsvoering worden gevraagd.
Voorlichting, scholen, kursussen moeten hun aanbod zo maken en presenteren dat duidelijk alle veehouders daar wat aan hebben. De gangbare weg
"eerst de moderne bedrijven, dan komen de andere vanzelf wel", sluit te veel

bedrijven buiten. Meer dan ooit is het nu in de Vallei belangrijk om heel

veel bedrijven heel snel te bereiken. Dat kan door goede praktijkvoorbeelden
en korte praktische kursussen in de hele Vallei.

3. Burgerburen op het platteland moeten niet langer via de hinderwet
scherpere beperkingen opleggen aan het boerenbedrijf dan kollega boerenburen.
4. Rekreatie moet aanvullend blijven op de agrarische f'unktie van het
gebied. Het mag geen extra beperkingen met zich meebrengen voor de
bedrijven.

23

Het buitengebied in de Vallei is in de eerste plaats agrarisch gebied. De
landbouw moet zich aanpassen aan strengere milieu-eisen, dat is duidelijk.
Hierdoor staan de boeren in de komende jaren voor hete vuren.

Door de onvermijdelijke schaalvergroting en doordat op een grote groep
bedrijven geen opvolger aanwezig is, zullen veel bedrijfsgebouwen in de
komende jaren vrij komen. Als deze gebouwen als gewoon woonhuis gebruikt

gaan worden, kan dit een extra probleem worden voor overblijvende boeren
en boerinnen.

Irmners in

de

huidige wetgeving stellen

niet-boeren veel

strengere eisen aan de bedrijfsvoering van hun buren dan boeren. Om een
leefbaar platteland te houden, moeten niet-boeren niet meer kunnen eisen
dan boeren.
De provincie wil met het Valleiplan meer mogelijkheden scheppen voor
rekreatie in de Vallei. Als dit zorgvuldig gebeurt, dan kan dit een goeie
zaak zijn. Maar er moet dan wel voor gewaakt worden dat nieuwe rekrea-

tieaktiviteiten niet extra beperkingen opleggen aan omliggende veehouderij
bedrijven.

5. Het Agrarisch Jongeren Werk bereikt in de Vallei heel veel agrarische
jongeren. Vanaf het eerste moment is het AJW aktief ingesprongen op de
Valleiplannen. Het is daarom belangrijk dat dit werk aktief ondersteund
wordt.
Voor agrarische jongeren is de ontwikkeling van het Valleiplan heel belangrijk. Andersom geldt ook dat agrarische jongeren heel belangrijk zijn voor

de ontwikkeling van het Valleiplan. Want veel van de nodige veranderingen
moeten worden doorgevoerd door de boeren en boerinnen van de komende
jaren. Voor jonge boeren en boerinnen was dit een reden om zich snel in
de ontwikkelingen te verdiepen. Helaas moeten jongerenorganisaties echter
woekeren met de schaarse financiële en personele ruimte die ze hebben. Dit

betekent dat er binnen de eigen organisatie maar heel weinig ruimte is om
deze extra aktiviteit van de agrarische jongeren in de Vallei te ondersteunen.
Om een inzet in de Valleiwerkgroep van Agrarische Jongeren blijvend mogelijk te maken, om de leden van de betrokken plaatselijke groepen er aktief

bij te betrekken en om ook niet-leden te bereiken, is het belangrijk dat ook
de Valleicommissie dit werk van de jongeren wil ondersteunen.
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Bijlage 1.
PRODUKTIEMIDDELENBANK
In de brochure staan veel uitgangspunten en standpunten die verdere uitwer-

king behoeven. Deze bijlage geeft als voorbeeld onze eerste aanzet voor
uitwerking van een produktiemiddelenbank. Die heeft tot doel dat produktie-

middelen op een betaalbare manier ter beschikking komen van (jonge)
bieren op kleinere bedrijven.

Vooraf: Omdat het bij de verschillende produktiemiddelen gaat om geheel
verschillende ’markt’situaties is het verstandig om niet te proberen alles

zonder meer op een hoop te gooien. Het lijkt beter om alles afzonderlijk te
bekijken.
Wij gaan eerst uit van mestkwota. Dat is makkelijker te overzien en het

moet nog helemaal geregeld worden. Eigenlijk kun je in dit stuk dus

’mestkwota’ lezen waar ’produktiemiddelen’ staat.
Voor melkkwota heeft de Werkgroep vergelijkbare ideeën. Ook hier moeten
ldeinere bedrijven veel beter aan kunnen komen.
Verder zou je ook nog naar de grond moeten kijken. Dit zal niet in
dezelfde vorm kunnen, maar misschien liggen er toch wel mogelijkheden in
een grondbank.

Wij zijn er bij deze opzet vanuit gegaan dat er een Verplaatsingsbesluit
komt, zoals Braks en het Landbouwschap dat zijn overeengekomen.
Produktiemiddelen, die onmisbaar zijn voor een noodzakelijke bedrijfsontwikkeling, zo goedkoop mogelijk beschikbaar krijgen voor kleinere bedrijven.
Noodzakeli`ke bedrifsontwikkelin: Bedrijven die worden overgenomen, of
waar een jonge ondernemer op zit, moeten kunnen doorgroeien tot een
bedrijfsgrootte, voldoende voor 1,3 VAK. Daarvoor kan de LEI-norm gelden.
Nu is dat ruim 200 SBE. Deze norm ligt elk jaar een beetje hoger.
Vullin

roduktiemiddelenbank:

- De produktiemiddelen van bedrijven die door overheid zijn uitgekocht;

- Door een afroming van 50% van een kwotum dat wordt verhandeld.

- Door verkoop van een heel bedrijfskwotum aan de produktiemiddelenbank
tegen de helft van de geldende vrije marktprijs.

Wij willen dat produktiemiddelen zo goedkoop mogelijk toegedeeld kunnen
worden. Om er voor te zorgen dat kwota beschikbaar komen, moeten
verkopers wel een vergoeding kurmen krijgen. Dat kan als kwota verhandeld
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worden. Wij kiezen daarbij echter voor een afroming van 50 procent ten behoeve van de produktiemiddelenbank. (Als er een afroming voor Braks komt
van bijvoorbeeld 20 procent, dan kun je denken aan 20-40-40 procent.)
Bij handel krijgt de verkoper dus de volle prijs voor de helft van zijn

kwotum, en niks voor de andere helft. Hij kan er echter ook voor kiezen
het hele kwotum aan de produktiemiddelenbank te verkopen voor de helft
van de prijs, dat levert hem evenveel op. De produktiemiddelenbank krijgt
daardoor meer aangeboden.
Toedelinsvoorwaarden:
- Toegroeien naar hoofdberoepsbcdrijf binnen 5 jaar.
- Voorrang voor bedrijven kleiner dan 150 SBE.
- Voorkeur voor bedrijven in overnamefase

- Koppeling aan bedrijfsaanpassing (milieueisen)
- Uitbreiding beginnen binnen een jaar
- Andere vergunningen (bouw-, hinderwet-) moeten te krijgen zijn.

- Niet overdraagbaar binnen 10 jaar
- De uitgangsprijs voor toedeling via de produktiemiddelenbank is de helft

van de vrije marktprijs in de Vallei. Dit is immers de prijs die betaald moet
worden aan mensen die hun hele kwotum verkopen aan de produktiemiddelenbank.
Deze prijs moet echter zoveel mogelijk omlaag, zeker als je bedragen hoort
van F 1.000,- per verhandelde varkensplaats. Dit kan ook doordat door de

produktiemiddelenbank voor het afgeroomde kwotum niets betaald hoeft te
worden en ook niet voor het kwotum van bedrijven die door de overheid

worden uitgekocht.
Daarnaast vinden wij ook dat bijvoorbeeld de overheid hier geld in moet
steken. Het is immers in het belang van een goede gezonde, duurzame
landbouw in de Vallei om een vrij grote groep bedrijven toekomstkansen te
geven door de ontwikkeling tot een middelgroot bedrijf.

Voor de ontwikkeling van een dergelijke produktiemiddelenbank is het nodig
dat de gouden handdruk voor stoppende boeren wordt veranderd in een
zilveren handdruk. Voor een betere toekomst van blijvers in de Gelderse
Vallei vinden wij dit niet teveel gevraagd.
Toewïzinskommissie:

- 5 boeren/boerinnen + 1 ambtelijk sekretaris
- elk jaar 1 nieuw lid
- Gekozen door "leden", kleiner dan 190 SBE
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Bijlage 2
Leden van de Valleiwerkgroep van Agrarische
Jongeren

Jan Adams

Bennekom

Mor Adams
Jan Bonestroo

Barneveld
Hierden

Dick v d Brandhof
Martien Broekhuizen
Roelof van Ee

Ede
Kootvvijkerbroek
Barneveld

Gert Jan Elbertsen
Koos van Engelen

Ederveen
Hulshorst

Dick Hazeleger
Marga van Hierden
Henk van Huigenbos
Dirk van Meerveld

Otterlo
Nijkerk
Kootwijkerbroek
Zwartebroek

Dik Pater

Harskamp

Martin van den Top
Peta Vaarkamp
Dik Verbeek
Hans van der Waaij
Wim van Winkoop

Lunteren
Barneveld
Renswoude
Ede
Putten

Joop Ormel

Wageningen

27

DEEL 3

EVALUATIE
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I. ONDERZOEKSFORMULERING

A. Om te beginnen wordt het onderzoeksresultaat afgezet tegen de geformuleerde onderzoeksdoelstelling.
Het geformuleerde doel van het onderzoek was tweezijdig.

Ten eerste de inhoudelike kant: in nauwe samenwerking met jongeren van
de West-Veluwe een toekomstersektief ontwikkelen waarin voor kleinere

bedrijven (vooral in de intensieve veehouderij) voldoende toekomstmogelijkheden blijven; en uitwerking van een pakket wensen waarmee die mogelijkheden kunnen worden gerealiseerd.

Het onderzoek heeft zich nadrukkelijk hierop gericht. En het heeft voor de
jongeren zeer bevredigende resultaten opgeleverd. Maar er moet gezegd
worden dat met de geformuleerde doelstelling op een verdergaande invulling
werd aangestuurd, dan wat in het onderzoek is bereikt.
Dit komt enerzijds doordat de onderzoeksozet ri`keli'k otimistisch lijkt

over het gemak waarmee zo’n alternatief, dat ook nog door jongeren wordt
gedragen, ontwikkeld kan worden. Anderzijds is er ook veel tijd gestoken in
de ontwikkelingen bij de provincie, de Valleicommissie en landbouworganisa-

ties. Dit was noodzakelijk voor het tweede geformuleerde doel.
Ten tweede de oranisatorische kant: een basis leggen voor een blijvende
participatie van de jongeren bij het veranderingsproces dat in gang wordt
gezet.

Dit deel van het onderzoek is suksesvol geweest. Jongeren hebben vaste voet

aan de grond in Valleicommissie , Klankbordcommissie, etc. Met de Werkggp is een oede oranisatorische basis geschapen om mee verder te werken. En door de manier waarop de Werkgroep tot nu toe met de eigen
standpunten naar buiten is gekomen, is er bij de leden ook duidelijk animo
om hiermee door te gaan.
Samenvattend li'kt de konklusie zeker

rerechtvaardid dat het onderzoek

ositief is eweest:
-een duidelijk eindresultaat (Vooruit boeren)
-een goede samenwerking met de jongeren die duidelijk hun eigen opvattingen terugzien in dit eindprodukt
-een inhoudelijke en organisatorische basis van waaruit de jongeren de
overige tijd dat de VC funktioneert hun bijdrage kunnen leveren
-een vervolgonderzoek dat door de VC gehonoreerd is, waardoor

verdere ondersteuning van de Werkgroep mogelijk werd.
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een

B. Hierna worden de 5 onderzoeksunten belicht,
zoals die bij de opzet van
het onderzoek werden geformuleerd.
a. Een schets maken van de landbouwstruktuur

p de West-Veluwe

Dit is in beperkte mate en heel gericht gedaan. Alle nadruk
is daarbij
gelegd op de situatie van 'oneren van ovolers. Het doel
was om niet te

veel energie te steken in het bij elkaar harken van cijfers
die al wel hier of
daar staan genoemd, of het verwerken van grote hoeveelheden
basiscijfers uit

CBS-meitellingen. De nadruk lag heel sterk op specifieke
cijfers voor
jongeren, om hen daarmee een kijk op de eigen groep te
geven en niet te
laten verzuipen in een overdaad aan andere gegevens.
b. Het analseren van belani'ke knelunten voor de
toekomstmoelïkheden
voor boeren en boerirmen p vooral de kleinere bedri`ven
en
c. Het in kaart brenen van de evolen van reeds bekende
of te verwachten beleidsmaatreelen
Hierbij is een sterk accent gelegd op de ki'k van leden
van de Werkoe
p deze zaken. Om een basis te krijgen voor het ontwikkelen
van perspektieven die door agrarische jongeren zelf worden gedragen,
was dat veel
belangrijker dan een nadruk op allerlei problemen en knelpunten
zoals die
door de onderzoeker en andere randfiguren gezien worden.
d. Het uitwerken van uitansunten voor een alternatief
waarin een oed
toekomstersektief voor vooral de mensen p kleinere bedri`ven
aanwezi is
Dit is het belangrijkste aspekt geworden van de brochure
Vooruit boeren,
het kijken naar de ontwikkelingen vanuit de invalshoek: hoe
kunnen ook
`one boeren p ldeinere bedri`ven verder. Maar het is vooral
gebleven bij
uitgangspunten. Een alternatief uitwerken was te hoog gegrepen, zeker
vanuit
het idee dat het het alternatief van een grote groep jongeren
moet zijn, niet
het alternatief van een kleine klub, of voornamelijk van
de onderzoeker.
e. Uitwerken van strate`eën voor belanenbeharti'
door 'oneren
terrein
Dit kreeg haar vorm in de werkwijze bij het onderzoek:

p dit

-Ten eerste de instelling van de Werkgroep om een
groep redelijk inge-

werkte jongeren te krijgen

-Ten tweede het erbij betrekken van alle aktieve
groepen van agrarische
jongeren om sterk te staan naar de buitenwereld

-Ten derde een aktieve opstelling naar buiten toe, om
erkenning en een
duidelijk eigen plaats te krijgen in het krachtenveld rondom de
planvorming
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-Ten vierde aansluiting zoeken bij de Landbouwschapsaktiviteiten, om
goodwill en zoveel mogelijk steun voor je ideeën te krijgen en te voorkomen
dat je tegen andere jongeren wordt uitgespeeld.
Het laatste aspekt bleek het moeilijkst, omdat het bij samenwerking met het
Landbouwschap moeilijk is en zal worden om de eigen identiteit duidelijk te
behouden.
II. DE LANDBOUWUNIVERSITEIT

Een onderwerp apart is nog de relatie tussen het onderzoek en de Wetenschapswinkel/Landbouwuniversiteit.
Zoals eerder vermeld is dit onderzoek officieel een vervolg op het werk van
Wim Goedhart dat resulteerde in het onderzoeksrapport ’Met vallen en

opstaan’. In de praktijk was het gat wel zo groot, dat er tijdens het onderzoek van een samenhang niets meer te merken was. Toch is het goed om in
te gaan op twee karakteriseringen zoals Wim Goedhart die gebruikte: gge;
vraad onderzoek en aktie onderzoek.

Het aspekt van ongevraagd onderzoek lag er nu minder duidelijk, maar was
nog wel merkbaar. Dat wil zeggen dat het Besturenoverleg wel duidelijk wist
op welk onderwerp het projekt zich zou richten. Maar over de uitwerking

bestond geen duidelijkheid. Men ging niet zozeer uit van ondersteunend
onderzoek, maar van meer direkt uitvoerend werk: "het lijkt mij niet slecht
als
namens ons in de Valleicommissie gaat zitten". Dergelijke opmerkingen
wijzen er op dat over de invulling van het projekt weinig was voorgepraat.

Omdat in dit geval ook de onderzoeker organisatorische en uitvoerende
aktiviteiten logisch tot het werk vond horen, leverde dit verder geen frikties
op. Maar het lijkt wel belangrijk om dit in het vervolg vooraf duidelijker te
maken voor klantgroepering en onderzoeker.

Het aspekt van aktieonderzoek was hier wel heel duidelijk en is ook zoveel
mogelijk benadrukt in de vorm van aktiverend onderzoek: niet alleen een
mening vormen over bepaalde zaken, maar daarmee ook iets doen, zelf als
jongeren naar buiten treden.

Bij de uitvoering van het onderzoek is er achteraf natuurlijk over het een
meer tevredenheid dan over het ander. Ten aanzien van de terukoelin
naar de Wetenschaswinkel de Landbouwuniversiteit heb ik enkele aarzelingen.

De Wetenschapswinkel heeft dit soort onderzoek enkele jaren geleden
opgezet om via eien initiatief ’onbereikte doelroeen’ te bereiken. Het is
bij zo’n nieuw initiatief belangrijk om van de eerste ervaringen te leren,
omdat je dan duidelijker kunt bepalen of en hoe je hiermee verder wilt.
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Van dit doel van de Wetenschapswinkel was
gedurende het onderzoek

weinig te bemerken. Tot jg dit moment li`kt dit
onderzoek no heel een
eenmalie aktiviteit wat een emiste kans zou zi'n.
Dit onderzoek kan zeer waardevol zijn, niet alleen voor
een klantgroepering

die via ondersteunend onderzoek sterker kan
komen te staan, maar ook voor
de onderzoekswereld, die zo een beter zicht
kan krijgen op haar eigen

mogelijkheden en beperktheden.

Iets dergelijks geldt voor de vakgroep Sociologie. Men
heeft, waarschijnlijk
toch met bepaalde redenen, besloten om dit
onderzoek bij de vakgroep
onder te brengen. Er was slechts zelden iets te merken
van interesse in de

specifieke invalshoek van dit onderzoek. Met deze
vorm van aktieonderzoek,

waarbij mensen direkt worden bereikt in hun aktiviteiten,
komen onontkoombaar andere aspekten naar voren dan bijvoorbeeld via
een enquete. Juist _lg
verschil in manier van werken gon over en weer
verri`kend kunnen zi`n.

Helaas bleek dit niet zo te funktioneren, de onderzoeker
en de rest van de

vakgroep bleven daarvoor teveel binnen hun eigen
werelden opereren.

De opstelling van de Wetenschapswinkel en de
Vakgroep Sociologie hebben

het mogelijk gemaakt met heel veel vrijheid het
onderzoek zo in te vullen

zoals de jongeren en de onderzoeker dat goed
leek. Dat is een positieve

kant van de zaak. Een rote mate van vri`heid is bi`
aktieonderzoek zelfs
noodzakelik. De onderzoeker moet snel kunnen inspelen
op nieuwe ontwikkelingen.
De negatieve kant is dat er op deze manier binnen de
Landbouwuniversiteit
weinig verdere ideeënvorming plaatsvindt rond de
waarde en de mogelijkheden van dit type onderzoek.
Het is het overwegen waard om in de toekomst bij een
vergelijkbaar projekt
voor de onderzoeker en/of een lid van de Begeleidingscommissie
extra tijd
vrij te maken om hieraan meer aandacht te besteden.
Door de ekozen onderzoeksozet kwam de
Beeleidinscommissie Q) een
beet`e in de lucht te hanen.
Bij de eerste vergadering was de funktie duidelijk:
toen werd de mogelijke

en wenselijke invulling van het onderzoek
doorgepraat.
Daarna werd de onderzoekslijn echter voor het
overgrote deel bepaald door

de agrarische jongeren in de Werkgroep.
Diskussies hierover in de BC
werden daardoor vrijblijvender. Diskussie over
onderzoeksmethode, etc. staan
natuurlijk vrij ver van het bed van de agrarische leden,
dus ook daarvoor
was de BC niet de juiste klub.
De gesprekken in de BC, als een klankbord
van minder direkt betrokkenen,
waren voor de onderzoeker vaak toch wel zinvol.
Maar meer bezinning over
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de funktie van de BC is op zijn plaats voor het onderzoek begint, of als er

bijvoorbeeld via een dergelijke Werkgroep een nieuwe situatie ontstaat.
Bij de samenstellin van de BC is te weinig stilgestaan. In dit projekt was
deelname vanaf het begin door iemand met ervaring in ondersteunend
aktieonderzoek zeker nuttig geweest.
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Bijlage I.
BEGRIPPEN

In dit verslag komen een aantal namen en begrippen voor die typisch zijn
voor de Gelderse Vallei en daarom enige toelichting behoeven.
.
1. Vereni`en van Jone Boeren.
Hiervan zijn er zeven. Het zijn plaatselijke organisaties van agrarische
jongeren, met tussen de dertig en zestig leden. Deze verenigingen zijn

halverwege de jaren tachtig ontstaan via een opbouwprojekt (het WestVeluwe projekt) in de organisaties van plattelandsjongeren.

Via hetzelfde projekt werden ook drie jonge boerinnengroepen opgezet.
Hiervan bestaat er nog éen, de Boerinnenrroe Voorthuizen.
Zowel de Verenigingen van Jonge Boeren als de Boerinnengroep vallen

onder het Gelders Agrarisch Jongeren Kontakt. Zij zijn echter niet aangesloten bij een van de drie zuilen van plattelandsjongeren.
Dit in tegenstelling tot alle andere plaatselijke groepen van agrarische
jongeren, zoals AGRALEI en het AJK Woudenber. Deze horen bij respektievelijk de CPJ en de PJGU.
2. Besturenoverle.
Dit is een maandelijks overleg tussen de bestuursleden van de Verenigingen
van Jonge Boeren. Hier worden zowel inhoudelijke zaken besproken, als ook
organisatorische ervaringen en ideeën van de verschillende verenigingen.
Vanuit dit Besturenoverleg ontstond het plan voor een aktieve bemoeienis

met de ontwikkeling van het Valleiplan. Ook de kontakten van de Wetenschapswinkel liepen via het Besturenoverleg.
Naar aanleiding van haar betrokkenheid bij dit onderzoek besloot ook de
Boerinnengroep Voorthuizen aan het Besturenoverleg te gaan deelnemen.

Hierdoor verminderde de geïsoleerde positie waarin deze groep zich bevond
na het stoppen van de twee andere Boerinnengroepen op de West-Veluwe.
3. Valleiwerkroe van Ararische Joneren.
Het voorstel om een werkgroep te vormen is gedaan door de onderzoeker
tijdens de vergadering van het Besturenoverleg in september 1989. Hier was
ook aanwezig de Boerinnengroep Voorthuizen.
Het voorstel werd enthousiast overgenomen. Besloten werd om ook andere
aktieve groepen van agrarische jongeren uit het gebied er bij te betrekken.
Zo kwamen er nog bij AGRALEI van de CPJ uit Bennekom en omgeving
en het AJK Woudenberg. Omdat iedere groep 2 mensen zou afvaardigen,

ontstond er een werkgroep van 20 agrarische jongeren.
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De werkgroep -later ontstond de naam Valleiwerkgroep van
Agrarische
Jongeren (VAJ)- heeft van september tot mei één keer per drie
weken

vergaderd. Zij had een belangrijke funktie voor de onderzoeker, omdat hier
standpunten werden bepaald naar aanleiding van het gepresenteerde
mate-

riaal over bedrijfsopvolging, mestoverschotten, verzuring, etc. Tegelijkertijd
had de onderzoeker een belangrijke taak in het begeleiden en ondersteunen
van de werkgroep.
Voornaamste taak van de werkgroep was -en is- meningsvorming en standpuntbepaling vanuit het oogpunt van jonge boeren en boerinnen over ontwikkelingen rond het Valleiplan. Dit moet de afgevaardigde in de Valleicommissie een steun in de rug geven.
4. Valleilan.
De overheid heeft, zowel provinciaal als nationaal, al gedurende een
aantal
jaren gesignaleerd dat de Gelderse Vallei een gebied is met
specifieke
problemen die eigenlijk dringend om een oplossing vragen. Deze problemen
zijn samen te vatten tot een te grote milieubelasting veroorzaakt door een
naar Nederlandse verhoudingen- vrij ldeinschalige landbouw. Naar aanleiding
van de vierde nota Ruimtelijke Ordening nam de provincie Gelderland
het
initiatief: zij besloot aan te sturen op een gerichte aanpak van deze proble-

men in het kader van gebiedsgericht ruimtelijk milieubeleid.
Samen met

andere betrokken overheden ën met mensen en organisaties uit het
gebied
moest er een Valleilan worden opgesteld, om zo te komen tot een gekoordineerde aanpak van de verschillende problemen.
5. Valleicommissie.
Na veel overleg tussen de diverse overheden is in december 1989
de Valleicommissie geïnstalleerd. Deze commissie moet het Valleiplan opstellen.
In
deze VC zijn vertegenwoordigd de provincies Gelderland en
Utrecht; de
Ministeries van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij, van VROM en van

Verkeer en Waterstaat; diverse gemeentes; waterschappen;
landbouworganisaties, agrarische vrouwen en agrarische jongeren; natuur- en
milieuorganisaties.

In een periode van 20 maand, dus tot najaar 1991, moet de VC
komen tot
een visie en een plan van aanpak dat de komende 15 a 20 jaar
uitgevoerd
moet kunnen worden.
6. Aarische Klankbordcommissie Vallei. Het Landbouwschap
besloot de
inbreng vanuit de landbouw in de VC zoveel mogelijk op een noemer
te
brengen. VC-leden voor landbouworganisaties, agrarische vrouwen, agrarische

jongeren, agrarische industrie en banken komen daarom samen in de
Aari-

sche Klankbordcommissie Vallei. Samen met een twintigtal afgevaardigden
uit

diverse agrarische organisaties probeert men gezamenlijke standpunten
te

formuleren en eigen initiatieven te nemen.
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Bijlage 2.
AGENDA VOOR DE BEGELEIDINGSCOMMISSIE VAN HET VALLEIONDERZOEK

Datum:

Maandag 28 augustus

Tijd: 20.00 uur
Plaats: Wetenschapswinkel
Eekmolenweg 2
Wageningen

Agenda:
1. Kennismaking
2. Samenstelling

3. Taak Begeleidingscommissie
4. Het onderzoek
5. Data en plaats van volgende vergaderingen

ad 4.

Het onderzoek in de Gelderse Vallei
joop ormel

23 / 8

Vooraf:
Dit stuk is geen mooi doorlopend geheel. Hopelijk is dit niet onoverkomelijk.

De start van dit onderzoek was rommelig.
Veel mensen waren weinig bereikbaar en er waren alleen individuele kontakten mogelijk omdat er in de zomer niet veel vergaderd wordt.
Uit die individuele kontakten hield ik het gevoel over dat er enigszins een
verschil zit tussen het voorstel van de Wetenschapswinkel en dat wat

sommige jongeren zich voorstellen, namelijk meer nadruk op direkte steun
voor de vertegenwoordiger van de jongeren in de Valleicommissie.
Ik werk zelf in principe drie dagen in de week aan dit onderzoek, dinsdag,
woensdag en donderdag. Ten dele op de Leeuwenborch en ten dele thuis,

omdat ik daar gemakkelijker van de tekstverwerker gebruik kan maken. Tot
nu toe heb ik drie weken gewerkt, daarna drie weken vakantie gevierd en
vervolgens weer anderhalve week gewerkt. Ook dat was voor mij niet bevorderlijk om een duidelijke lijn te pakken te krijgen voor dit onderzoek.
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In dit stuk staan enkele afkortingen:
BC = Begeleidingscommissie, jullie zelf dus.
BO = Besturenoverleg van de Verenigingen op de
West Veluwe
VJB = Vereniging van Jonge Boeren

VP

= Valleiplan, de provinciale naam voor haar aanpak van de

Gelderse Vallei

VC = Valleicommissie, de commissie waarin de betrokkenen
uit de
Gelderse Vallei hun zegje mogen doen
GV = Gelderse Vallei

1. Doel van het onderzoek.
Het in nauwe samenwerking met jonge boeren en boerinnen
op de WestVeluwe ontwikkelen van een beter toekomstperspektief,
zeker voor mensen
op kleinere bedrijven in de (intensieve) veehouderij. Dit
in aansluiting op
het Valleiplan van de provincie.
Naast het geven van informatie en het ontwikkelen
van ideeën, is het

stimuleren van een grote betrokkenheid van de jongeren bij
de plannen van
de provincie een belangrijk doel van het onderzoek.
2. Invalshoek voor het onderzoek.
Het onderzoek kan op meerder manieren ingevuld
worden:
a. Vanuit het netwerk rond de VC, in de eerste
plaats gericht op ondersteuning van de jongerenvertegenwoordiger in de VC.
--direkte ondersteuning van de jongereninbreng in de VC
--veel aandacht voor kontakten met provincie, landbouwen milieuorganisaties
--vertaling, konkretisering van de provincieplannen
-- alleen informerend naar de andere jongeren toe, met suggesties
voor

alternatieven

--minder aandacht voor kontakten met veel jongeren,
vooral afgaan op
geluiden van enkele aktieve jongeren
--als eindresultaat standpunten, ideeën formuleren waar
jongeren mee verder
kunnen.
b. Vanuit de jongeren, met veel kontakten, individueel
en met het Besturenoverleg, inbreng naar afdelingen op aanvraag etc.
--veel bezoeken aan het gebied

’de’
--veel aandacht voor
problemen in de streek
--wat is nodig aan ontwikkeling voor kleine, jonge boeren

--wat past daarvan binnen het VP
--hoe moet het VP passend gemaakt worden
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--als eindresultaat veel kijk op de problemen en op wat er leeft in het
gebied, en goed geïnformeerde jongeren. Minder aandacht voor inbreng in
VC.

c. Vanuit een werkgroep van jongeren.
--plan van aanpak maken duurt 20 maand (uitvoering 10 jaar)
--stevige basis leggen voor inbreng van jongeren door opstart van een werkBTOCP
--wat is het doel van de provincie, wat speelt op de achtergrond

--hoe is haar invulling
--wclke beperkingen zitten er in het landelijk beleid
--wat willen de jongeren in het gebied
--waar zitten hun moeilijkheden
--wat wordt de aanpak naar VC en naar de achterban

--wat gebeurt er verder (GAJK, Milieugroepen,...)
--standpunten en ideeën worden tijdens het gehele onderzoek bediskussieerd

door een grotere groep; zo worden het al meer de eigen ideeën van de
jongeren
--als eindresultaat redelijke kijk op provincieplannen en wat er speelt in het
gebied + geïnformeerde en hopelijk aktieve werkgroep
Dit is natuurlijk niet meer dan een schematische aanduiding van enkele
mogelijkheden. Ikzelf kies voor c. omdat dit zowel inhoudelijk als organisatorisch het meest bevredigend lijkt en het meest de verschillende onderdelen
van de geformuleerde onderzoeksopzet van de Wetenschapswinkel in zich

lijkt te dragen.
Een Werkgroep

Er zijn 7 Verenigingen van Jonge Boeren in de Gelderse Vallei. Het lijkt
me optimaal als er uit iedere Vereniging 2 mensen in de Werkgroep zouden
zitten, waarbij liefst ook een bestuurslid. Zo is het kontakt met Verenigingen
en het BO zeker gesteld en als er iemand niet kan is via de tweede
vertegenwoordiger toch de inbreng van die streek zeker gesteld.
Verder zouden liefst alle belangrijke sektoren aanwezig moeten zijn en zeker

ook jongeren op kleine bedrijven. Tot slot ook zowel jongeren die al hebben
overgenomen als die nog willen overnemen.
Een keer in de drie weken bij elkaar komen lijkt me mooi, zeker in het
begin, maar misschien is dat wat veel.

Onderwerpen: -Schets maken van de positie van jongeren in de GV en
aangeven over welke specifieke problemen in de VC gepraat zou moeten
worden

-Zonodig met de VC vertegenwoordiger over belangrijke zaken
een standpunt formuleren
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-Bekijken op welke manier het werk in de VC op andere

manieren ondersteund kan worden (via publiciteit, organisaties als het GAJK,
etc)

Tot zover het vergaderstuk voor de eerste vergadering van de Begeleidingscommissie. De BC koos ook voor C, dus voor het idee met een Werkgroep
te gaan werken en deze via het onderzoek te ondersteunen.
Drie weken later nam het Besturenoverleg van de Verenigingen van Jonge
Boeren dit voorstel grif over.
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Bijlage 3.
Werkgroepvergadering
25 oktober
Begin: 8 uur !
Stroe

Beste mensen,

Ik hoop dat jullie allemaal kunnen komen op woensdag 25 oktober.
Hier vind je een paar bladzijden met letters, vooral over de bedrijfsovername, wat cijfers met toelichting. Dat is voor het eerste stuk van de vergadering.
Tijdens het tweede deel zullen we het hebben over het Valleiplan en dingen
die daar mee te maken hebben. Hiervoor heb ik nu weinig op papier gezet.

Ik wil hierbij vooral gebruik maken van het stuk dat ik eerder maakte voor
het besturenoverleg van 1.9 september in Stroe. De meesten van jullie

hebben dat stuk toen gehad.
Verder zullen we wat ruimte in de vergadering hebben voor allerlei mededelingen en vragen. Bijvoorbeeld over de avond in Barneveld, het overleg met

Ede, vergadering van de CBTB, en dergelijke.

DE BEDRIJFSOVERNAME

1. Waarom aandacht voor de bedrïfsovername?
In de toekomstplarmen van de overheid, ook in het Valleiplan, gaat men uit
van wat men nodig vindt voor het milieu: hoe moet de landbouw veranderen
om minder last voor het milieu te veroorzaken.
En daar wordt direkt bij gezegd: Hoe moeten de bedrijven aangepast
worden om de kosten van alles te kunnen opbrengen.

’Aanpassing van de bedrijfsstruktuur is nodig’ zo heet het. Oftewel: Bedrijven
moeten groter worden.

Iedereen weet dat de belangrijkste tijd waarin een bedrijf verandert, is
tijdens de bedrijfsovername. Dan bekijkt de komende man (soms samen met
de komende vrouw) of hij verder gaat met het bedrijf en zo ja, hoe dat
bedrijf zal moeten veranderen.
Dus, wil je een

versnelde aanpassing van de struktuur van de landbouw,

dan moet je zorgen dat niet teveel jongeren een bedrijf overnemen.
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Wil je - als jongeren - dat veel bedrijven overgenomen
kunnen worden, dan

moet je zorgen dat veel jongeren kunnen profiteren van positieve
regelingen.

Kosten ten bate van het milieu moeten niet alleen betaalbaar
zijn voor
groten, maar ook anderen.
2. Het aantal overnemers

Bij de meitellingen worden één keer in de vier jaar vragen
gesteld over de

opvolging. De laatste keer was in 1988. De cijfers over het aantal
bedrijven

met een opvolger op de West Veluwe, in 1980, 1984 en 1988
geven een

beetje een kijk op de situatie. Dit zijn dus bedrijven waar iemand
wel wil

overnemen, maar waar de overname nog niet heeft plaats
gevonden. In het
volgende rijtje gaat het om hoofdberoepsbedrijven.

1980

1984

1988

Aantal bedrijven

3449

3184

Bedrijfshoofd ouder dan 50

3050

1688

1630

Percentage ouder dan 50

1563

49%

Ouder dan 50 zonder opvolger
Ouder dan 50 mèt opvolger

1151
537

Percentage mèt opvolger

32%

34%

39%

Perc. opvolgers ouder dan 25

42%

47%

56%

52%

1072
556

52%

962
601

Ovallend
a. Het aantal bedrijfsopvolgers blijft toenemen, ook al
neemt het totaal
aantal bedrijven af, evenals het aantal bedrijfshoofden ouder
dan 50 jaar. Er

is dus in de Gelderse Vallei een groeiende wens om boer
of boerin te
worden.
b. Het aantal oudere bedrijfsopvolgers groeit snel. Hier
kunnen (minstens)

twee redenen voor zijn: de bedrijfsovername wordt moeilijker
èn het aantal
maatschappen neemt toe. Want zolang de opvolger in een
maatschap zit,

wordt hij in deze cijfers nog meegeteld als opvolger.
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3. De bedrifsootteverdelin

van bedri`ven met een ovoler

OPVOLGERS
percentage bij

Grootte

aantal

in SBE

- 80
80 - 120
120 - 150
150 - 250
250 -

1984

1988

90

130
113
69
208
81

110
81
175
110

percentage

bedrijfshoofden

van totaal

ouder dan 50

1984
16
19
15
31
19

1988
22
18
12
34
1.4

1984 1988
14
27
37
45
77

21
42
51
58
75

Toelichtin

*SBE is een bedrijfsgroottemaat, waarmee alle sektoren redelijk te vergelijken zijn. 1 melkkoe = 2,5 sbe; jongvee = 0,5; mestvarken = 0,14; zeug =
0,95; mestkalf = 0,33; 100 leghennen = 0,45; 1 ha weiland = 2,1; 1 ha
snijmais = 2,9
Dus 30 melkkoeien, 15 stuks jongvee, 10 ha gras en 200 mestvarkens is
samen ruim 130 SBE.

Op het ogenblik wordt door ’Den Haag’ gezegd dat een bedrijf toch wel
tussen de 120 en 150 sbe moet hebben, om redelijke toekomstmogelijkheden
te bieden voor een opvolger.
*Percentage van totaal

=

deel van alle bedrijfsopvolgers dat bij

deze

bedrijfsgrootte zit. Alle bedrijfsgroottes bij elkaar opgeteld geeft hier dus 100
procent.

*Percentage van bedrijven ouder dan 50 = het deel van bedrijfshoofden
ouder dan 50 jaar dat in deze bedrijfsgrootte een opvolger heeft. Duidelijk
is dat dit percentage bij grote bedrijven veel hoger ligt dan bij kleine.
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Ovallend

i

a. Ongeveer de helft van alle opvolgers zit op een bedrijf kleiner dan 150

SBE.
b. In vergelijking met 1984 zijn er in 1988 meer opvolgers op de groep
ldeinste bedrijven en minder op de grootste.
c. Bij alle bedrijfsgroottes is in 1988 een duidelijk hoger percentage opvolgers dan in 1984.

-

d. Op kleinere bedrijven zijn duidelijk minder opvolgers dan op grotere.
Vaak is op kleinere bedrijven blijkbaar toch te sterk een gevoel van ’het kan
eigenlijk niet’. De jongeren die daar wel willen overnemen hebben er waar-

schijnlijk heel nadrukkelijk voor gekozen om wël boer te worden. Toch zijn
allerlei stimuleringsregelingen zodanig selektief, dat juist deze groep daar niet

van kan profiteren. Beperkende regels gelden echter wel altijd ook voor
deze ldeinere bedrijven.
Over de bedrijfsovername
1. Eerst zullen we kijken naar mijn stuk en de cijfers zelf. Ik vond het niet

eenvoudig om al die cijfers van het CBS duidelijk en niet te uitgebreid op
papier te zetten. Ik kan me voorstellen dat het nog niet allemaal even
duidelijk is.
Dus eerst alle ruimte om vragen te stellen.

2. Vanuit ervaringen van jullie zelf en bij jullie in de buurt doorpraten wat
bij de bedrijfsovername belangrijk is en wat je niet zo maar uit de cijfers
kunt aflezen.
3. Naar aanleiding van 1 en 2 bekijken wat wij belangrijk vinden, wat we
meer willen weten, waar we verder wat mee willen doen, bijvoorbeeld in de
Valleikommissie.
4. Een apart punt kan nog zijn de folder ’Rentesubsidie aanvragen moet je
doen’. Deze folder is vers van de pers.
In deze brochure staat hoe je in aanmerking kunt komen voor deze subsidie,

welke voorwaarden er gelden enzovoort. Dit kan een handige aanleiding zijn
om over subsidies en zo te praten.
5. Andere aspekten die naar voren kunnen komen, zijn bijvoorbeeld de
noodzaak om het bedrijf te ontwikkelen, handel of toedeling van kwotum,

hinderwet die door vader of anderen nog nooit is aangevraagd op het
bedrijf en allerlei andere dingen waar je als opvolger tegenaan loopt. Zijn er
dingen waar je als opvolger extra hard tegenaan loopt en die met het milieu

te maken hebben?

j
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Bijlage 4.
WERKGROEP - VIERDE VERGADERING
WOENSDAG 6 DECEMBER
8 uur
Dorpshuis De Hofstee
Ericaweg 40
Stroe

Beste mensen,

Al weer een vergadering, 14 dagen na de vorige in Voorthuizen.
Ik hoop dat het de moeite waard wordt.

Als hoofdonderwerp staat de Verzurin
programma.

en de Ekolo`sche Richtli`n op het

Verder gaan we het natuurlijk hebben over de Installatie van de Valleicom-

missie die

’s

middags heeft plaatsgevonden. Hoe leek dat, wat zijn de

verdere plannen? En is er nog kontakt geweest met de pers? Ik ben

benieuwd hoe dat gaat.
En, we moeten wat plannen maken voor volend `aar. Wanneer vergaderen
we weer, enzovoort.

Het zal een volle vergadering worden. Ik zal mijn best doen die op tijd af
te ronden. En het lijkt me mooi om ook op tijd te kunnen beginnen.
Ik heb een uitgebreider stuk gemaakt dan vorige keer. Er staan ook nog al
wat cijfers in over de verzuring en ekologische richtlijn. Verzuip er niet in,
het gaat vooral om de grote lijnen.
Ci`fers cijfers, cijfers. Ze zullen vast nog weer veranderen de komende
jaren.
Ik wil op deze vergadering eens met jullie bekijken, welke bedrijven van

jullie, die binnen 500 meter van een bos zitten, in de nabije toekomst nog
kunnen uitbreiden met de (waarschijnlijk) komende ekologische richtlijn.
Verder wil ik kijken, in welke maatregelen jullie mogelijkheden zien om de
ammoniak-emissie aan te pakken. En wat voor voorwaarden, stimulering,

steun daarbij zouden moeten komen.
hoe springen wij om met de ekologische richtlijn? Het zal niet meevallen om deze regeling te versoepelen. Op wat voor manier kunnen we hier
misschien toch nog wat mee bereiken?
Tot woensdag,
Joop Ormel
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VERZURING EN DE EKOLOGISCHE RICHTLIJN.
Met dit stuk zal ik hap-snap door de verzuringsproblemen lopen. Met
vragen en opmerkingen van jullie moeten we kijken wat er nog meer

belangrijk is en hoe we daar later verder naar kunnen kijken.
Ik ben in het stuk uitgegaan van de ideeën en plannen die bij de overheid

op tafel liggen. Ik ga niet in op de vraag, hoe sterk de invloed
van de

veehouderij op bossen en natuurgebieden wel of niet is. Misschien kurmen
we in het voorjaar bijvoorbeeld eens een keer met een ’kenner’ een goed en
een slecht bos op zoeken en proberen of het ons dan duidelijk wordt hoe
belangrijk de verzuring door de veehouderij is en hoe belangrijk onderhoud,
ouderdom etc.
1. Oorzaken van verzuring

Er zijn drie belangrijke groepen stoffen die verzuring veroorzaken:
Zwaveldioxide, SO2, (elektriciteitscentrales, industrie); Stikstofoxides, NO,,
(verkeer,

industrie); en ammmoniak, NHG, (veehouderij).
Tabel: Zure neersla in Nederland

Totaal
SO2
NO,
NH3

er hektare

1980

1980 uit
Nederland

5800
2840 (49%)
1640 (28%)
1330 (23%)

570 (20%)
575 (35%)
960 (72%)

er `aar.
1986
4900
1960 (40%)
1570 (32%)
1370 (28%)

Konklusies uit de tabel:
- De totale verzuring ir1 Nederland is duidelijk afgenomen tussen 1980 en
1986. Dit komt vooral door een sterke achteruitgang van de SO2.

- De NH3 neerslag is nog iets gestegen. Het aandeel van ammoniak in het
totaal steeg van 23% naar 28.
- Van de totale ammoniak neerslag in Nederland, kwam 72%, dus bijna
driekwart, uit eigen land. Bij de andere verzurende stoffen ligt dat
veel

lager.

Nu we toch aan het cijferen zijn, ga ik nog even door. Waar in de
veehouV
derij komt de ammoniak vrij?
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Tabel: Ammoniakuitstoot binnen de veehouderi` in 1980

stal en
Rundvee
Varkens
Pluimvee
Schapen
TOTAAL

mestopslag
43.000
20.000
19.000
82.000
36%

uitrijden
71.000
31.000

beweiding
27.000

9.000
111.000
50%

4.000
31.000
14%

gehele
sektor
141.000
51.000
28.000
4.000
224.000

(63%)
(23%)
(12%)
( 2%)

In 1986 lag het totaal op 228.000 ton NH3, een beetje hoger dus dan in
1980. Maar de onderlinge verhouding was wel flink veranderd. Door de
superheffing liep het aandeel van rundvee flink terug, terwijl de intensieve

veehouderij nog een forse uitbreiding kende.
Van alle ammoniak die in ons land wordt geproduceerd, blijft maar ongeveer een kwart in eigen land. Driekwart van alle Nederlandse ammoniak
`
wordt geproduceerd in de veehouderij.
Dit zijn wat algemene cijfers. Ondertussen weet iedereen wel dat die cijfers
niet precies kloppen, de ’geleerden’ zijn het lang niet altijd eens over de
getallen. Maar ze geven toch wel ruwweg aan hoe de verhoudingen liggen.
2. Vermindering van de ammoniakuitstoot

Bij de plannen die de overheid maakt voor vermindering van de ammoniakuitstoot, gaat zij uit van de situatie in 1980. De uitstoot van ammoniak
moet in 1994 30 % minder zijn dan in 1980. In 2000 moet ze verminderd
zijn met minstens 50 % en men streeft naar 70.

Brabantse boeren gaan uit van die 70 % in hun brochure Toekomst Intensieve Veehouderij: "Wanneer de mestafzet beheersbaar is en de ammoniakemissie in de varkens- en pluimveehouderij met 70% is verminderd ten
opzichte van 1980, moet uitbreiding van de varkens- en pluimveestapel weer

bespreekbaar zijn."
Voor de vermindering van de ammoniakuitstoot zijn men verschillende
wegen.
Ten eerste het uitri`den. In 1991 moet alle mest op bouw- en maisland
direkt ondergewerkt worden. In de 70 gemeentes op het zandgebied met de
hoogste ammoniakuitstoot per hektare, moet in 1991 in de eerste helft van

het groeiseizoen ook op grasland dan al emissiearm uitgereden worden, dat
wil zeggen door mestinjektie of zodebemesting, of met inregenen. (In de
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Vallei geldt dit voor de gemeentes Barneveld, Nijkerk, Putten,
Renswoude

en Scherpenzeel.) In 1992 moet dit in het hele zandgebied gebeuren.
En
vanaf 1994 ook op het veenweide- en ldeigebied.
Tot 1994 komt er een subsidie van 20 % op de aanschaf van
zodebemesters

en mestinjekteurs.
Verder wil men met ingang van 1991 ook het uitrijverbod nog uitbreiden.
Hoe, dat wordt in 1990 duidelijk.
Door deze maatregelen moet in 1995 de uitstoot van ammoniak bij
het
uitrijden met minstens 80% verminderd zijn.
Ten tweede is er het veevoer. Hier zijn verschillende aanpassingen
mogelijk.

De veevoerindustrie moet het voer zo veel mogelijk
aanpassen, zodat het

beter verteerd wordt. Dit kan voor een deel met zeer weinig prijsverhoging.
Daarnaast moet de boer nog meer gaan voeren naar behoefte van
het dier:

heel scherp de hoeveelheden afmeten (de overheid gaat
de aanschaf van
krachtvoerautomaten subsidiëren) en het voer meer aanpassen
aan de

leeftijd, meerfasenvoedering (de overheid gaat ook extra silo’s subsidiëren).
Ook het ruwvoer kan aangepast worden. Door een lagere stikstofgift
komt er

minder eiwit in het gras en minder NHG in de mest. Ook
het bijvoeren van

eiwitarme, energierijke produkten is gunstig (mais, voederbieten).

Ten derde is er de mestosla. Hoe meer de mest aan de lucht
wordt
blootgesteld, des te sterker de ammoniakuitstoot. Dus, het mestoppervlak
moet zo ldein mogelijk zijn, en er moet zo min mogelijk frisse lucht
bijkomen. Dat betekent bijvoorbeeld dat de mest niet te veel onder
de roosters
moet blijven staan, (zeker niet met de ventilatie daar overheen)
en dat de
mestopslag overdekt moet worden. Mestopslag van na 1987 moet al
direkt
overdekt worden, in 1995 moet alle opslag overdekt zijn.
Voor aanpassing van de stallen komen in 1994 voorschriften.
Daar wordt nu

driftig onderzoek naar gedaan. Alleen bij de kippen liggen er
goede mogelijkheden. Maar de fladderkooi die in 1994 verplicht wordt, past
daar niet
bij, dus er moet weer wat nieuws gemaakt worden.
Op de extra kosten voor ’emissiearme’ stallen komt een
subsidie van 25 %
Dit zijn de belangrijkste punten uit het landelijk beleid, zoals
dat nu boven

onze hoofden hangt. Daarnaast moeten er ook bij de mestbe- en
verwerking

maatregelen tegen ammoniakemissie genomen worden. En bij
verzuringsgevoelige objekten wil men zo nodig nog extra maatregelen
overwegen.

Hiervoor wordt nu onderzoek gedaan. In 1990 moet er meer over
duidelijk

worden

Met de hierboven genoemde aanpak moet het volgens de
ministeries van
VROM en van Landbouw in ieder geval mogelijk zijn om de verzuring
door
ammoniak met 65 % terug te dringen in 2000. Daarbij gaat men er
vanuit
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dat de varkens- en kippenstapel ongeveer gelijk blijft, terwijl de kudde

koeien nog 15 % kleiner wordt, door de superheffing in kombinatie met
produktiestijging per dier.
De kosten van de verschillende maatregelen variëren sterk. Maatregelen bij
het uitrijden van mest zijn relatief goedkoop; vooral ook omdat de boer hier

veel kan terugverdienen, doordat hij minder kunstmest hoeft te strooien.
Emissiearme stallen kosten meer. Hoeveel, dat is nog niet duidelijk. In de

toekomst wordt het wel aantrekkelijker om hier geld in te steken, als je zo
ontwikkelingsmogelijkheden kunt krijgen.
Aanpassingen van het voer zijn in eerste instantie niet zo duur. Maar

verdergaande aanpassingen (bijvoorbeeld toevoeging van bepaalde aminozuren) zullen het voer duidelijk duurder maken. Meerfasenvoedering kost natuurlijk ook meer, doordat je verschillende opslagmogelijkheden nodig hebt.
Volgens een grove schatting moet er op bedrijfsnivo tot 1994 in totaal voor
2 miljard gulden geinvesteerd worden. Tot 2000 komt daar nog eens zo’n

bedrag bij.
Een melkveehouder moet rekenen op een gemiddelde investering van meer
dan 5.500 gulden per jaar. In de intensieve veehouderij is dat bedrag ruim

anderhalf keer zo groot, 8.500 gulden.
Dat is trouwens zonder de kosten voor mestverwerking, hiervoor staat ook

nog ruim een miljard aan investeringskosten op het boodschappenlijstje.
Voor veel milieuinvesteringen zal wel een subsidie te krijgen zijn. Voor een
totale investering van ruim 7 miljard, wil de overheid ruim 1 miljard

bijdragen zegt zij. Het overgrote deel hiervan wordt echter door de veehouders zelf betaald via heffingen.
3. De ekologische richtlijn.

Omdat de overheid er van overtuigd was dat ammoniak een nadelige invloed
heeft op de vitaliteit van bos en andere natuurgebieden, werd de ekologische
richtlijn ingevoerd bij een aanvraag voor een hinderwetvergunning. Zat je
met je bedrijf binnen 500 meter van een ’verzuringsgevoelig objekt’, dan
werd het moeilijker om een hindcrwetvergunning te krijgen. Zaten er in de
buurt meer veehouderijbedrijven, dan was het nog moeilijker. En zat je in
een gemeente met veel intensieve veehouderij, dan was het wel helemaal
onmogelijk.
Deze zomer heeft men de werking van de ekologische richtlijn eens goed

bekeken en er worden nu de volgende veranderingen voor de toekomst
voorgesteld.
-Ten eerste gaat het in het vervolg alleen om het eigen bedrijf, geen invloed

van bedrijven in de buurt, of van de rest van de gemeente. De ammoniak50

uitstoot van het eigen bedrijf en de afstand tot een verzuringsgevoelig objekt,

dat is beslissend voor de hinderwet.
-Ten tweede zullen nieuwe houtwallen etc. niet meer meetellen voor de
ekologische richtlijn.

-Ten derde kan een bedrijf wel boven de norm uitbreiden, door aankoop
van mestkwota in de buurt, waardoor de totale belasting voor het betreffende verzuringsgevoelige objekt vermindert.

-Ten vierde kan bij hervestiging in het algemeen belang de norm voor
uitbreiding worden toegepast in plaats van de strengere norm voor nieuw-

vestiging.
-Ten vijfde hebben ook bedrijven op meer dan 500 meter nu te maken met
de ekologische richtlijn.
-Ten zesde zullen bosjes etc van minder dan twee hektare vaak niet meer
meetellen als verzuringsgevoelig objekt.
Voorlopig blijft de ekologische richtlijn natuurlijk een bijna onpasseerbare
sta-in-de-weg voor bedrijfsontwikkeling van heel veel bedrijven. Maar in
bovenstaande punten zitten in ieder geval een paar aangrijpingspunten waar
wellicht wat mee gedaan kan worden.
Hoe stren

zi`n die normen nu?

Officieel heet het dat van een bedrijf niet meer dan 30 mol potentieel zuur
per hektare van een verzuringsgevoelig objekt mag neerslaan - jawel, vertaal
dat maar eens in gewoon alledaags nederlands -. Dit geldt bij bedrijfsaanpassing en uitbreiding. Bij nieuwvestiging is slechts 15 mol toegestaan.
In 1987 heeft men voor koeien, varkens en kippen zo goed mogelijk berekend hoeveel kilo NH3 zo’n beest produceerde in verschillende stalsoorten.

Men kwam toen bijvoorbeeld uit op 8,8 kilo voor melkkoeien, 8,1 voor
zeugen met biggen, 2,2 voor mestvarkens op volledig roostervloer en 1,1 op

halfrooster, 3,08 voor 10 legkippen bij open mestopslag onder de batterij en
0,3 bij mestbandbatterij met geforceerde droging, etc.

Men vermenigvuldigt dit met een bepaald getal, afhankelijk van de afstand
tussen bedrijf en objekt, dichtbij is dat een hoog getal, verder weg steeds
lager.
De getallen heeft men zo gekozen dat een volwaardig bedrijf op 500 meter

aan de norm van 30 mol kan voldoen,.... bi' het toeassen van een stalssteem dat een 50 Z laere NH3-uitstoot heeft. Dus er moet nog wel wat
gebeuren, voordat bedrijven in de buurt van bossen zich redelijk verder

kunnen ontwikkelen.
En paar voorbeelden met de cijfers zoals die in 1987 zijn vastgesteld.
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Voor een bedrijf met 750 mestvarkens op halfrooster, op 500 meter van een
bos geldt een neerslag van 30 mol. Dat zelfde bedrijf op 200 meter geeft
182 mol.
Een bedrijf met 50 melkkoeien en 30 stuks jongvee, op 400 meter staat voor

25 mol.
Trouwens, die normen per dier van 1987 zijn ondertussen verder onderzocht

door het IMAG in Wageningen. En dat lijkt niet gunstig uit te pakken.
Volgens het IMAG zit een koe niet op 8,8, maar op ruim 12. En een
varken op halfrooster zit op 2,8 in plaats van 1,1.

Zo, dat lijkt me ruim voldoende. Ik hoop dat je je er doorheen kon werken.
Probeer die dingen er uit te halen waar we woensdag over moeten verder
praten.
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De Gelderse Vallei gaat voor eigen toekomst
op de schop. De agrari.
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houden de vinger aan
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pols. Voorkomen
te mm-··
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maatregelen alleen ten
goede komen aan de gro-
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Vaar-kamp,
Peta
te bedrijven.
Jan Adams en

"

'“““"‘g'“" ^g'“"‘

•

Joop Ormel van de Valsche Jongeren over hun

gevecht voor een betere

toekomst voor jonge boeren op kleinere bedrijven.'
Door David Neuteboom
et de installatie
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·
kan slagen als boeren meepraten.
Daar houden we ze aan". aldus
een strijdlustige Peta Vaarkamp.

.

hebben". aldus Peta die namens
de boerinnen uit Voorthuizen zitting heeft in de werkgroep.
. . .

-,.3,, de valid

Kronkelpad

commissie staat

Er is een kleine safari voor nodig

De werkgroep is overigens zelf

de landbouw in

om de boerderij van Peta en haar

met het plan gekomen om iemand

de Gelderse Val-

man Otto Vaarkamp in Barneveld

uit de groep zitting te laten ne-

te bereiken. Het gemengde bedrijf

men in de Valleicommissie: "Dat

Iei aan de vooravond van een ver-

Initiatief

anderingsproces. Een proces dat

van Peta. sinds l982 een maat-

we zelf het initiatief moesten ne-

in de toekomst moet leiden tot

schap tussen vader en zoon Vaar-

duurzame, veilige en economisch

kamp. ligt praktisch in het hartje

men heeft ons best verontrust.

gezonde landbouw.
Tal van organisaties hebben zit-

van de Gelderse Vallei en is alleen
te bereiken via een smal kronkel-

ting in de commissie; niet alleen

pad.

afgevaardigden van de provincies
Utrecht en Gelderland. maar ook
boerenorganisaties en mensen uit
de milieubeweging.

"We zouden eigeniijk met z`n vieren over de Vallei praten. Maar
een van ons is afgevallen. Een
keizersnee bij een van de koeien".

Maar ook jonge boeren en boe- _

N

V

juist agrarigçhc jongeren nemen
in de toekomstige Vallei toch een
belangrijke plaats in?"

De Gelderse Vallei is het eerste
gebied in Nederland waarvoor een
overeenkomst is opgesteld die
moet leiden tot vernieuwing van
de ruimtelijke structuur en het

verklaart Peta de afwezigheid van

oplossen van de milieuproblemen,

rinnen uit de Vallei roeren zich:
"Het gaat tenslotte over onze
toekomst", zegt boerin Peta Vaar-

boer Wtm van Wtnk00P llll Plllten. een van de leden van de ValIeiwerkgroep van Agrarische Jon-

kamp uit Barneveld. "Een goed
milieu is belangrijk, maar de

geren.
I
De agrarische jongeren vinden
het

die mede het gevolg zijn van de
landbouw in het gebied.
Ook de agrarische structuur laat

maatregelen die straks genomen
worden moeten wel aanvaardbaar

op zich een goede zaak dat de
toekomst van de Vallei onder de

van voornamelijk kleine bedrijven
leidt tot een intensief agrarisch

en inpasbaar zijn op de bedrijven." Samen met Jan Adams. een

loep wordt genomen. Maar ze
vinden het van nog groter belang

gebruik. Met name de intensieve
veehouderij is er sterk ontwikkeld.

jonge boer uit Bennekom, en
Joop Ormel, oud-studcnt veeteelt

dat jonge boeren en boerinnen
m€€P|'§I€¤Z
over die toekomst

Dc milieubelasting als gevolg van
de omvangrijke veestapel is vol-

volgens de provincie Gelderland
te wensen over. De aanwezigheid

aan de Landbouwuniversiteit

"Ecnugclonde landbüllw IS na-

Wageningen. heeft Peta Vaar-

tuurlijk onmogelijk als daarin

kamp zitting in de Valleiwerk-

geen plaats wordt ingeruimd voor

daarmee gepaard gaande vervui-

groep van Agrarische Jongeren.

jonge boeren en boerinnen. Wc

ling van bodem, grond en opper-

die dit najaar werd opgericht.
De groep bestaat uit twintig jongeren uit de hele Vallei die de vinger aan de pols willen houden.

willen niet alleen meepraten. maar
ook ideëen aandragen. Er moet
gezocht worden naar aanvaardbare oplossingen; niet alleen vOor

"Jammer genoeg hebben we maar
één afgevaardigde in de Vallei-

vlaktewater is een groot probleem. De pas geïnstalleerde
Valleicommissie moet daarom een
plan van aanpak maken, waarin

grote en sterke bedrijven in het
gebied. maar vooral ook voorhde

commissie zitten. We hebben ge-

oplossingen worden aangedragen.
Gedacht wordt ondermeer aan

kleinere. Want juist daarvan zijn

verbetering van de mineralenba-

pleit voor twee mensen, maar dat
ging niet door. De betrokken provincies zeggen dat het plan alleen

er zoveel in de Vallei. Wil Vtndên
dat jonge boeren op kleinere bedrijven ook een toekomst moeten

gens de provincie zeer hoog.
Vooral het mestoverschot en de

lans, verplaatsing en vergroting
van bedrijven en aanpassing van
bedrijfsvoering waardoor dg tiit.

stoot van ammoniak verminderd.
De jongerenwerkgroep is intensief
bezig met de problematiek: "Toch
zie je die betrokkenheid nog niet
overal in het gebied", weet Jan
Adams (29) die samen met zijn
vader een gemengd bedrijf runt in
Bennekom. "Dat heeft tc maken

in voor die groep. Want alleen
kapitaalkraehtige bedrijven zullen
in staat zijn extra quota naar zich
toe te trekken."
Een directe oplossing heeft de
werkgroep ook niet voorhanden;
"Het gaat om een complex geheel", zegt Joop Ormel die de

met het feit dat de plannen nog
zo weinig concreet zijn Niemand

werkgroep begeleidt. "De situatie
waarin we zitten is historisch zo

Ook W" belangrijk ¤¤¤¢l<?€l in dc
Wcrkgclegenhcldlln

weet eigenlijk precies wat ons bo-

gegroeid. Dat verander jc niet

JOOP Otmël valt hem btjï "Dü

ven het hoofd hangt."

binnen korte tijd."

Overheid SCh€rmt met maatregelen

Peta Vaarkamp haakt daar meteen op in: "Dat maakt de situatie
met name voor jonge boeren in

leieommtssie het Gelders gcdcputeerde Van Dijkhuizen zich ontvallen dat de commissie geen
platform moet zijn "waar we met

hcmttsën dlc VOM CCD Bmw d¤¤l
<‘PEC·
door de lïmdbül-'“` wwdvn
bracht. De overheid mag niet WV
"€€l
gelen dal
mili¤¤·vric¤d¤li.ik¤

dc Vallei zo onzeker. Ze zitten

elkaar op de vuist gaan". Peta

van je ouders over te nemen.

tot een gezamenlijk standpunt te

bcdrijf`? En als je het bedrijf overneemt. in welke richting moet je

het milieu. maar kijkt ook naar
zijn cigvn P0FlC¤W¤¤t‘·‘€· Ik ¢lC¤l<

Onzeker

met een heleboel vragen; ig het
nog wel de moeite om het bedrijf

vooral als het gaat om een klein
dan investeren‘?"

Maar gi- ig vglgggg jan Adams

nog cm ander; mjrmllk aan lc

Tlldcng çlgninglallallg van dg Val.

Vaarkamp: "Dat is mooi gezegd,
maar het zal moetlijk worden om
komen. De boer heeft oog voor

dat boeren best een stapje terug

willen doen; mits de toekomst

beperkingen opgelegd. Sterker
HOE? de overheid springt financieel
bij als Cen Fabriek drcigt haar
poorten te sluiten omdat ze bePäüldë mllt€¤·t¤V€S!€t‘l¤g€¤ nic!
l<¤¤¤€¤ 0Pbf€t’tg€¤. AIS argument
wordt bchüud van wcrkgcleiihctd
scnücmdt ONZ? Scclor heeft toch

die betaaldrworderi uit allerlei

iqitiäticvvn <-l¤¤Y dc bctcrcn Zcll

ZIJ'? alïngcdrilgcnf
Duurzaam
Hm Pmccs Wm h¤¤'O¤’lC¤IHIlC btnncn dï Vällci m¤€\ lCid€¤ tot
duurzame cn vclllgc landbouw-

ECU rekbaar l~’CE'lP~ ZO vindt hct

drictal van de werkgroep; "Wut is

perqpeetmvcn higdtv"

duurzaam'? Daar kun je veel kan-

mest boerni dgValeiwl vorklein hoern auwelijksop vorbiolgsch-dynamischeprogevert waardoor de hetrokkcnheid
nog mat optimaal ts; "Er komen

De werkgroep heeft nattitirltlk nel
nusvdwht wer mvgctiikc <~r-l«·»

tcn"*€¤
IUCC ¤P. HC1 begrip duurzaam
ir
¤‘¤¤r¤¤t inswuldt Duur

singen. "Kleine bedrijven zou lg

moet eerst maar eens nadere in-

misscltien moeten sanienioegen`]

vulling ttzttt gegeven worden."

denkt Peta Jan Adams is tan niening dat de overheid ünanciacl

Zou bt<>l0gtSCh-dynarnixchc landbouw wellicht een <>r>l<>SSintz zijn

ken gn; vogrldllrçnd Zgyggl-l over

moet hlrlsprirlgcnç "Tcnglmtç hçgft

\'0Of (IC milleuprülvlülïlzlliüli ltt de

de uitbreidinggdyifl van dg gg.

ook de kleinste boer jarenlang

nog zo vcrgçlmkkclqla vccl gnllgyc

zaken op de jonge hoer a|`_ In Ede

hebben we bij mmbçgld lc makçn
met het plan Binncnvcld_ We ma.
meente Smedg vaker word; agm.

rische grond gmtmkkgn voor WO.
mngbouw gn lnduglylg Ede ls

hefüngen betaald en gezorgd wor

eert goedkoop stukje vlees"

Als het aan Adamg ligt mu dg

Vällëiv "llt denk dat dit begrip

nauwelijks leeft onder de boeren

in de Vallei", zegt Peta "Op 7ich
sta ik er niet afwijzend tegenover

kantvindt
oxerheid hij voorbeeld moeten in- Maar aan de andere
behoorlijk
boenonvriendelijk",
vesteren in grootschalige mestter-

LUBISI Lag ik cp tv weer 7o`n en-

werkmg. "Die ierwerking zon
stukken goedkoper moeten. Mo-

Volgens de werkgroep zijn dc

menteel is de mestvcrwcrking

quête onder consumenten. Tachtig
procent verklaarde bereid te zijn

doordrongen van hcl {Ell dat cen
gezond mlljçu noodmkclllk ls

te brcngen," lnkrimping van de
veestapel om 70 de miIieubeIas-

dukten. Toch bleek maar tien
procent daadwerkelijk meer te

Adamg

Toekomst

meer op tafel te willen leggen

voor de toekomst: "r~1atuartaji<.
gocdc lundbouwpmduklcn lullig lc
allggn mc; Em gcwnd mlllcu_
Maa; dc maalmgclcn dlg Slraks
op Ong af komen moclcn Wcl ln_
pagbaar zijn Op dc bcd,·ljvcn··_ al_

ting mus ¤¤ br·=¤s¤¤ vindt dc
werkgroep niet acceptabel: "lnkrimping levert de boer niets op.
hij gaat er zelfs op achteruit. De

dus Pcl;,_ Mam- aan aanvaardbare

houdt zijn linanciële lasten. terwijl

planngn en ideëen Onlbrcckl hcl

dztar niets tegenover staatt."

bouwprodukten aankomen" Hoe

volgens de werkgroep nogal eens
alg het om de landbouw

Fel

dv i¤¤8CW¤W€Yl<8F¤€P
klaar antwoord op. JanSC"'
Adams:

boer moet tenslotte blijven inves-

teren in machines en grasland. Hij

W*"¤¤ b¢¤¤l¤¤-"
Jan Adams ziet BD-landbouw
met als oplossing: "Nederland
moet het hebben van de export.

Onze concurrentiepositie loopt ge»

vaar als we met zulke dure land-

hct dan wel moet'? Daar heeft ook
P¥‘$‘

Dc vt~çykgmCl·t lg bang dat lulsl dc

Adams haalt vervolgens fel uit

"De toekomst zal voor een hele-

kleinere bed,-jjwn lm daurmcc
ook een decl van dg ugmrlschc
vvcrkgglgggnhcld in dc vällcll zul.
len verdwijnen
ting ol` de bouw
gtallçn lg can [wml Slrcvclh nwar

naar het milieubeleid van de overheid: "Onre sector wordt onexenrcdig vwzutr belast, Terwijl we
toch hard op 7oek zijn naar ntiIteuvriendelijke oplossingen. We
vergroten onze mestopslag. ont-

boel jonge boeren in de Vallei erg
moeilijk worden. Ik denk dat jc
boer in hart en nieren moet zijn
om het ook in de toekomst vol te
houden. Hoeveel boeren uiteindelijk zullen stoppen weet

geld voor dcrgclllllc lllwslcrlngcn
ZO waagt lan Adams
[ich af "vvc Zlln ,0 bang dal dc

noem maar op Ondanks het feit
dat we meebetalen aan het milieu
wordt ons toch gevraagd een paar

wrm]; gcllaaldl Nccm mm dc
plgmngn wml de wllu \·crhllmlcl_

geacht de vraag of dat nou linaneieel werantvvoord is of niet ln-

ww; haal; gcn lalclllc bow lm

kleine boer in de Vallei onderuit

tatamata tan maattlttata. Als aaa

tendens aaa,-yat. zie at het somber

wikkelen emissie-arme stallen.

IC '~l"Cn· O"'

¤¤>S¤¤ wordt dc i¤<ï~·S¤r·¢ vn lwt

t=r<‘¤i¤·t<l¤ ¤¤t«·~‘¤rl<w ¤=~¤¤¤liil<~

nicmzind."
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'e voorzetje

De jongeren in de Geldcrsc Vallei hebben een brochure samengesteld met hun
visie op het Valleiplan. Zij willen hiermee de Valleicommissie, die eind vorig jaar
werd opgericht om een plan van aanpak te maken, een zetje in de goede richting
geven. De jongeren constateren dat de Vallei een gebied is met veel probleemgevallen. De oprichting van een produktiemiddelenbank kan volgens hen soelaas
bieden,
K
·
Door Andre· Ritsema
HARSKAMP - Achter de
boerderij vun Dik Pater zit een
aanmaljongeren ongemakkelijk te
zweten. Het is heet in Harskamp,
de koeien liggen zo stil mogelijk
in de schaduw en zelfs de vliegen
hebben
verkoeling
gezocht.
'Vooruitboeren', zo heet de bro-

chure die de jongeren straks aan

[ Q/`· 1- L ,`_
sc Vallei worstelen veel boerderijen (voornamelijk veehoudcrijcn)
met de economische richtlijnen cn
met de hinderwet. "Tweederde
van het aantal bedrijven is te
klein en op slechts eenderde bevindt zich een opvolger", var Van
de Brandhof de problemen sa-

men,

de Gelderse gedeputeerde voor
landbouwzaken J, van Dijkhuizen zullen aanbiedcn, De broehure is cen visie van de agrarische
jongeren op de toekomst van de
Gelderse Vallei.
Met de brochure willen de jongeren de Valleicommissie een
voorzeljc geven, De commissie is
in december vorig jaar in het leven geroepen om een plan van
aanpak te maken voor de streek.
Hoofddoclstclling van dit Vallei-

Hij zit namens de Vulleigroep
van agrarische jongeren in de
Valleicommissie. De groep, opgericht in september 1989, bestaat
uit afvuardigingcn van zeven
agrarische verenigingen in de Vullei. De brochure is door de valleigroep gcmuukt in samenwerking
met Joop Ormel van de wetenschapswinkel Wageningen. Hij zit
ook te wachten op Van Dijkhuizen. "De initiatieven worden gelukkig breed ondersteund", zegt

is het bereiken van cen duurzame
landbouw in een gezond milieu en
eenycrnieuwd landschap. "Het is
een waagstuk", zal Van Dijkhuizen later zeggen, "nog niet eerder
hebben we in Nederland zoiets
van onderaf opgebouwd", Voor
medio volgendjaar dient de c0m~
missie met voorstellen te komen.

niet sluiten, de boerderijen horen
bij dit gebied", stelt Van dc
Brandhof. Volgens hem kan niet
in een puurjaar opgelost worden.
wat in twintig jaar 'naur de kloten` is geholpen. "lemand die een
huis wilde bouwen, moest er een
vurkenssehuur riuustzeiien, imders kreeg hij geen subsidie"

plan, opgezet door de provincie,

Y
Problecmgevallen

hij. "We willen onze bedrijven

Dejongeren menen duide ro-
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Op deze bedrijven moeten komen", zo stunt in dc brochure
"Het gaat hierbij enerzijds om de
uitwerking van het lundbouwbv
leid (qu0ri1verdcling_ rinunciële
steunregelingen) en anderzijds
ook om invulling van milieumuutregelenr"

. _

r

struikelblok
"Over het algemeen zijn de limmeiën het grootste probleem".
zegt Dik Prxicr. op wiens bedrijf
de iuimtoclcn en parasols klaarstaan voor de Ommoeiing met
Vgm Dijkhuizen. Hij heeti
samen
met zijn vader een maatschap.
"lk wil best verhuizen naar dc
polder, rnaär dan moet ik hier wel
worden uilgekochxen dat gebeurt
nier, Ik kan Zelfwel gaan uitbreiden, maar het kost dan jaren om

er bovenop le komen?

"

Ook daarom is een van de uitgungspunien in de brochure: "De
overheid heeft door voorlichting
en subsidieregelingen veel gedaan
om de omvang van dc landbouwproduktie te stimuleren. Alleen ul
hierom ITTOCI de overheid OOK
flink bijdragen aan de aanpak
van de problemen die zij signw

leerx_ Het is niet terecht om de

Er zijn veel problcemgevallen
in de streek, zegt agrarische jon-

vincie vooral aandacht nlïoei
schenken aan de kleine en middelgrote boerderijen. "In de prukiijk

flm\l'1Clël€ lasten direct Ofvia heffïngvn VOOF hèt overgrote deel af
IC schuiven Op de veehouders."

onder een parasol. Van de in touiul 2.771 bedrijven in de Gelder-

mcx hei huidige overlieidsbelcid
meer mogelijkheden voor mensen

Dijkhuizen zalde brochure de kom¢¤d€
Wëkën aan de verschillen-

gere Dik van de Brandhof, veilig

betekent dit din en in wrgelijking

Na

d€

Overhandiging aan Van

kelijk hebben in deze streek. "Er
moet een mogelijkheid gevonden
worden om de agrarische bedrijven in de Vallei in stand te hou<lCtt", benadrukt hij. De provincie
heeft inmiddels extra geld boa
Schikbaar gesteld voor het uitvoe.

de instanties. zoals de Valleicommissie. worden aangeboden "De
ideeën en de plannen van de commissie zijn no vaa t. Er zin veel
Püflljett. die aäematïl eigenjbelangen hebben", zegt Van de Brandhof. Hij hoopt dat de brochure de

siast over het idee, al geven ze toe
dat het nog wel uitwerking behoeft.
_

mCt’llrlgSVtJrming in de commissie

groep".

Van

Vert van dcclplttnttctl van de Val.

zal versnellen.
Volgens de jongeren is een zogeheten produktiemiddelenbank
een oplossing voor veel problemen. Op die wijze komen produktiemiddelen op betaalbare wijze
ter beschikking aan jonge boeren
op kleinere bedrijven. De bank
(waarin zaken als melk- en mestquota) kan gevuld worden met de
produktiemiddelen van bedrijven

Dijkhuizen,dic inmiddels in vrijetijdskledingis aangekomen en het
rapport in ontvangst heeft genomen. "Deze agrarische jongeren
Zien vvij als voorbeeld. Santen met
de commissie moeten we het Valleiproject nu oppakken. Het is
daarbij belangrijk dat we letten
op de veranderende regels en wetten."
Van Dijkhuizen weet, zo zegt

leicommissie. Wat betreft de toekomst van de jonge boeren weet
Van Dijkhuizen: "Het wordt niet
gemakkelijk en het zal al` en toe
Ook zeker pijn doen. Er moet nog
Cen heleboel gebeuren. Ik hoop
dat de brochure een bijdrage kan
zijn aan een goede ltlckttmgp
want we moeten voorun."

die door de overheid zijn uitgekocht. De jongeren zijn enthou-

Waardering
"Gedeputeerde staten hebben
veel waardering voor deze werkzegt

gedeputeerde

hij, dat boeren. cn dan vooral de
jonge boeren, het niet te gemak-

