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VOORWOORD

Om het werk van de Wetenschapswinkel Landbouwuniversiteit en het onderzoekspotentieël van de Landbouwuniversiteit ook toegankelijk te maken voor
groepen en organisaties die daar niet vanzelf aankloppen, is in dit onderzoek
een benadering gekozen die enigszins afwijkt van de tot nu toe gebruikelijke
aanpak. Het omzetten van een intentie in een werkbare aanpak kan echter
meer problemen met zich meebrengen dan voraf is voorzien. Het voorliggende
rapport maakt enerzijds duidelijk dat de vooraf gestelde voorwaarden
wellicht niet voldoende waren voor het welslagen van de onderneming en
bevat anderzijds aanwijzingen dat sommige voorwaarden dat welslagen mogelijk
hebben belemmerd.
Dit rapport bevat een evaluatie van het streven van de wetanschapswinkel om
de toegankelijkheid tot onderzoek te vergroten. Tevens wordt veslag gedaan
van de resultaten van een vooronderzoek en van de eerste stappen van het
onderzoek waarmee een bijdrage moest worden geleverd aan het versterken van
de positie van agrarische jongeren op vooral kleinere bedrijven op de westVeluwe. Het beoogde resultaat is met het werk waarvan in dit rapport verslag
wordt gedaan niet gerealiseerd. Hopelijk lukt dat wel met het vervolg op
dit onderzoek. De betrokkenen zullen zich daar in ieder geval voor inspannen.
De ervaringen die zijn opgedaan met deze nieuwe aanpak zijn vooral bruikbaar
voor nieuwe pogingen van de wetanschapswinkel of andere organisaties bij het
op eigen initiatief aanbieden van ondersteuning aan maatschappelijke
organisaties. De in het rapport vermelde resultaten van het vooronderzoek
kunnen tevens bruikbaar zijn voor o.a. agrarische jongerenorganisaties.
Derhalve wordt het rapport ook hen aangereikt.
Het rapport is geschreven door Wim Goedhart, die de niet gemakkelijke taak
had om dit onderzoek tot een geslaagde onderneming te maken. Het rapport is
besproken in de begeleidingskommissie, bestaande uit: Henk de Haan, Cees
Leeuwis, Albert Olde Daalhuis, Henk Weinans en George Willems. Bij de
besprekingen van de resultaten van het vooronderzoek en bij de keuze van en
de uitwerking van een voorstel voor het onderzoek hebben ook Hans van der
Waaij en Jannes Wajer deelgenomen aan het werk van de begeleidingskommissie.
De verantwoordelijkheid voor de definitieve inhoud van het rapport ligt bij
de auteur. De begeleidingskommissie staat achter de essentie van de inhoud
van het rapport en acht het evenals de Vakgroep Sociologie van de Westerse
gebieden en de wetanschapswinkel van belang dat dit rapport wordt gepubliceerd.

Tenslotte willen we hier Wim Goedhart danken voor zijn inzet bij het
onderzoek. Tevens gaat dank uit naar de leden van de begeleidingskommissie
en anderen die Wim met raad en daad terzijde hebben gestaan.

Wageningen, 5 juni 1989
Henk de Haan

(Vakgroep Sociologie van de westerse gebieden)

Albert Olde Daalhuis

(Wetenschapswinkel)
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1. De Wetenschapswinkel Landbouwuniversiteit en ongevraagd onderzoek
1.1. Inleiding

Voordat je een winkel binnenstapt heb je meestal wel een idee wat daar te

koop is. De etalage of een naam op de ruit zegt vaak al veel. Groente en
fruit, Brood en banket, Zuivel, Kantoorboekhandel, .......
Meestal weet je wel wat je er kopen wil, dat heb je thuis al bedacht. Maar
een wetanschapswinkel, wat is daar nu te halen? Wetenschap?
De dagelijkse beslommeringen vragen al genoeg van je aandacht. Uit de krant,
op de Tv en in gesprekken met je kollega's merk je dat ze in Den Haag allerlei
dingen bekokstoven waardoor de toekomst van jou bedrijf er niet rooskleuriger
op wordt. Kwotahandel, mestwetgeving, geen installatiepremie, dalende prijzen......

In dit rapport wordt verslag gedaan van de eerste ervaringen van de Wetenschapswinkel Landbouwuniversiteit met ongevraagd onderzoek. Onderzoek waarbij
het niet de vraagsteller is geweest die kontakt opgenomen heeft met de
wetanschapswinkel maar waarbij de wetanschapswinkel zelf het initiatief
genomen heeft een onderzoeksaanbod aan een bepaalde groep te doen. Hierbij
is gekozen voor de verenigingen van jonge boeren op de West-veluwe. Deze
verenigingen komen vooral op voor de belangen van agrarische jongeren op
kleinere bedrijven.

Het verslag is in eerste instantie bedoeld voor de Wetenschapswinkel zelf,
om aan de hand van de opgedane ervaringen richting te geven aan het verdere
beleid ten aanzien van onderzoek waartoe de wetanschapswinkel zelf het

initiatief neemt. In het vervolg wordt dit kortweg ongevraagd onderzoek
genoemd, mede om duidelijk het verschil aan te geven met de meer gangbare
werkwijze waarbij de vragensteller/ster zelf bij de wetanschapswinkel aanklopt.

Daarnaast is dit verslag van belang voor de bij het onderzoek betrokken
personen en organisaties, om opgedane informatie en ervaringen niet verloren
te laten gaan en om uitvoering te geven aan een aantal in dit verslag genoemde
zaken die de eigen organisatie betreffen. Tenslotte kan dit verslag interessante informatie opleveren voor een ieder die zich bezig houdt met groepen
die men wel wil bereiken, maar niet zomaar bij hen aankloppen.
In dit hoofdstuk wordt verslag gedaan over hoe het onderzoek tot stand is
gekomen en hoe het uiteindelijke doel is geformuleerd. In hoofdstuk 2 komt
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aan de orde welke zaken geleid hebben tot de definitieve keuze van het
onderzoeksaanbod en welke weg hierbij bewandeld is. Hoofdstuk 3 gaat in op
de inhoud van het gekozen onderzoeksonderwerp, een onderdeel van de mestproblematiek. Tevens wordt in dit hoofdstuk aangegeven hoe en waarom het onderzoek vroegtijdig is beëindigd. Een terugblik op dit ongevraagde onderzoek
wordt gegeven in hoofdstuk 4, waarbij aan de hand van een aantal thema's
enkele kanttekeningen bij het verloop van het onderzoek zijn geplaatst.
Hoofdstuk 5 tenslotte geeft een aantal aanbevelingen voor (eventueel) toekomstig ongavraagd wetenschapswinkelonderzoek.

1.2. Aanleiding tot het onderzoek
De Wetenschapswinkel Landbouwuniversiteit bemiddelt tussen het kennis- en
onderzoekspotentieel van de Landbouwuniversiteit en vragen van maatschappelijke organisaties, die minder draagkrachtig zijn en wetenschappelijke kennis
de
willen gebruiken om verbeteringen tot stand te brengen in de positie van
leden van die organisaties en van anderen die in een overeenkomstige positie
of situatie verkeren. Daarbij legt de wetanschapswinkel prioriteit bij vragen
van georganiseerde boeren, boerinnen, werknemers en werkneemsters uit de
landbouw en de landbouwindustrie. Zonodig laat de wetanschapswinkel onderzoek
naar deze vragen verrichten door studenten/s of medewerkers/sters van de
Landbouwuniversiteit. (Uit: Jaarverslag Wetenschapswinkel 1987)
De wetanschapswinkel konstateert in 1987

dat in haar werk tot nu toe de

'best' georganiseerden de weg naar de wetanschapswinkel het eerst weten te
vinden. voor mensen op kleinere bedrijven en met relatief minder opleiding
heeft de wetanschapswinkel tot nu toe nog geen onderzoeksvragen bemiddeld.
Naar aanleiding van deze konstatering en een eerder plaatsgevonden diskussie
West-veluwe
hierover met de opbouwwerkers van het Projekt Agrarische Jongeren

was er voor de wetanschapswinkel aanleiding om te bekijken op welke manier
onderzoek aan deze groep ten goede kan komen. Na een diskussie binnen de
wetanschapswinkel over bovenstaande konstatering en over de problematiek van
en perspektieven voor kleinere bedrijven werd besloten om te pogen kontakten
en
te leggen met een organisatie die met name mensen met kleinere bedrijven
met
minder opleiding organiseert. Deze organisatie zou dan benaderd worden
een aanbod voor bemiddeling van een onderzoek. Begin 1988 werden de eerste
kontakten gelegd met Sjors Willems, konsulent agrarisch jongerenwerk bij het
Gelders Agrarisch Jongeren Kontakt (GAJK) en begeleider van de West-veluwse
het
verenigingen van jonge boeren en Henk Weinans, voormalig opbouwwerker bij
2

projekt Agrarische Jongeren West-veluwe. Met hen is besproken of het zinvol
is een dergelijk aanbod te doen aan de West-Veluwse verenigingen van jonge
boeren.

De West-Veluwse verenigingen van jonge boeren zijn een resultaat van een

opbouwprojekt onder agrarische jongeren op de West-Veluwe. Uit dit projekt
zijn een zevental verenigingen van jonge boeren en drie boerinnengroepen
ontstaan. Deze verenigingen van jonge boeren organiseren vrijwel alle agrarische jonge mannen in dit gebied. Een groot aantal van hen zijn werkzaam
op kleinere bedrijven en hebben weinig opleiding genoten. De verenigingen
profileren zich nadrukkelijk als de behartigers van belangen van jongeren op
kleinere bedrijven. De drie boerinnengroepen richten zich met name op het
organiseren van aktiviteiten voor jonge agrarische vrouwen, waarbij uitwisseling van ervaringen een belangrijk onderdeel vormt. (Zie:

'Het gerucht de

boer op, evaluatieverslag Projekt Agrarische Jongeren West-veluwe; Projekt
Agrarische Jongeren West-veluwe, augustus 1987)
De situatie

van veel agrarische jongeren op de West-Veluwe is niet rooskleu-

rig. veel bedrijven zijn relatief klein. Het landbouwbeleid biedt deze
bedrijven nauwelijks perspektieven. Het zuivel- en mestbeleid illustreren
dit treffend, de handel in melk- en mestkwota maakt bedrijfsovername voor
hen zo goed als onmogelijk. veel van deze jongeren hebben weinig opleiding
genoten; en ook de landbouworganisaties en de landbouwvoorlichting laten
deze jongeren links liggen. Hun verenigingen willen deze situatie doorbreken.
Ze streven ernaar om het beleid zodanig aan te passen dat hun positie verbetert. Door middel van belangenbehartiging gericht op het oplossen van konkrete
problemen van hun leden proberen de verenigingen hieraan te werken. De
verenigingen zijn vooral aktief op het terrein van de superheffing, mestwetgeving en bedrijfsovername.

1.3. Naar een onderzoeksvoorstel

Na de genoemde overleggen heeft de wetanschapswinkel in februari 1988 vier
mogelijke onderwerpen voor onderzoek voorgelegd aan Sjors Willems en Henk
Weinans. In een overleg hierover werd gekonkludeerd dat geen van de voorstellen direkt geschikt leek voor een onderzoek ten bate van agrarische jongeren
op de West-veluwe. Op dat moment was niet duidelijk te krijgen welke problemen
door de jongeren op de West-veluwe het komende winterseizoen als meest nijpend
zouden worden ervaren en met welke problemen de verenigingen aan de slag
3

zouden willen gaan. ook was niet duidelijk of er met onderzoek op een van de
voorgestelde terreinen daadwerkelijk een bijdrage kon worden geleverd

aan

het versterken van de belangenbehartiging voor agrarische jongeren op de
West-Veluwe. In dat overleg is besloten aan de keuze van het onderwerp en de
opzet van het onderzoek een aantal randvoorwaarden te verbinden. Dit is toen
als volgt geformuleerd:
"Een van de belangrijkste doelstellingen van de verenigingen van agrarische jongeren op de West-veluwe is het behartigen van de belangen van
haar leden. Deze belangenbehartiging komt de laatste jaren langzaam van
de grond. Het is een moeilijke taak om minstens twee redenen. De belangen
van mensen van kleinere bedrijven en met minder opleiding worden door de
overheid en de landbouworganisaties vergeten of genegeerd. Dit gebeurd
op alle nivo's en steeds opnieuw. Het doorbreken van deze strukturele
achterstelling vergt veel. Daarnaast hebben veel agrarische jongeren in
dit gebied niet veel vertrouwen in de mogelijkheden om dat te veranderen.
'Ze luisteren toch niet naar ons'. Een randvoorwaarde die dan ook aan
dit onderzoek wordt gesteld is dat door onderwerpskeuze en onderzoeksopzet
in de belangenbehartiging vrijwel zeker resultaat wordt behaald. Onder
resultaat wordt verstaan verbetering van de materiëele positie van de
leden.
Het te kiezen onderwerp moet nauw aansluiten bij de aktuele problemen van
de agrarische jongeren. Het moet bovendien praktisch van aard zijn. De
jongeren zijn niet geinteresseerd in abstrakte politieke diskussies, maar
wel in het verbeteren van hun bedrijfsvoering of het financiële resultaat
van het bedrijf. De afgelopen periode heeft de melk-en mestproblematiek
centraal gestaan. Een derde randvoorwaarde is dat de belangenbehartiging
op korte termijn tot resultaat kan leiden. Hierbij wordt gedacht aan een
periode van anderhalf tot twee jaar.
ook ten aanzien van de procedure om tot onderzoek te komen zijn enkele
randvoorwaarden noodzakelijk. In de jaarverslagen van de wetanschapswinkel
is er reeds op gewezen dat deze kategorie jongeren niet vanzelf bij de
wetanschapswinkel aanklopt. Daarom is ervoor gekozen een aanbod voor
bemiddeling/onderzoek uit te werken. Zodra het besturenoverleg van de
genoemde verenigingen op de West-veluwe het aanbod aanvaardt, wordt dit
gezien als hun aanvraag. Deze aanvraag moet vervolgens op korte termijn
gehonoreerd kunnen worden. Achtergrond van deze randvoorwaarde is dat
het van belang is dat deze agrarische jongeren zien dat ze snel resultaat
kunnen behalen. Het niet doorgaan, of pas op na langere tijd gehonoreerd
worden van een aanvraag zou opnieuw een signaal zijn dat er niet naar
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hen geluisterd wordt. Deze randvoorwaarde houdt in dat er afgeweken
moet
worden van de normale procedure. De wetanschapswinkel moet voorafgaand
aan de uiteindelijke aanvraag goedkeuring geven aan het onderzoek.
Daarnaast moet er vooraf overeenstemming zijn met een of meerdere onderzoekers/sters. Een vijfde randvoorwaarde betreft de kwaliteiten van de
onderzoekers/sters. De onderzoekers/sters moeten in staat zijn om goed
om te gaan met agrarische jongeren op de West-veluwe, om onderzoek
te

integreren met belangenbehartiging en om zelfstandig te werken. Aan
deze randvoorwaarden kan het beste tegemoet gekomen worden door een
betaalde onderzoeker/ster aan te trekken.
Samenvattend zijn de randvoorwaarden:

1.

met onderzoek moet vrijwel zeker een bijdrage kunnen worden geleverd
aan het versterken van de materiële positie van agrarische jongeren
op de West- veluwe

2.

de problematiek moet praktisch en aktueel zijn

3.

de belangenbehartiging moet binnen twee jaar tot resultaat leiden
het onderzoek moet na aanvraag zeker doorgaan en snel starten

4.
5.

het onderzoek wordt uitgevoerd door een betaald onderzoeker/ster"
(Citaat uit: Notitie betreffende onderzoek ten behoeve van agrarische

jongeren op de West-veluwe, Wetenschapswinkel Landbouwuniversiteit,
mei 1988)
Tevens is er toen voor gekozen om het onderzoek in twee fasen op te splitsen,
namelijk een vooronderzoek en een hoofdonderzoek. Het doel van het vooronderzoek was te bepalen of en zo ja welke aktuele problemen geschikt zijn voor
onderzoek en daarbij voldoen aan de hierboven genoemde voorwaarden. Bij een
positief resultaat zou het gevonden onderwerp in het hoofonderzoek uitgewerkt
worden.

Het onderzoek werd vervolgens ondergebracht bij de Vakgroep Sociologie van
de Westerse Gebieden. om ook naar een onderzoeker/ster meer te bieden te
hebben en meer kans te hebben op een kwalitatief goede onderzoeker werd
besloten om bij een negatieve uitkomst (van het vooronderzoek) de onderzoeker
een ander onderzoek te laten verrichten. In dit onderzoek zou dan de vraag of
de wetanschapswinkel c.g de Landbouwuniversiteit organisaties die opkomen
voor de belangen van mensen van kleinere bedrijven iets te bieden heeft -en
zo ja, wat dat dan is- beantwoord moeten worden. De onderzoekstijd werd
begroot op 9-12 maanden bij een aanstelling van 32 uur per week.
In eerste instantie is voor de vaststelling van het doel van het onderzoek
en de begeleiding van het vooronderzoek gekozen voor een
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begeleidingskommissie (tot het moment van aantrekken van de onderzoeker
voorbereidingskommissie genoemd) die samengesteld was uit twee vertegenwoordigers van de Wetenschapswinkel, Albert Olde Daalhuis en Cees Leeuwis, Sjors
Willems, konsulent agrarisch jongerenwerk bij het GAJK en belast met de
begeleiding van de West-Veluwse groepen, Henk de Haan, medewerker bij de
vakgroep Sociologie van de Westerse gebieden en Henk Weinans, voormalig
opbouwwerker op de veluwe; op persoonlijke titel. Omdat besloten was bij het
beantwoorden van de vraag of er wel of geen aanbod voor onderzoek aan de
verenigingen op de West-veluwe gedaan zou worden ook de klantgroepering
betrokken te laten zijn; zijn tegen de tijd dat het vooronderzoek werd
afgerond twee agrarische jongeren van de veluwe, Hans van der Waaij en Jannes
Wajer, deel uit gaan maken van de begeleidingskommissie. vanwege het bijzondere karakter van dit onderzoek en de plek van de klantgroepering daarbij
zijn zij geen formele afgevaardigden van het besturenoverleg van de WestVeluwse verenigingen. De onderzoeker is formeel geen lid van de begeleidingskommissie maar neemt in beginsel deel aan alle begeleidingskommissievergaderingen.
De begeleidingskommissie heeft haar taken als volgt geformuleerd:
-

de hoofdlijnen voor de verdere invulling van het onderzoek vaststellen

-

de klantgroepering desgewenst adviseren bij het gebruik maken van de
resultaten van het onderzoek

-

het onderzoek en de samenwerking met de klantgroepering evalueren

-

de onderzoeker aan te moedigen, ondersteunen en adviseren bij zijn
werkzaamheden en in laatste instantie een toeziende /controlerende taak
ten opzichte van zijn werkzaamheden

van de onderzoeker werd gevraagd het onderzoek zodanig te verrichten dat:
-

het voor de verenigingen een bruikbaar resultaat oplevert

-

de kennis van de klantgroepering in het onderzoek wordt gebruikt

-

de klantgroep op de hoogte wordt gesteld van de tussentijdse resultaten van

het onderzoek en wordt ingeschakeld om met de resultaten te gaan werken.
Ten aanzien van het resultaat van het onderzoek wordt gesteld dat dit zodanig
moest zijn dat de klantgroepering er in beginsel zelf mee aan de slag kan.
Daarbij vindt ondersteuning plaats van de konsulent agrarisch jongerenwerk
van het GAJK. De begeleidingskommissie is op verzoek van de klantgroepering
of de konsulent bereid hierbij adviezen te geven. Op verzoek van de klantgroepering roept de wetanschapswinkel de begeleidingskommissie na afloop van
het onderzoek bijeen; zo mogelijk levert de onderzoeker hier ook een bijdrage
aan.
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1.4. Doel onderzoek
De hierboven genoemde overleggen hebben geleid tot het volgende doel van het
onderzoek:
"Door middel van het versterken van de belangenbehartiging een bijdrage te
leveren aan het verbeteren van de materiële positie van de agrarische
jongeren op de West-Veluwe"
Dit doel is uitgewerkt in de volgende deelvragen:
a. op welke aspekten van de aktuele problemen willen agrarische jongeren de
belangenbehartiging richten?
b. Wat houden deze aspekten in en waarom zijn ze knallend voor agrarische
jongeren op de West-veluwe?
c. Welke veranderingen zijn er nodig? Hierbij gaat het niet om een gedetailleerde invulling van deze aspekten maar om de uitgangspunten of hoofdlijn
d. Bij welke van deze aspekten is er resultaat te verwachten door middel van
belangenbehartiging? Hierbij wordt het politiek krachtenveld waarbinnen
het beleid tot stand komt onderzocht. ook de mogelijkheden voor coalitiepartners dienen onderzocht te worden

e. Op welke termijn is er resultaat te verwachten?
f. Welke strategieën zijn bruikbaar voor de agrarische jongeren om gewenste
veranderingen te bewerkstelligen?
Daarbij werd aangegeven dat het vooronderzoek een globaal antwoord moet
geven op de vragen a, d en e. Een konkrete invulling van het hoofdonderzoek
zal afhangen van de uitkomsten van het vooronderzoek. Daarbij wordt aangetekend dat het onderzoek valt te karakteriseren als een aktie-onderzoek, dat
wil zeggen dat de onderzoeker/ster niet alleen zorg draagt voor kennis over
het onderwerp op basis waarvan de jongeren hun belangenbehartiging invullen.
Hij/Zij zal zich in overleg met Sjors Willems ook bezig moet houden met het
ontwikkelen en mee organiseren van uitvoering van effektieve
belangenbehartigingsstrategieën.
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2. Vooronderzoek

2.1. Doel en aanpak vooronderzoek
Zoals in het vorige hoofdstuk reeds omschreven is , is het vooronderzoek
erop gericht geweest te onderzoeken of er een onderzoeksaanbod aan de WestVeluwse verenigingen van jonge boeren geformuleerd kan worden dat voldoet
aan de in paragraaf 1.3 genoemde voorwaarden.
Als doel

van het vooronderzoek is dan ook gesteld:

"Het bepalen van een onderwerp waarop de belangenbehartiging zich moet gaan
richten."
Met de start van het (voor)onderzoek was aan de voorwaarden 4 en 5 van de in
paragraaf 1.3 genoemde randvoorwaarden voldaan. Mede op verzoek van de
onderzoeker zijn de randvoorwaarden waaraan de uitkomsten van het vooronder-

zoek moeten worden getoetst in een begeleidingskommissievergadering verder
uitgewerkt. Daarbij is een vierde, extra randvoorwaarde toegevoegd. Dit heeft
het volgende resultaat opgeleverd:
1. De belangenbehartiging rondom dit onderwerp moet de materiële positie
van de West-Veluwse jongeren verbeteren.
Tbelichting: Onder verbetering van de 'materiële positie' wordt verstaan
meer inkomen, meer produktierechten (melk- en mestkwota) of verlichting van
de financiering van de bedrijfsovername.
De materiële positieverbetering moet gerealiseerd worden via kollektieve
belangenbehartiging. Het kan daarbij gaan om

politieke belangenbehartiging

(gericht op overheid of bedrijfsleven) of gezamenlijke aktiviteiten die
zich niet op externe instituties richten maar gebruik maakt van mogelijkheden die men zelf als groep heeft. Onderwerpen op het terrein ven vorming,
voorlichting , toegang tot aangepaste kennis, etc. komen niet in aanmerking
als onderwerp voor onderzoek omdat zij slechts zeer indirekt en met een
hoge mate van onzekerheid kunnen leiden tot verbetering van de materiële
positie.
Tot de West-Veluwse jongeren worden al die jongeren (m/v) gerekend die
betrokken zijn bij de West-Veluwse verenigingen van jonge boeren en
boerinnengroepen. Het onderwerp van het onderzoek moet zich richten op
deze totale groep of een gedeelte daarvan en niet op een paar leden.
2. De belangenbehartiging moet binnen twee jaar resultaat opleveren.
Toelichting: Aan het eind van het vooronderzoek moet redelijkerwijs in
te schatten zijn dat de verbetering van de materiële positie medio september 1990 meetbaar is.
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3. Het onderwerp moet leven onder West-Veluwse jongeren
Toelichting: Het onderwerp moet aktueel zijn; West-Veluwse jongeren moeten
enthousiast zijn om hiermee aan de slag te gaan.
4. Het onderwerp politiek en ethisch acceptabel zijn.
Toelichting: Het onderwerp moet voldoen aan de ethische normen van de
begeleidingskommissie en passen in de visie van de begeleidingskommssie
op een goede toekomst voor kleinere bedrijven in de landbouw.
Besloten werd het zoeken naar een geschikt onderwerp voor onderzoek uit te
voeren aan de hand van de volgende vier vragen:
-

Welke veranderingen verbeteren de materiële positie van de jongeren op de
Veluwe ?

-

Op welke van deze veranderingen willen de West-Veluwse jongeren hun
belangenbehartiging richten?

-

Hoe ziet het politieke krachtenveld rondom deze veranderingen eruit ?
Valt het te verwachten dat deze veranderingen binnen twee jaar realiseerbaar zijn d.m.v. belangenbehartiging?

Al brainstormend zijn vervolgens een aantal onderwerpen in de begeleidingskommissievergadering opgesomd die binnen het kader van het onderzoek vallen
en tot materiële positieverbetering kunnen leiden.
Zo heeft de onderzoeker in eerste instantie

dertien onderwerpen verder

uitgewerkt en bekeken of deze voor nader onderzoek in aanmerking kwamen. Na
bespreking in de begeleidingskomissie zijn vier uitgekozen voor verder
onderzoek.

2.2. Onderzochte thema's in vooronderzoek
In eerste instantie zijn dertien onderwerpen kort onderzocht. In het onderstaande wordt summier de inhoud hiervan omschreven. Dit vond plaats in begin
oktober 1988, bij het schrijven van dit verslag kan de inschatting in hoeverre
er kans op resultaat is anders zijn vanwege nieuwe ontwikkelingen, met name
op het landbouwpolitieke vlak.

Gezamenlijke melkverkoop
Door als groep boeren gezamenlijk de melk aan een fabriek aan te bieden is
het mogelijk een hogere melkprijs te bedingen. Boeren uit de Flevopolder is
dit gelukt door een enorme hoeveelheid melk aan te bieden aan een Belgische
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fabriek. Voor de West-Veluwe ligt de situatie nogal anders, het gaat daar
om veel bedrijven met een klein kwotum per bedrijf. Zo'n machtsblok als in
de polders is er op dit terrein niet te maken.
Goedkopere verwerving melkkwotagrggionale melkkwotahandel
Door de hoge prijzen voor melkkwota is het voor jongeren nauwelijks mogelijk
deze te kopen. De grondgebondenheid is op dit moment de enige voorwaarde die
aan de handel gesteld wordt. Door meer voorwaarden te stellen kan de kwotumprijs gedrukt worden. Daarbij valt te denken aan een regionale komponent
(maximale afstand waarover de kwota verhandeld mogen worden) of een plafonering (alleen bedrijven beneden een bepaalde omvang mogen kwota kopen). Het
is de vraag of deze maatregelen tot een fikse daling van de kwotumprijs
zullen leiden. Daarnaast blijven jongeren van kleinere bedrijven of jongeren
die middenin de bedrijfsovername zitten

bij verhandelbaarheid altijd de

minst koopkrachtige groep.

Uitbreiding melkkwota
Op het moment dat het vooronderzoek liep schreeuwde de zuivelindustrie om
verruiming van de melkproduktie. Het pleidooi van de zuivelindustrie leek op
dat moment niet kansloos. Zo'n produktie-uitbreiding kan op een kleinere
bedrijven vriendelijke manier plaatsvinden door de verruiming niet in procenten van het huidige kwotum te laten plaatsvinden, maar in kilogrammen of
door bedrijven beneden een bepaalde omvang er een kwotum bij te geven. De
begeleidingskommissie is het erover eens dat er geen sprake is van een
melktekort in Nederland. Door ook te gaan pleiten voor kwotumuitbreiding,
maar dan op een kleinere bedrijven vriendelijke manier kom je op glad ijs.
De zuivelindustrie ontvangt je met open armen, maar van de kleinere bedrijven
vriendelijke invulling zal waarschijnlijk weinig overeind blijven.
Gedifferentieerde melkprijs
Binnen de zuivelsektor kan budgetneutraal een verschuiving plaatsvinden in
de melkprijs, waarbij voor de eerste liters een hogere prijs betaald wordt
dan voor de laatste. Dit houdt een inkomensstijging in voor kleinere melkveehouders met een kleiner kwotum en een inkomensdaling voor grotere kwotumbezitters. Melkveehouders met een groot kwotum zullen hier nooit mee akkoord
gaan; de kans is daarom klein dat een gedifferentieerde melkprijs haalbaar
is.
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Gezamenlijke mestopslag
Door gezamenlijk mestopslag te bouwen en te beheren kan gebruik gemaakt
worden van schaalvoordelen; de kosten per m3 kunnen zo gedrukt worden. Voor
het beheer hiervan zullen zakelijke afspraken gemaakt moeten worden.

Subsidie eigen mestopslag
Het bouwen van een eigen mestopslag is zeker voor kleinere bedrijven een
kostbare aangelegenheid, dit is haast niet mogelijk zonder een fikse subsidie.
Aangezien op het moment van het vooronderzoek veel zaken uit het mestbeleid
nog in diskussie waren leek het niet onmogelijk om de subsidiemogelijkheden
te verruimen.

Mestkwotahandel
Op het moment waarop het vooronderzoek plaatsvond was de diskussie rondom
het verplaatsingsbesluit bijna afgerond. Duidelijk was al dat de kwota vrij
verhandelbaar zouden worden. Open stond nog wel de manier waarop plafonering en afroming plaats zou vinden. De kaarten waren al geschud; voor kleinere
bedrijven was er niets meer te halen.

Ekolggische richtlijn in de hinderwet
Een agrarisch bedrijf krijgt geen hinderwetvergunning wanneer er bedrijfsuitbreiding/wijziging plaatsvindt binnen 500 meter van een voor verzuring
gevoelig gebied (bos, houtwal, poel). Gemeenten hebben een redelijke vrijheid
bij het omgaan met deze regel. Dit kan uitbreiding van het bedrijf door
middel van aankoop van mestkwota onmogelijk maken. Proberen deze richtlijn
te wijzigen ziet de begeleidingskommissie niet als een aktiepunt. Er Hoet
juist ingegaan worden op het kreëren van voldoende financiële ruimte voor de
bedrijven.

Installatiepremie
De installatiepremie is een rentesubsidie die jongeren bij bedrijfsovername
krijgen. Er worden nogal wat eisen gesteld om hiervoor in aanmerking te
komen (hoofdberoep, opleidingsnivo, etc). Ten tijde van het vooronderzoek
was het NAJK al aktief om deze regeling kleinere bedrijven vriendelijker te
maken.

IOAZ-regeling
De Wet Inkomensvoorziening Oudere en Gedeeltelijk Arbeidsongeschikte Zelfstandigen (IOAZ) is bedoeld voor oudere zelfstandigen die uit het bedrijf
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stappen omdat de inkomensmogelijkheden daaruit onvoldoende zijn. Dit kan de
bedrijfsovername vergemakkelijken. Deze regeling dient alleen meer bekendheid
te krijgen, er zitten geen elementen in voor een belangenbehartigingsonderzoek.

Kamperen bij de boer
De opbrengsten hiervan zijn gering, bovendien is dit iets waar maar een
enkele west-Veluwse jongere zich toe aangetrokken voelt. Daarnaast lenen
de bedrijven zich er niet erg voor (veel intensieve veehouderij) en zullen
de betrokken gemeenten zeker niet staan te springen om hier vergunningen
voor te verlenen.

Inkomenstoeslagen
Inkomen verkrijgen via een toeslag in plaats van via de markt is niet aan de
orde in het huidige landbouwbeleid. Daarnaast leeft dit in het geheel niet
onder de West-Veluwse jongeren, belangenbehartiging rondom dit thema is dan
ook niet te organiseren.

Verkaveling
Landinrichting is een zeer langdurig proces en is daarom niet geschikt voor
dit onderzoek. Via kavelruil kan op korte termijn op bedrijfsnivo veel geld
en tijd bespaard worden. Er leven veel weerstanden bij mensen tegen het
uitruilen van gronden; het lijkt echter de moeite waard te bekijken wat een
persoon die het vertrouwen van de mensen geniet van de grond kan krijgen.

Uitgebreide diskussie over deze onderwerpen leverde een vier thema's op
waarvan de begeleidingskommissie vond dat deze in aanmerking kwamen voor
diepgaander onderzoek in het vooronderzoek. Deze voldeden het meeste aan de
opgestelde kriteria. Ten aanzien van de onderwerpen goedkopere verwerving
melkkwota/regionale melkhandel, gedifferentieerde melkprijs, ekologische
richtlijn in de hinderwet en verkaveling werd gesteld dat dit onderwerpen
zijn die leiden tot materiële positieverbetering van kleinere bedrijven,
maar dat hier niet op korte termijn zicht is op resultaat. Dit zijn met name
zaken waar het NAJK en het GAJK op in kunnen gaan willen ze inhoud geven
aan het opkomen voor kleinere bedrijven.

In het onderstaande worden de vier

thema's nu verder toegelicht, voor een uitgebreidere inhoud wordt verwezen
naar de desbetreffende bijlages.
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1. Diskriminerende regelingen.
Hieronder worden in het kader van dit onderzoek verstaan die regelingen die
direkte invloed hebben op de financiële situatie van het bedrijf en daarbij
voorwaarden stellen aan bedrijfsomvang, vakbekwaamheid van het bedrijfshoofd/opvolger of de arbeidstijd die in het bedrijf gestoken wordt.
Uit nader onderzoek blijkt dat er in de Struktuurverbeteringsregeling Landbouwbedrijven en in de Bijdrageregeling Mestopslag voor kleinere bedrijven
diskriminerende voorwaarden gesteld worden. Bij de regelingen voor mestopslag
wordt de eis gesteld dat men het hoofdberoep in de landbouw moet hebben om
voor de subsidies in aanmerking te komen.

Bij de Struktuurverbeteringsrege-

ling Landbouwbedrijven worden eisen gesteld aan vakbekwaamheid en bedrijfsgrootte om voor de rentebijdrage op investeringen die betrekking hebben op
bedrijfsverbetering {rentesubsidie) en bedrijfsovername (installatiepremie)
in aanmerking te komen. Daarnaast moet men het hoofdberoep in de landbouw
hebben. Ten aanzien van de definitie van het hoofdberoep geeft Nederland een
veel engere invulling dan de EG-verordening dan waarop deze Struktuurverbeteringsregeling stoelt. Ook op een aantal andere punten vult Nederland deze
EG-verordening op een kleinere bedrijven onvriendelijke wijze in. Dit geldt
t.a.v het verlenen van een kapitaalsubsidie i.p.v. een rentesubsidie en de
eisen die aan rendement en inkomen gesteld worden. (Zie verder bijlage 1)

2. De 300 miljoen van de opkoopregeling voor melkkwota.
Doordat deze opkoopregeling geen succes geworden is, beschikte Braks op het
moment van het vooronderzoek over een potje met 311 miljoen gulden, bestemd
voor de melkveehouderij. Dit geld was voor een heel groot gedeelte afkomstig
uit de EG-kas. Bij vaststelling van de opkoopregeling werd bepaald dat
eventueel resterende EG-middelen rechtstreeks aan melkveehouders zouden
worden uitgekeerd. Toen het duidelijk was dat dit potje lang niet leeg zou
komen keerde Braks zich tegen een rechtstreeks uitbetalen aan melkveehouders.
De fiskus gaat dan namelijk met een groot gedeelte van dit geld lopen. De
afspraken die er in EG-verband gemaakt zijn bleken echter niet anders te
interpreteren. Per kilo kwotum krijgt iedere melkveehouder de komende jaren
een bedrag uitgekeerd. Meer kwotum in eigendom betekent dus meer geld uit
het potje van de opkoopregeling. (Zie bijlage 2)

3. Melkkwotaverruiming.
De diskussie over uitbreiding van de melkkwota was in het najaar van 1988
volop gaande. De druk op Braks en Andriessen nam toe. Beiden waren duidelijk,
dit mocht niet ten koste gaan van uitbreiding van het EG-budget. Alle geluiden
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wezen er dan ook op dat kwotumuitbreiding tegelijkertijd een stap in de
richting van het 'meer marktgerichte beleid' zou moeten zijn, en dat men op
termijn van de superheffing af wil. Kwotumuitbreiding zal dan ook gepaard
gaan met een lagere prijs voor de extra kwota. Voor kleinere bedrijven zal
dit meer produceren voor een lagere prijs geen perspektief bieden, zij zitten
gewoon met een hogere kostprijs. Voor kleinere bedrijven biedt kwotumuitbreiding alleen perspektief als de prijs die ze voor de extra liters krijgen
niet veel lager is dan de huidige prijs. (Zie bijlage 3)

4.Financië1e kanten van mestopslag.
Voor kleinere bedrijven is het bouwen van mestopslag nogal prijzig. Op de
West-Veluwe is bij de huidige mestregels het tekort aan opslagcapaciteit
groot. Dit zal alleen nog maar versterkt worden bij een verdere aanscherping
van de regels die de komende jaren op stapel staan. Bij het bouwen van een
mestopslag komt men in aanmerking voor een aantal subsidies. Extra geld
lospeuteren voor mestopslag lijkt niet zomaar mogelijk. De Stichting Mestbank
Midden Nederland heeft al eens geprobeerd meer mestopslag op de Veluwe te
realiseren. Ze werd teruggefloten door de Landelijke Mestbank, omdat dit
precedentwerking zou hebben naar andere streken en groepen. Alleen als ideeën
voor opslag gekoppeld zijn aan het openleggen van nieuwe afzetkanalen of
nieuwe verwerkingsmogelijkheden zijn er wel extra subsidies los te krijgen.
Gezamenlijk opslag bouwen biedt ook financiële voordelen doordat zo de kosten
per m3 gedrukt kunnen worden. Grootschalige opslag heeft op de West-Veluwe
alleen perspektief als dit direkt gekoppeld is aan mestverwerking, omdat de
mest anders toch afgevoerd moet worden. Op kleine schaal (een paar bedrijven)
samenwerken bij het bouwen van een opslag is uit financieel oogpunt wel
perspektiefrijk, het kan de bouwkosten per m3 halveren. Om dit gestruktureerd
te doen zal er een goed beeld moeten zijn van de meststromen per gemeente.

(Zie bijlage 4)

2.3. Keuze van een onderzoeksonderwerp

In de begeleidingskommissie is uitgebreid gediskussieerd over welke van de
vier hierboven genoemde onderwerpen het meeste in aanmerking komt voor een
onderzoek ten bate van West-Veluwse jongeren. Daarbij werden de bij de start
van het onderzoek geformuleerde kriteria (zie paragraaf 2.1) als toetsing
gebruikt.
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Om het onderwerp diskriminerende regelingen hiervoor in aanmerking te laten
komen moeten de kriteria nogal worden opgerekt. Het is een onderwerp dat zo
vast in het landbouwstruktuurbeleid verankerd ligt dat er grote vragen gesteld
moeten worden of er op korte termijn wel materiële positieverbetering plaats
kan vinden. Daarnaast werd ook aangedragen dat diskriminerende regelingen
nogal een 'papieren onderwerp' is en daarmee niet echt leeft onder westVeluwse jongeren. Besloten wordt dit onderwerp voorlopig niet voor verder
onderzoek in aanmerking te laten komen.
De 300 miljoen van de opkoopregeling voor melkkwota waren op het moment dat
de keuze voor het onderzoeksonderwerp plaatsvond al zo goed als vergeven.
Meerdere organisaties wilden de besteding hiervan veranderen en Braks was
het zelf ook niet eens met de wijze van besteding. De keuzes waren echter
al gemaakt, het zou van weinig realiteitszin getuigen om te proberen de
besteding van dit geld te veranderen. Besloten is dit onderwerp dan ook
definitief te schrappen.
Ten aanzien van de melkkwotaverruiming gold op het moment van onderwerpskeuze
allereerst dat het nog onduidelijk was of deze verruiming er wel komt. Gaan
pleiten voor deze verruiming wil niemand van de begeleidingskommissie.
Daarnaast lijken de kaarten al aardig geschud hoe deze verruiming ingevuld
zal worden als deze er toch komt.

Een ander nadeel van dit onderwerp is dat

het alleen betrekking heeft op melkveehouders, deze zaten er op dit moment
warmpjes bij. Besloten wordt dit onderwerp niet voor onderzoek in aanmerking
te laten komen.

Ten aanzien van het onderwerp de financiële kanten van

mestopslag wordt

gekonkludeerd dat hier een aantal mogelijkheden lijken om materieel voordeel
te halen via gezamenlijke opslag van mest ten behoeve van afzet buiten het
bedrijf, verbetering van de mestkwaliteit, beter organiseren en koördineren
van de mestafzet, wijziging van diskriminerende zaken in mestsubsidieregelingen en het verbeteren van voorlichting en onderzoek over mest op kleinere
bedrijven. Daarnaast bestaat er de indruk dat er voor nieuwe en goede ideeën
bij de overheid wel financiële middelen beschikbaar zijn om deze financieel
te ondersteunen. Bovendien ligt het publicitair ook goed om als boeren aan
de mestproblematiek te gaan werken.
Op grond van bovenstaande is besloten het vooronderzoek te beeindigen met de
konklusie dat 'de financiële kanten van de mest' het onderzoeksaanbod van de
wetenschapswinkel wordt aan de west-Veluwse verenigingen van jonge boeren.
De onderzoeker werd de opdracht meegegeven onderzoeksvoorstellen uit te gaan
werken die ingaan op de volgende twee zaken:
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-

-

het opzetten van mestgroepen die meststromen in de eigen regio in kaart
brengen met als doel tot gezamenlijke kostenverlagende initiatieven te
komen rond opslag en afzet van mest
het opsporen van knelpunten voor wat betreft de mogelijkheden om de
mestkwaliteit te verbeteren met als doel deze via belangenbehartiging
weg te nemen.

t
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3. Mestonderzoek

3.1. Doelen mestonderzoek en werkwijze
De wetgeving op het terrein van de mest is bepalend voor hoe er met de mest
op een landbouwbedrijf omgegaan wordt en daarmee ook voor het kostenplaatje
dat daaraan verbonden is. Er zijn echter allerlei mogelijkheden voor individuele veehouders om de kosten die tegenwoordig aan de mestproduktie verbonden
zijn te drukken. Op het vlak van opslag en afzet is er vaak wel wat te
verdienen door een goed beeld te hebben van hoe meststromen in de eigen
omgeven verlopen en door te kijken wat er eventueel gezamenlijk mogelijk is
rondom de opslag en afzet van de eigen mest. Daarnaast zijn er op het eigen
bedrijf vaak mogelijkheden om de mestproduktie te verminderen

en de kwaliteit

van mest te verbeteren en daarmee het kostenplaatje van de mest te drukken.
Het doel van het onderzoek werd in eerste instantie dan ook als volgt geformuleerd:
West-Veluwse jonge boeren minder kosten kwijt te laten zijn aan de op
het eigen bedrijf geproduceerde mest door middel van de kosten van opslag
en afzet te drukken en de kwaliteit en kwantiteit van de mestproduktie op
het eigen bedrijf te verbeteren.
Voor het aanpakken van bovengesteld doel zullen er op plaatselijk nivo
(groepen van) jongeren met het bovengenoemde aan de slag moeten. Het is
noodzakelijk dat de betrokkenen zelf aktief meedoen, uitgangspunt is de
situatie op het eigen bedrijf. Al werkend kunnen knelpunten gesignaleerd
worden en kan er aan belangenbehartiging gedaan worden.
Bij dit onderzoek vallen twee deelonderwerpen te onderscheiden:
-

het drukken van de kosten op het vlak van mestopslag, mestafzet en mestverwerking door gezamenlijke afstemming en aanpak. Om dit aan te pakken
kunnen vanuit dit onderzoek mestgroepen opgestart worden met als taak
meststromen in de eigen regio in kaart te brengen en met voorstellen te
komen hoe kosten te drukken zijn door gezamenlijk afspraken te maken
over opslag, afzet en verwerking.

-

het drukken van de kosten op het eigen bedrijf door de mestkwaliteit te
verbeteren en de mestkwantiteit te verminderen. Vanuit het onderzoek kunnen
aktiviteiten (voorlichting, excursies, bedrijfsvergelijkingen, etc.)
georganiseerd

worden die mensen meer inzicht geven in hoe dit bereikt kan

worden. Als er voor kleinere bedrijven een stuk informatie ontbreekt kan
er druk op onderzoek en voorlichting uitgeoefend worden om dit hiaat op te
vullen. Tevens kunnen voor kleinere bedrijven diskriminerende zaken aan de
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kaak gesteld worden. Voor een verder uitwerking hiervan wordt verwezen naar
bijlage 5.

Het voorstel om de West-Veluwse verenigingen van jonge boeren te ondersteunen met een onderzoek over hoe men de kosten rondom de mestopslag en mestafzet
kan drukken is op 15 november gepresenteerd op het besturenoverleg van de
verenigingen. Door de onderzoeker is allereerst een korte inleiding gehouden
over welke zaken de kosten van mestopslag en mestafzet bepalen en wat er op
het eigen bedrijf allemaal gedaan kan worden om deze kosten te drukken.
Daarna is de videoband 'Varkenshouderij en milieu,.... een kwestie van balans
van het Centrum Landbouw en Milieu vertoond. Dit om de aanwezigen enigszins
een beeld te geven over wat er bij het onderzoek allemaal aan de orde kan
komen en wat het mensen allemaal op kan leveren. In deze video geven een
aantal varkenshouders aan wat zij op hun bedrijf doen aan zaken die en goed
zijn voor het milieu en goed zijn voor de eigen portemonnee.
De reakties op het aanbod vanuit de Wetenschapswinkel om de verenigingen
ondersteuning te geven bij het bekijken hoe men op het eigen bedrijf en in
de eigen omgeving de kosten kan drukken die aan de mest kleven waren vrij
lauw. Daarbij kan de videoband een negatieve indruk gewekt hebben doordat
deze teveel in het teken stond van het milieu in plaats van het kosten drukken
en er nogal wat grotere bedrijven op deze video voorkwamen.
Naar aanleiding van de diskussie over bovengenoemd onderzoeksvoorstel konkludeerde de begeleidingskommissie dat het onderzoek zich moest gaan konsentreren
op het drukken van de kosten rondom

mestopslag en het verbeteren van de

mestkwaliteit. TED aanzien van mestverwerking en mestafzet stelde men dat
dit alleen kostendrukkende effekten zou hebben als dit gezamenlijk aangepakt
zou worden door West-Veluwse boeren. Samenwerking rond deze praktische zaken
leeft niet op de Veluwe. De meeste boeren denken dat door

konkurrentie

tussen verschillende loonwerkers die zich met mestafzet bezig houden de
prijzen vanzelf zo laag mogelijk worden. Daarnaast staat mestverwerking nog
in de kinderschoenen, dit kan beter aan deskundigen overgelaten worden. Ook
ten aanzien van gezamenlijke mestopslag werden de nodige vraagtekens gesteld.
Het vertrouwen in het gezamenlijke beheer is niet zo groot, en ook hier
kunnen loonwerkers het vaak goedkoper.

Dit was aanleiding om het definitieve doel van het onderzoek als volgt te
definieren:
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West-Veluwse jonge boeren minder kosten kwijt te laten zijn aan de op
het eigen bedrijf geproduceerde mest door de mestkwaliteit te verbeteren
en indien nodig passende opslag te bouwen.
De aanpak die daarbij voor ogen stond werd zag er als volgt uit:
- per vereniging een stimulerende aktiviteit organiseren die jongeren
aanzet om na te gaan denken wat er op het eigen bedrijf allemaal kan om
de kosten rondom mest te drukken. Deze aktiviteit moet zodanig zijn dat
er een beeld gegeven wordt wat dit oplevert en waarom dit nodig is.
-

een aantal vervolgaktiviteiten voorkomend uit de eerste avond zoals
takgerichte (varkens, pluimvee, melkvee, kalveren) aktiviteiten waarbij
bekeken wordt wat er allemaal gedaan kan worden om de kwaliteit van de
mest te verbeteren en opslaggerichte aktiviteiten met als doel hoe op het
eigen bedrijf het beste/goedkoopste opgeslagen kan worden.

Dit kan door middel van excursies, bedrijfsbezoeken en bedrijfsbesprekin
gen (aan de hand van het eigen bedrijf kijken wat er te realiseren valt)
en avonden met een kursus-achtig karakter rondom mest (voederkonversie
verbeteren, verschillende voeren toepassen, etc).

3.2. Hoe kosten drukken rondom mest?
In deze paragraaf wordt kort ingegaan op welke mogelijkheden de individuele
boer/boerin heeft om de kosten die aan de mest verbonden zijn te drukken.
Deze paragraaf pretendeert niet volledig te zijn op dit terrein. Dit was ook
niet het doel van dit onderzoek, deze informatie is voor de onderzoeker
essentieel om de in de paragraaf hiervoor genoemde aktiviteiten te organiseren en goed te kunnen begeleiden. Voor aktiviteiten waarbij deze kennis een
belangrijke rol speelt zal een beroep gedaan moeten worden op deskundigen
over dit thema. Voor de inhoud van deze paragraaf is met name gebruik gemaakt
van 'Aanpassingen op varkensbedrijven aan mestwetgeving (praktische mogelijkheden en hun milieu-effekten)' van het Centrum voor Landbouw en Milieu.(l987)
Het meest bepalend voor de kosten die men op een bedrijf kwijt is aan de
mest zijn de Wet Bodembescherming en de Meststoffenwet. Deze wetten hebben
vastgelegd of de op het bedrijf geproduceerde mest daar ook als geheel
daadwerkelijk aangewend mag worden of dat er een gedeelte -of alle, bij
grondloze bedrijven- buiten het eigen bedrijf afgezet moet worden. In de wet
Bodembescherming zijn de maximale fosfaatgiften per hectare vastgelegd voor
bouwland, grasland en maisland. In de meststoffenwet is vastgelegd hoeveel
fosfaat er per diersoort (en voor sommige diersoorten per huisvestings21

systeem) geproduceerd wordt. Aan de hand van het aantal op het bedrijf
aanwezige dieren en de bij het bedrijf behorende oppervlakte kultuurgrond is
zo te bepalen of alle organische mest wel of niet op het eigen bedrijf
aanwendbaar is.
Ten aanzien van het drukken van de mestkosten dient dus een onderscheid
gemaakt te worden in twee soorten bedrijven:
A. Op eigen mestgebruik gerichte bedrijven.
Op deze bedrijven kan bij de huidige normeringen in de mestwetgeving
alle mest op het eigen bedrijf aangewend worden. (De aanscherping van de
normen voor het gebruik van dierlijke mest per 1-1-1991 kan hier verandering in brengen.) Door het Uitrijverbod is op deze bedrijven een
redelijke opslagkapaciteit (voorlopig voor minimaal twee maanden)
noodzakelijk).

B. Op afzet van mest gerichte bedrijven.
Op deze bedrijven kan bij de huidige normering de geproduceerde mest
maar voor een deel of helemaal niet op het eigen bedrijf aangewend
worden. Afzet van mest buiten het bedrijf is noodzakelijk.

Van De bij A genoemde bedrijven zullen velen de bestaande opslagkapaciteit
uit moeten breiden. Door het uitrijverbod mag er op grasland twee maanden
lang (oktober en november) totaal geen mest

uitgereden worden en tussen 1

januari en 15 februari is het verboden mest uit te rijden over besneeuwde
grond. Voor bouwland en maisland op zandgrond is het verboden mest uit te
rijden vanaf de oogst tot 1 november (zonder na- of wintergewas, met na- of
wintergewas geldt de periode 1 oktober - 1 november). Dit uitrijverbod wordt
in de toekomst waarschijnlijk aangescherpt, hoe dit precies zal worden is
afhankelijk van onderzoek. Landbouwvoorlichters adviseren boeren als zij
nadenken over bouwen van mestopslag te rekenen met een opslagcapaciteit die
voldoende moet zijn voor zes maanden.

De belangrijkste vraag bij een tekort aan opslagcapaciteit op het eigen
bedrijf is: moet er op het eigen bedrijf opslag gebouwd worden of zijn er
goedkopere manieren voor opslag? Daarbij valt te denken aan het gebruik van
een gezamenlijke opslag of het huren van opslagkapaciteit bij bijvoorbeeld
een loonwerker. Het meest bepalend voor de kosten van de bouw van een eigen
opslag is de benodigde inhoud (prijzen dalen sterk per m3 bij een groter
volume) en het verkozen opslagsysteem (mestzak, grondput, silo van beton,
staal of hout). Daarnaast komen er eventueel nog kosten voor meng- en randap-

paratuur en afdekking bij. De kosten hiervan zijn te drukken door na bereke-
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ning van de financiële kosten de voor en nadelen van de
verschillende opslagvormen af te wegen (duurzaamheid, gebruiksvriendelijkheid, beheer,
etc.)
De bij B genoemde bedrijven zijn bijna altijd geld kwijt aan de
afzet van
mest. Nadat de mestwetgeving in werking trad zijn er weinig bedrijven
meer
die verdienen aan het afzetten van mest. Op de West-veluwe
is dit -op een
enkele uitzondering na, bijvoorbeeld bedrijven die gedroogde kippemest
leveren- zeker niet meer het geval. Allereerst zal dus de mest die op het
eigen bedrijf uitgereden mag worden aangewend moeten worden. Hiervoor zal
die mest gebruikt moeten worden waarvan de afzetkosten het hoogst zijn, dat
wil zeggen mest met een laag droge stof- en mineralengehalte per m3. Het
kan
nodig zijn de opslagcapaciteit op het eigen bedrijf hiervoor uit te breiden.
Voor het drukken van de kosten hiervan gelden dezelfde zaken als voor de
Abedrijven. De belangrijkste vraag bij bedrijven die mest af moeten zetten
is
dus wat kan ik allemaal doen om de afzetkosten van mest te drukken? In
het
hierna volgende schema wordt dit weergegeven.

Waar zijn kosten te verlagen?

Wat moet daarvoor gebeuren?

afzetkansen vergroten door kwaliteit

-verhogen droge stof gehalte

mest te verbeteren

-verhogen mineralengehalte
-geen verontreinigingen

kwaliteitspremie van mestbank verkrijgen

-hoog droge stof gehalte

minder overschotheffing betalen

-fosfaatarm voer gebruiken
-afzetkontrakt sluiten

transportkosten verlagen door grote

-gezamenlijke afzet realiseren

hoeveelheden af te zetten
minder mest produceren

-voederkonversie en groeisnelheid
verbeteren

Veel van deze maatregelen liggen op het terrein van de bedrijfsvoering.
Er
is in de bedrijfsvoering altijd al aandacht voor de meeste van deze
zaken;
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ze komen nu echter in een ander licht te staan doordat er nu ook een duidelijk
prijskaartje aan de mestproduktie hangt.

3.3. Aktiviteiten voor de West-Veluwse verenigingen
Na het bovenstaande in kaart gebracht te hebben zijn door de onderzoeker
bestuursvergaderingen bezocht van de Verenigingen Jonge boeren in Zwartebroek e.o., Ederveen, Barneveld, en Harskamp/Wekerom/Otterlo. Deze besturen
hebben deels zelf kontakt met de onderzoeker opgenomen en deels heeft de
onderzoeker het initiatief genomen. Van de andere drie verenigingen zijn
geen bestuursvergadering bijgewoond. Daarvoor waren een aantal redenen. Het
bestuur van Putten was al aktief betrokken bij de regionale mestgroep in
Putten en had daarom weinig interesse in het aanbod van de onderzoeker.
Hulshorst/Hierden/Nunspeet had het winterprogramma al vol en Kootwijkerbroek/Stroe heeft zelf geen kontakt opgenomen met de onderzoeker en deze
heeft zelf geen verder initiatieven genomen in verband met zijn vertrek.
De onderzoeker heeft zich tijdens deze bestuursvergadering gepresenteerd als
iemand die de besturen wil ondersteunen bij het organiseren van aktiviteiten
die tot doel hebben hun leden meer zicht te geven op de mogelijkheden die
zij op hun eigen bedrijf hebben om de kosten die aan de mest kleven te
drukken. Daarnaast heeft hij aangegeven dat hij hen wil ondersteunen bij
belangenbehartigingsaktiviteiten rond dit thema.
Voor de verenigingen Jonge Boeren in Zwartebroek e.o. en Ederveen heeft dit
geleid tot een avond met het thema 'Minder geld kwijt aan mest'. Doel van de
avond was de aanwezigen meer zicht te geven op welke mogelijkheden er allemaal
zijn om de kosten die aan de mest kleven te drukken. Dit zou tot gevolg
moeten hebben dat aan het eind van de avond mensen geinteresseerd zouden
zijn in het verder aan de slag gaan met genoemde zaken.

De opbouw van beide

avonden was grofweg als volgt. Aan de hand van een tweetal veel in het gebied
voorkomende bedrijven wordt door een landbouwvoorlichter/ster voorgerekend
of het loont om de bestaande mestopslag uit te breiden. (Van de voorbeeldbedrijven was duidelijk dat de mest niet op het eigen bedrijf afgezet kan
worden.) Als eerste stap wordt de mestproduktie en de hoeveelheid op het
eigen bedrijf aan te wenden mest berekend. Daarna wordt bekeken of het loont
voor de op het eigen bedrijf aan te wenden hoeveelheid de bestaande mestopslag
uit te breiden. Daarbij wordt ingegaan op de kosten van diverse opslagsystemen, subsidieregelingen en vergunningen en het eventueel uitbesteden van de
opslag voor het eigen bedrijf aan een loonwerker. Vervolgens werd gekeken
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naar wat afzetmogelijkheden van mest en hoe het hierbij
behorende kostenplaatje eruit ziet. Daarbij werd ingegaan op eisen die
een akkerbouwer aan
mest stelt en de voorwaarden die bij de mestbank gelden
om in aanmerking te
komen voor de kwaliteitspremieëringsregeling. Tevens
werd aangegeven wat er
allemaal gedaan kan worden om aan deze eisen tegemoet te
komen. In Zwartebroek
werd dit gedeelte verzorgd door de landbouwvoorlichter,
in Ederveen was er
een regionale mestdistributeur bij betrokken. Vervolgens
was nog aandacht
voor enkele andere zaken die de kosten van de mest kunnen
drukken zoals het
gebruiken van fosfaatarm voer en de kortingsmogelijkheden
die op de overschotheffing mogelijk zijn. Voor de exacte invulling van de avonden
in Ederveen
en Zwartebroek wordt verwezen naar bijlagen 6 en 7.
Aan het einde van de
avonden werd de behoefte aan vervolgaktiviteiten gepeild, zoals
het gaan
bekijken van diverse opslagsystemen of door gericht met een
aantal mensen te

gaan bestuderen hoe op het eigen bedrijf het droge stofgehalte
van de mest
verbetert kan worden. Geen van de aanwezigen gaf op dat moment
te kennen dat
hun interesses naar deze aktiviteiten uitging. Mogelijke
redenen hiervoor
zijn dat het aanbod niet konkreet was, de avond mensen geen
aanknopingspunten
gegeven heeft om zich verder in een onderwerp te gaan verdiepen,
het te laat
op de avond was of de onderzoeker te onduidelijk was.
De verenigingsbesturen van Barneveld en
Harskamp/Wekerom/Otterlo waren meer

geinteresseerd in een avond rondom het thema mest en milieu en de
videoband
Varkenshouderij en Milieu van CLM die op het besturenoverleg
gedraaid is.
In Barneveld is dit uitgemond in het vertonen van de videoband,
gevolgd door
een diskussie over de voorbeelden daaruit en de bruikbaarheid
op het eigen
bedrijf met een bedrijfsvoorlichter varkenshouderij. Daarna
is een korte
inleiding gehouden door de specialist voedervoorziening van het
Consulentschap voor de Rundveehouderij over het terugdringen van de
ammoniakemissie
op het eigen bedrijf, met name over de kosten en de baten
hiervan. Deze
inleiding werd gevolgd door een diskussie waarbij zaken als een
weideverbod
voor melkvee aan de orde kwamen. (bijlage 8)
In Harskamp/Wekerom/Otterlo is ook gekozen voor het vertonen
van de videoband
Varkenshouderij en Milieu. Na afloop van de video is in groepjes
gediskussieerd of de voorbeelden uit de video ook toepasbaar
zijn op het eigen bedrijf
en of mensen zelf ideeën hebben die goed zijn voor de
portemonnee van de
boer en het milieu. De resultaten van de groepsdiskussies
zijn besproken met
een varkenshouder die meegewerkt heeft aan de video en
aan de brochure
'Varkenshouderij en milieu, een kwestie van balans' van het CLM.
(beiden
1988)
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Duidelijk zal zijn dat de laatste twee aktiviteiten niet zomaar binnen het
kader van het onderzoek passen zoals dit in paragraaf 3.1 is weergegeven.
De onderzoeker zat met het feit dat de verenigingen andere wensen te kennen
gaven dan in de afbakening van het onderzoek gesteld was. De oorzaak hiervan
ligt deels in de wijze van presentatie op het besturenoverleg (met videoband
van CLM) die niet direkt paste bij de later gemaakte konkrete afbakening in
de begeleidingskommissie en deels door de opstelling van de onderzoeker
omdat hij na weinig respons op het besturenoverleg stelde dat hij aanspreekbaar was voor alle aktiviteiten die de besturen willen organiseren rond de
thema's mest en milieu. Daarnaast zijn deze zaken eigen aan ongevraagd
onderzoek. In hoofdstuk 4 zal hier verder op ingegaan worden.

3.4. Een pas op de plaats
Eind december deelt de onderzoeker aan de begeleidingskommissie mee dat hij
per l februari ontslag neemt. De begeleidingskommissie besluit om -indien
mogelijk- op korte termijn een nieuwe onderzoeker aan te trekken die per
februari de taken van de oude onderzoeker over kan nemen. Gezien de urgentie
wordt besloten geen advertentie te plaatsen en als begeleidingskommissie te
kijken of er mensen zijn die voor de funktie gevraagd kunnen worden. Half
januari wordt door de ingestelde sollicitatiekommissie besloten een pas op
de plaats te maken omdat er door de leden van de begeleidingskomissie geen
kandidaten aangedragen zijn die zonder meer geschikt zijn of instaat zijn om
het werk voort te zetten. Een andere reden voor deze pas op de plaats is dat
er belangrijke kanttekeningen worden geplaatst bij en daarmee onduidelijkheid ontstaat over het werk dat deze opvolger moet gaan verrichten. Het gaat
daarbij om de vraag of de taken van de aan te trekken onderzoeker nog wel
onderzoekstaken zijn en de nadruk niet teveel ligt op het organiseren en
begeleiden van aktiviteiten. Vanuit de wetenschapswinkel en de vakgroep
Sociologie vragen de betrokkenen zich hierdoor af of dit nog wel binnen hun
grenzen die ze aan onderzoek stellen valt. Tevens geldt voor de vakgroep
Sociologie dat het onderwerp zich meer op het terrein van 'milieuvakgroepen'
aan het begeven is.
Tevens geldt dat de onderzoeker op dat moment een spanningsveld konstateert
tussen het doel van het onderzoek en de praktische mogelijkheden die hij
ziet. De strategie om bij het gekozen onderzoeksonderwerp via door de onderzoeker te organiseren avonden te komen tot belangenbehartiging middels een
vooropgezet plan ziet de onderzoeker voor hem als niet werkbaar. De problema26

tiek biedt hier volgens hem nauwelijks konkrete aanknopingspunten toe. Voor
een vervolg van het onderzoek dient hier helderheid in te komen.
Afgesproken wordt om op zoek te gaan naar onderwerpen voor een onderzoek
voor de West-Veluwse verenigingen van Jonge Boeren op de langere termijn en
op korte termijn de huidige onderzoeker voor de periode 1 februari-1 mei een
aanstelling te geven voor 8 uur per week voor het uitvoeren van al afgesproken aktiviteiten voor de verenigingen en het schrijven van een verslag.
Leden van de begeleidingskommissie stellen zich beschikbaar om eventuele
vervolgaktiviteiten die uit de avonden voor de verenigingen voortkomen te
begeleiden.

3.5. Ideeen voor verder onderzoek op de veluwe of voor kleinere bedrijven.
De begeleidingskommissie vond het belangrijk om door te gaan met het doen
van onderzoek dat gericht was op meer aandacht vragen voor of verbetering
van de positie van kleinere bedrijven. Uit diskussies die al eerder in de
begeleidingskommissie gevoerd waren was duidelijk dat er onderzoeksonderwerpen te vinden moesten zijn die hiertoe zouden leiden, al voldeden ze
waarschijnlijk niet aan de kriteria zoals die in paragraaf 2.1 genoemd zijn
en waren ze niet allemaal gericht op de West-Veluwse jongeren. Het geld dat
bij het vertrek van de onderzoeker nog beschikbaar was werd daarvoor beschikbaar gesteld. Er kwamen een viertal ideeen naar boven. Deze ideeen hebben
een globale invulling gekregen, voordat ze 'onderzoeksrijp' zijn moeten ze
nog verder gekonkretiseerd worden.
1. Kleinere bedrijven en mineralenbalans
In het toekomstig milieubeleid in de landbouw gaat de mineralenbalans waarschijnlijk een belangrijke rol spelen. Per bedrijf zal er dan een balans
opgesteld moeten worden waarin aangegeven wordt hoeveel mineralen er op het
bedrijf aangevoerd worden en hoeveel er afgevoerd worden. Naar alle verwachting zal er dan betaald moeten worden voor lekken in deze mineralenbalans.
Dit komt dan in plaats van toeslag op het voer, overschotheffing, kortingen
op fosfaat-arm voer, etc.
Een onderzoek zal in kaart moeten brengen hoe deze mineralenbalans uit zal
werken voor kleinere bedrijven en wat eraan gedaan kan worden om de uitwerking
een kleinere bedrijven vriendelijke te laten zijn. Vragen die daarbij aan de
orde kunnen komen zijn de volgende:
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Is er bij het onderzoek naar het dichten van lekken in de mineralenbalans
voldoende aandacht geweest voor de situatie op kleinere bedrijven? Wat voor
aktiviteiten moeten er voor kleinere bedrijven ontwikkeld worden om de
mineralenbalans voor hen hanteerbaar te maken (scholing/voorlichting)? Welke
investeringen moeten er op kleinere bedrijven gedaan worden om de lekken te
dichten? Hoe moeten steunmaatregelen (subsidies e.d.) eruit zien zodat
kleinere bedrijven deze investeringen ook aan kunnen?
Als klantgroepering kunnen de West-Veluwse verenigingen van jonge boeren
dienen, maar ook het NAJK, het GAJK of een aantal jongeren van kleinere
bedrijven.
2. Perspektieven voor kleinere bedrijven rond de eeuwwisseling / armoede
onder boeren.
Via een gedegen studie van het landbouwbeleid in de afgelopen tientallen
jaren moet duidelijk gemaakt worden hoe de kleinere bedrijven in het landbouwbeleid systematisch zijn gediskrimineerd en wat hiervan de gevolgen zijn
geweest voor boeren en boerinnen van kleinere bedrijven. Daarnaast kan dit
onderzoek aandacht besteden aan de gevolgen van op stapel staand beleid en
de effekten die dat heeft voor kleinere bedrijven. Tenslotte moet onderzocht
worden wat noodzakelijke beleidsveranderingen zijn om kleinere bedrijven
meer perspektief te bieden. Met de resultaten van dit onderzoek wordt beoogd
mensen/groepen die zich met kleinere bedrijvenproblematiek bezig houden
materiaal in handen te geven om hun aktiviteiten te ondersteunen. Er kan ook
voor gekozen worden om een schokkend rapport naar buiten te brengen en dat
op een studiedag in de publiciteit te brengen waarmee een publieke diskussie
rondom kleinere bedrijvenproblematiek gestart kan worden.

3. Toekomst jonge boeren in de Gelderse Vallei.
Gedeputeerde Staten van Gelderland zijn van mening dat er een ingrijpende
herstrukturering moet plaatsvinden in de Gelderse Vallei. zij vinden dat er
zoveel vee in de vallei loopt dat de milieuproblemen flink uit de hand lopen.
GS wil tot een gefaseerd vernieuwingsplan voor dit gebied komen. Samen met
de bewoners en gebruikers van dit gebied wil zij tot samenhangende oplossingen
komen. De wetenschapswinkel kan met een onderzoek de West-Veluwse verenigingen
van jonge boeren ondersteunen om ervoor te zorgen dat in de plannen van de
provincie de toekomst voor jongeren op kleinere bedrijven gewaarborgd is.
Het doel van dit onderzoek kan zijn een struktuurplan voor de landbouw op te
stellen waarbij er voor kleinere bedrijven voldoende toekomstperspektieven
zijn

of vanuit de agrarische jongeren een pakket eisen op te stellen die
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vooraf bij de plannenmakers op tafel worden gelegd of gebruikt
kunnen worden
om de plannen aan te toetsen. Klantgroepering kan
hierbij het besturenoverleg
van de West-Veluwse verenigingen zijn.
4. Beroepskracht belangenbehartiging agrarisch jongerenwerk.
In het agrarisch jongerenwerk is volop aandacht voor
belangenbehartiging op
landelijk en provinciaal nivo. Op regionaal en plaatselijk
nivo gebeurd
weinig aan belangenbehartiging voor en door agrarische jongeren.
Op dit
terrein zijn meestal de plaatselijke afdelingen van de
standsorganisaties
aktief. De toekomst van agrarische jongeren is ook op dit nivo in
het geding.
Beroepskrachten uit het agrarisch jongerenwerk nemen vaak de tijd niet
om
ook hier aandacht aan te besteden terwijl er soms wel iets te
halen is. Een
onderzoek kan ten aanzien van dit onderwerp twee doelen hebben, enerzijds
de
(verschillende) West-Veluwse verenigingen te ondersteunen bij allerlei
belangenbehartigingszaken die op hen afkomen en anderzijds ervaring op doen
in werkwijzen voor beroepskrachten in het agrarisch jongerenwerk
met belangenbehartiging op plaatselijk en regionaal nivo. Bij de uitvoering daarvan
is het belangrijk dat de onderzoeker met een 'blanco cheque'
begint, hij
moet aan kunnen pakken wat er op dat moment leeft en speelt.
Als klantgroepering kan het NAJK, het GAJK of een aantal beroepskrachten in het
agrarisch
jongerenwerk dienstdoen.
De diskussie in de begeleidingskommissie over deze voorstellen
is uitgemond
in een unanieme keuze voor het onderwerp toekomst jonge boeren in de
Gelderse
Vallei. Dit onderwerp sluit aan bij de eerdere behoefte de jongeren
op de
West-Veluwe te ondersteunen, het is aktueel, het leeft onder
West-Veluwse
jongeren, het is een belangenbehartigingsonderwerp en kan tot een
versterking van de positie en organisatie van de agrarische jongeren leiden.
Tevens
wordt er bij dit onderwerp ervaring opgedaan met het ondersteunen
van regionale belangenbehartigingsaktiviteiten. Begin maart is dit
onderzoeksaanbod
door de wetenschapswinkel gedaan aan het besturenoverleg van de
West-Veluwse
verenigingen van jonge boeren. Zij accepteerden dit aanbod direkt.
In de
begeleidingskommissie is vervolgens verder gepraat over de opzet van dit
onderzoek. Het streven is dat per 1 juni een onderzoeker de
verenigingen
gaat ondersteunen bij de belangenbehartiging rondom de plannen
die de Provincie Gelderland heeft met de Gelderse Vallei.
Ten aanzien van de onderzoeken over kleinere bedrijven en
mineralenbalans en
perspektieven voor kleinere bedrijven rond de eeuwwisseling is de
begeleidingskommissie van mening dat dit zinvol onderzoek is. Voor beide
onderwerpen
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zal binnen de direktie van de wetenschapswinkel gekeken worden hoe dit van
de grond te tillen is.
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4. Terugblik op het onderzoek
4.1. Een andere manier van werken
In dit hoofdstuk wordt een terugblik gegeven op het verloop van het
onderzoek
met als doel om uit de opgedane ervaringen lering te trekken voor door
de
wetenschapswinkel georganiseerd ongevraagd onderzoek in de toekomst. Dit
gebeurt in paragraaf 4.2 aan de hand van een aantal thema's. Voordat
hier
verder op ingegaan wordt is het van belang om aan te geven in welke
opzichten
dit onderzoek verschilt van het door de wetenschapswinkel bemiddelde
'gangbare' onderzoek.
In hoofdstuk 1 is al duidelijk geworden dat dit 'ongevraagde onderzoek'
zich
kenmerkt door het feit dat er geen klantgroepering is die bij de wetenschapswinkel om dit onderzoek gevraagd heeft; bij de tot nu toe verrichte onderzoeken was hier wel sprake van. Het essentiële verschil met gangbaar onderzoek
is dan ook dat een voorbereidingskommissie aan de hand van een aantal
kriteria
een onderzoeker gevraagd heeft een onderzoeksonderwerp te zoeken en
in een
hierop toegespitst onderzoeksvoorstel de verdere aanpak uit te werken.
Dit
onderzoeksvoorstel moest afgestemd zijn op een groepering die volgens deze
voorbereidingskommissie ondersteuning verdient en niet zelf bij de wetenschapswinkel aan de bel zal trekken, de West-Veluwse verenigingen van jonge
boeren.
Tijdens de eerste gesprekken in de voorbereidingskommissie over zo'n
onderzoek
voor de West-Veluwse verenigingen werd tevens duidelijk dat het om een
vorm
van aktie-onderzoek moest gaan. Bij dit onderzoek moest het tijdens het

(

onderzoek bewerkstelligen van de materiële positieverbetering een
essentieel
onderdeel vormen. Dit betekende dat de onderzoeker niet alleen de
hiervoor
benodigde kennis en informatie aan zou moeten dragen, maar ook daadwerkelijk
de belangenbehartigingsaktiviteiten van de klantgroepering moest
initiëren,
organiseren en begeleiden. Het onderzoek moest er niet op gericht zijn
de
klantgroepering vooral van (gevraagde) kennis te voorzien waarmee men
vervolgens zelfstandig aan het werk kon gaan.

4.2. Verloop van het onderzoek

Van belang bij een terugblik op het verloop van het onderzoek
is de visie die
de leden van de voorbereidingskommissie bij de start van het
onderzoek hadden
op een ongevraagd onderzoek voor de West-Veluwse verenigingen
van jonge
boeren. zij moesten immers uiteindelijk de beslissing nemen of er wel
of
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geen onderzoeksaanbod aan de West-Veluwse verenigingen gedaan werd. Iedereen
was het er mee eens dat de resultaten van een vooronderzoek dit uit moesten
wijzen. Een negatieve uitkomst hiervan zou voor alle leden van de begeleidingskommissie een teleurstelling betekenen; persoonlijk vond iedereen een
aktie-onderzoek gericht op positieverbetering van deze jongeren erg belangrijk.
Aan de hand van een aantal thema's wordt nu teruggeblikt op het onderzoeksproces.

-

Kriteria voor onderzoeksaanbod

Voordat de onderzoeker aangetrokken werd had de voorbereidingskommissie een
aantal voorwaarden opgesteld waaraan een onderzoeksaanbod moest voldoen.
(zie paragraaf 1.3). De onderzoeker vond de omschrijvingen van de kriteria
-zoals 'verbetering materiële positie'- nogal algemeen. Op zijn verzoek
werden deze voorwaarden expliciter en konkreter gemaakt. Zonder een exakte

omschrijving was het voor hem niet mogelijk een keuze te maken in onderwerpen
die in het vooronderzoek aandacht moesten krijgen en een afweging te maken
tussen onderwerpen die zich wel of niet lenen voor een onderzoeksaanbod aan
de West-Veluwse jongeren. 'Verbetering materiële positie' werd zodoende
gekonkretiseerd als

'meer inkomen, meer produktierechten (melkkwota of

mestkwota) of verlichting van de financiering bij bedrijfsovername'.
Een belangrijk kriterium was dat de belangenbehartiging resultaat op moet
leveren. Voor deze eis is gekozen om de West-Veluwse jongeren de ervaring
op te laten doen dat opkomen voor de eigen belangen zeker zinvol is omdat
het resultaat op kan leveren. De onderzoeker werd gevraagd een uitspraak te
doen over de vraag of de in het vooronderzoek behandelde onderwerpen aan dit
kriterium voldoen. Een dergelijke vraag is echter moeilijk te beantwoorden.
Het is mogelijk een inschatting te maken van de kansen op resultaat bij
belangenbehartiging rond verschillende problemen. Daarnaast betekent belangenbehartiging ook jezelf een doel stellen en het geloof hebben dat dit te
realiseren is. Hoe groot de kans op succes is, is moeilijk vooraf met redelijke zekerheid te zeggen, met name als het om aktuele zaken in de landbouw
gaat. Een dergelijke inschatting is bovendien sterk afhankelijk van de persoon
die dit doet; er zijn objektieve feiten, maar ook subjektieve zaken die
afhankelijk zijn van ieders persoonlijke inschattingen en ervaringen. Daarmee
is dit kriterium een deels subjektief kriterium geweest in het onderzoek. De
andere kriteria waren dit in mindere mate.
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Funktioneren begeleidingskommissie

De taak van de begeleidingskommissie was bij dit
onderzoek een wat andere
dan bij de meeste wetenschapswinkelonderzoeken. Dit
is een direkt gevolg van
het feit dat het hier om ongevraagd onderzoek én om
aktie-onderzoek gaat en
komt het meest tot uiting in het feit dat de begeleidingsgroep
de onderzoeksvraag formuleert en die aan een klantgroepering aanbied
en de rol die een
onderzoeker bij een aktie-onderzoek heeft.
De meest in het oog springende en regelmatig terugkerende
diskussie in de
begeleidingskommissie had betrekking op de aard van het onderzoek voor de
West-Veluwse verenigingen van jonge boeren. Bij de start van het
onderzoek
leek er overeenstemming over het feit dat de doelstellingen
van het onderzoek
voldeden aan de kriteria van de Vakgroep Sociologie en de
wetenschapswinkel.
Bij het vertrek van de onderzoeker ontstond hier echter weer
verdeeldheid
over. Was het nu wel of niet vooral de taak van de onderzoeker
om belangenbehartigingsaktiviteiten te initiëren, organiseren en begeleiden? Een van de
redenen om op korte termijn geen nieuwe onderzoeker aan te trekken
was dat
de vraag naar boven kwam of de taken van de nieuwe onderzoeker/ster
nog wel
onderzoekstaken waren en niet teveel op het terrein van organiseren
en
begeleiden van aktiviteiten lagen en daarmee buiten het
onderzoeksterrein
van de vakgroep en de wetenschapswinkel terecht kwamen.
Daarnaast was er onvrede over het in de begeleidingskommissievergaderingen
regelmatig terugkomen op de richting die een vorige keer ingeslagen was,
omdat daar weinig perspektief in gezien werd. Aanleiding was
meestal de
ervaringen van de onderzoeker. Hij konstateerde dat de lijnen
die de begeleidingskommissie uitzette voor hem weinig aanknopingspunten gaven om
het

‘

onderzoek verder inhoud te geven of dat deze lijnen voor hem niet
werkbaar
waren. Zo zag hij bijvoorbeeld weinig in de opzet om via
avonden voor de
verenigingen die gericht waren op het drukken van de kosten die
aan de mest
kleven tot belangenbehartigingsaktiviteiten te komen. Datgene wat
op deze
avonden aan de orde moest komen bood hier volgens hem
weinig aanleiding
toe. De begeleidingskommissie leverde hem in dit opzicht
weinig ideeen en
op het moment dat het daar tijd voor was liep de vergadering
ten einde.
Daardoor kwam hij op een volgende vergadering met de mededeling
dat hij in
de uitgezette lijnen weinig perspektief zag en een ander
idee had.
-

Samenspel onderzoeker-begeleidingskommissie

Bij de aanpak van dit ongevraagde onderzoek heeft de onderzoeker
een vrij
belangrijke rol gespeeld, met name in de vooronderzoeksfase. Hem werd
gevraagd
de mogelijke onderzoeksonderwerpen te toetsen aan de kriteria die
door de
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begeleidingskommissie opgesteld waren. Al eerder is aangegeven dat hij daarom
allereerst de begeleidingskommissie verzocht heeft deze kriteria aan te
scherpen. Tijdens het vooronderzoek zijn de konklusies van de onderzoeker
over het kriterium 'de belangenbehartiging moet binnen twee jaar resultaat
opleveren' als vertrekpunt voor de verdere afbakening van het onderzoeksonderwerp gekozen. Zoals al eerder gesteld is het kriterium of de belangenbehartiging wel of geen resultaat op kan leveren deels subjektief en persoonsafhankelijk. Voor de voortgang van het onderzoek zou het daarom beter geweest
zijn als de konklusies die de onderzoeker trok rondom dit kriterium uitvoerig
in de begeleidingskommissie besproken waren. Dit zou de gezamenlijke overeenstemming over waarom bepaalde onderwerpen niet en anderen wel in aanmerking
kwamen voor een onderzoeksaanbod versterkt hebben.
Tijdens de uitvoering van het mestonderzoek werd de onderzoeker namelijk af
wilde
en toe door leden van de begeleidingskommissie gevraagd of hij aandacht
besteden aan een aktueel onderwerp dat buiten het terrein van het mestonderzoek lag. De onderzoeker wees dit af omdat besloten was voor het mestonderzoek
waren.
en verwees daarbij naar keuzes die in de begeleidingskommissie gemaakt
Een betere gezamenlijke besluitvorming over waarom bepaalde onderwerpen wel
of niet voor onderzoek in aanmerking komen had deze diskussies kunnen voorscherpe
komen. Dit was echter tevens een signaal dat er misschien voor een te
afbakening van het onderzoeksonderwerp gekozen is. De diskussie hierover is
pas ontstaan op het moment dat de onderzoeker vertrok. Het was beter geweest
als dit eerder door de onderzoeker of de leden van de begeleidingskommissie
in een begeleidingskommissiebijeenkomst ingebracht was.

-

Positie onderzoeker

Bij de aanstelling van de onderzoeker was het onderzoeksonderwerp nog niet
duidelijk, het vooronderzoek zou daar uitsluitsel over moeten geven. De
onderzoeker kon zich een beeld vormen van zijn toekomstige taken aan de hand
van het doel van het onderzoek en de klantgroepering. Omdat een onderzoeker
niet op alle markten thuis kan zijn is de onderzoeker van mening dat een
bijkomend kriterium bij het bepalen van het onderzoeksonderwerp moet zijn
dat het aansluit bij de kennis van de onderzoeker (of dat hij/zij zich dit
snel genoeg eigen kan maken) en of hij voldoende gemotiveerd is om intensief
thuis
met het gekozen onderwerp aan de slag te gaan. De onderzoeker was niet
op de bedrijfstechnische kanten van de mestproblematiek; dat heeft belemmerd
gewerkt op de voortgang van het onderzoek.
De relatie tussen de onderzoeker en de klantgroepering is enigszins anders
dan bij de meeste onderzoeken waarin de wetenschapswinkel bemiddelt. Bij dit
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onderzoek is er geen moment geweest waarop de klantgroepering zich expliciet
achter de doelstellingen van het mestonderzoek gesteld heeft. Voor de onderzoeker heeft dit in de kontakten met de klantgroepering af en toe belemmerend
gewerkt omdat hij een gezamenlijk vertrekpunt met hen miste. Een stimulerende
ondersteuning van leden van de begeleidingskommissie vindt de onderzoeker
dan ook essentieel; op een aantal momenten heeft hij deze gemist. Zijn
werkplek bij de Vakgroep Sociologie was daar mede debet aan. Gezien de aard
van het werk dat daar verricht wordt was deze stimulerende ondersteuning op
zijn werkplek nauwelijks te vinden.

-

Aktie-onderzoek

Bij de start van dit onderzoek is het omschreven als een vorm van aktieonderzoek. In zo'n vorm van onderzoek heeft de onderzoeker als belangrijke
taak

het initiëren, organiseren en begeleiden van de belangenbehartigings-

aktiviteiten van de klantgroepering naast het aandragen van de hiervoor
benodigde kennis en informatie. (Zie ook paragraaf 4.1) Kiezen voor deze
vorm van onderzoek houdt in dat de 'klantgroepering' ondersteund wordt op
haar doelstellingen en dat vooraf het doel van de samenwerking bepaalt wordt.
Tijdens het aktie-onderzoek vindt steeds aanpassing van het onderzoeksdoel
plaats, afhankelijk van de aktualiteit en nieuwe ontwikkelingen. Het onderzoek
is met name een voortdurend proces van doelzoeken en veel minder van rechtstreeks naar het vooraf gestelde einddoel toe te werken.
In dit onderzoek is gekozen voor de werkwijze van het steeds verder aanscherpen van het onderzoek; in elke stap die gezet werd, werd het onderzoeksonderwerp verder afgebakend en betrof het een steeds kleiner terrein. Uiteindelijk
heeft dit belemmerend gewerkt voor de voortgang van het onderzoek; aktualiteiten waren minder goed in te passen. De begeleidingskommissie had echter
uitdrukkelijk als doel de positie van jongeren van kleinere bedrijven te
versterken. Dat was hetgeen wat voorop stond, niet het onderzoeksonderwerp.
Zowel de begeleidingskommissie als de onderzoeker hebben dit tijdens het
onderzoek teveel uit het oog verloren.
Bij de start van het onderzoek had hier meer aandacht voor moeten zijn.
Tevens heeft het onderzoek meer de vorm gekregen van een voorlichtingsprojekt
dan een aktie-onderzoek. Het definitieve doel van het onderzoek zoals het in
paragraaf 3.1 geformuleerd is ("West-Veluwse jonge boeren minder kosten kwijt
te laten zijn aan de op het eigen bedrijf geproduceerde mest door de mestkwaliteit te verbeteren en indien nodig passende opslag te bouwen") impliceert
dit ook.
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-

Ongevraagd onderzoek

Bij dit ongevraagde onderzoek is geprobeerd de klantgroepering een beeld te
geven van wat het onderzoek in kan gaan houden. Ook hebben twee agrarische
jongeren die tot de klantgroepering behoren op persoonlijke titel deel
uitgemaakt van de begeleidingskommissie. Op het moment dat op een bijeenkomst
van het besturenoverleg door de onderzoeker een toelichting is gegeven over
wat de wetenschapswinkel hen aan wilde bieden was de diskussie in de begeleidingskommissie over het onderzoeksonderwerp dat aangeboden werd nog niet
helemaal uitgekristalliseerd. Dit heeft een negatieve uitwerking gehad op
het vervolg van het onderzoek, de aanwezigen was niet duidelijk wat de
wetenschapswinkel hen te bieden had.
Bij een aanbod waaraan een vooronderzoek voorafgaat -zoals sprake van was
bij de West-Veluwse jongeren-

is de noodzaak van een formele bevestiging

van de aanvraag door een klantgroepering niet aanwezig. In het vooronderzoek
worden onderwerpen die niet leven bij de klantgroepering namelijk al geschrapt.
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5. Aanbevelingen voor ongevraagd onderzoek en
aktie-onderzoek
Het onderzoek waar in de vorige hoofdstukken verslag van
is gedaan onderscheidt zich op een tweetal punten van regulier onderzoek
waar de wetenschapswinkel in bemiddelt. Er is bij dit onderzoek namelijk sprake
geweest van
aktie-onderzoek en ongevraagd onderzoek. Op beide terreinen heeft de
wetenschapswinkel tot nu toe weinig of geen ervaring opgedaan.
Bij de aanbevelingen wordt onderscheid gemaakt in beide soorten
onderzoek.
Daar waar sprake is van zwak georganiseerde groepen gelden de
aanbevelingen
ook voor gevraagd onderzoek.

Ongevraagd onderzoek
l. De begeleidingskommissie is van mening dat de wetenschapswinkel
beleid
moet gaan ontwikkelen ten aanzien van ongevraagd onderzoek, en het
niet
bij dit ene initiatief moet laten. Duidelijk zal gemaakt moeten worden
waarom de wetenschapswinkel kiest voor ongevraagd onderzoek, welke
groepen
zij wil bereiken en welke werkwijze zij daarbij voor ogen
heeft.
2. De wetenschapswinkel zal degelijk vooronderzoek moeten
verrichten naar
met welk onderzoeksonderwerp en met welke werkwijze zij een
klantgroepering wil ondersteunen. Van te voren moet bepaald worden aan welke
voorwaarden een onderzoeksonderwerp moet voldoen. Het niet vinden van een
onderzoeksonderwerp moet als uitkomst opengehouden worden. Gezien de aard
van
dit onderzoek zal dit moeten gebeuren door mensen vanuit de
wetenschapswinkel en niet door daarvoor speciaal aangetrokken onderzoekers.
3. In het vooronderzoek zijn het verkrijgen van een goed beeld
van de klantgroepering en kontakten met de leden hiervan erg belangrijk. Een moment
waarop formele overeenstemming is tussen de wetenschapswinkel en de
klantgroepering over het onderzoeksaanbod is gewenst. Wanneer gewerkt
wordt met zwak georganiseerde of informele groepen is zo'n formele
overeenstemming niet werkbaar. Een konstatering dat een onderzoeksaanbod
breed
gedragen wordt is dan ook voldoende.
4. De klantgroepering zal goed duidelijk moeten zijn wat de
wetenschapswinkel
te bieden heeft en wat de bijdrage van een onderzoeker zal zijn.
5. Binnen de groepen waaraan een ongevraagd onderzoeksaanbod
gedaan wordt
zijn zwakker georganiseerde groepen naar alle waarschijnlijkheid
oververtegenwoordigd. In het onderzoeksaanbod vanuit de wetenschapswinkel aan
zo'n klantgroepering moet dan ook duidelijk ruimte ingebouwd
zijn voor
begeleiding en ondersteuning gericht op de verdere ontwikkeling
van zo'n
groep.
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6. Het is wenselijk dat leden van de klantgroepering deel uitmaken van de
begeleidingskommissie. Het is niet noodzakelijk dat dit formele vertegenwoordigingen zijn, bij informele groepen kunnen het mensen zijn die deel
uit maken van deze informele groep. Bij een onderzoek voor een informele
groep is het van groot belang dat de leden van de begeleidingskommissie
een goed beeld hebben van deze groep.

Aktie-onderzoek
l. Voordat de wetenschapswinkel kiest voor bemiddeling bij een onderzoek
omschrij-ving
het begrip aktie-onderzoek naar voren komt dient zij een
waarbij
verstaan
te geven wat onder de begrippen aktie-onderzoek en opbouwwerk
door
wordt, hoe dit in verhouding staat met het reguliere onderzoek dat
aanzien
de wetenschapswinkel bemiddelt wordt en of er beperkingen zijn ten
initieren,
van taken die door een onderzoeker verricht kunnen worden (o.a.
organiseren en begeleiden van aktiviteiten).
de weten2. Voordat een onderzoeker start met het aktie-onderzoek moeten
doelen
schapswinkel en de betrokken vakgroep volmondig instemmen met de
van
van het aktie-onderzoek en de daarbij behorende taken en werkwijzen
hier
de onderzoeker. Ook alle leden van de begeleidingskommissie moeten
volmondig mee instemen.
zijn
3. De onderzoeker moet specifieke vaardigheden hebben die noodzakelijk
voor het goed laten slagen van een aktie-onderzoek.
om in
4. De onderzoeker krijgt van de begeleidingskommissie veel ruimte
voeren.
samenwerking met de klantgroepering het aktie-onderzoek uit te
De onderzoeker legt achteraf verantwoording af aan de begeleidingskommissie. Bijsturing van het onderzoek kan dan noodzakelijk zijn.
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Lijst van bijlagen
l. Diskriminerende regelingen
2. De 300 miljoen van de opkoopregeling
3. Melkkwotaverruiming
4. De financiële kanten van mestopslag
5. Onderzoek mest west-veluwe
6. Minder geld kwijt aan mest (Ederveen)
7. Minder geld kwijt aan mest (Zwartebroek)
8. Meer milieu voor 't zelfde geld?!
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BIJLAGE l
DISKRIMINERENDE REGELINGEN

Inleiding
de finanEr zijn regelingen in de landbouw die direkt invloed hebben op
stellen
regelingen
ciële situatie van een landbouwbedrijf. Een aantal van deze
de
aan
en
boer(in)
voorwaarden aan bedrijfsomvang, vakbekwaamheid van de
arbeidstijd die in het bedrijf gestoken wordt. Ze werken daardoor diskrimideze
nerend voor bepaalde groepen. In het onderstaande wordt ingegaan op
met
bedrijven
en
voor
diskriminatie voor (jongeren van) kleinere bedrijven
onvoldoende omvang (nevenberoepsbedrijven).
Regelingen
* Fiskale regelingen
Voor kleinere bedrijven is een bruikbare regeling de Kleinschalighegebleven na afschaffing
idstoeslag (KST) uit de WIR. Deze is overeind
verbonvan de WIR-basispremie. Aan deze regeling zijn geen voorwaarden
afschaffing
Door
toe.
den die diskriminerend zijn naar kleinere bedrijven
voordeel
van de negatieve WIR levert dit echter voor veel minder bedrijven
mogelijk
er
op. Het kabinet bestudeert momenteel wat voor wijzigingen
zijn om dit te veranderen.
regelingen mestopslag
Bijdrage
*
Hier
In deze regeling worden o.a. eisen gesteld aan de bedrijfsomvang.
wordt verder op ingegaan in het onderdeel over mestopslag.
en Wet Inkomensvoorziening oudere en
* Bijstandsbesluit Zelfstandigen
gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ). Beide
regelingen zijn opgesteld ter ondersteuning van zelfstandigen in finanals
ciële problemen; zowel ter overbrugging van een moeilijke periode
zijn
geen
regelingen
ter vergemakkelijking van beeindiging. Aan beide
etc.
diskriminerende voorwaarden t.a.v. bedrijfsomvang, opleidingsnivo,
verbonden.
Landbouwbedrijven
* Structuurverbeteringsregeling
Deze regeling is breder bekend als de rentesubsidieregeling.
landbouwAls doel van deze regeling wordt gesteld "Verbetering van de
l.
bijlage
naar
structuur". Voor de inhoud van deze regeling verwijs ik
betrekdie
Deze regeling geeft dus een rentebijdrage op investeringen
bedrijfsking hebben op bedrijfsverbetering (bekend als rentesubsidie) en
overname (bekend als installatiepremie of vestigingspremie).
Om voor deze bijdrage in aanmerking te komen moet aan een aantal minimum
wordt
eisen voldaan worden t.a.v. bedrijfsomvang, vakbekwaamheid, etc. Er
onder
een soort "bodem" in deze regeling gelegd waar kleinere bedrijven
liggen. (Hieronder wordt per onderdeel verder op ingegaan).
de
Deze structuurverbeteringsregeling is de Nederlandse uitwerking van
landbouwstrucEG verordening 797/85 betreffende de verbetering van de
tuur. In deze EG-verordening staan voorwaarden waar lidstaten zich aan
moeten houden. Er blijft echter een grote speelruimte voor nationale
overheden. De kritiek op de rentesubsidieregeling in oudere vorm (huidige
regeling is van l985) is groot (geweest). Deze steunde de fikse uitbreigehad
dingen in de melkvee- en varkenshouderij en heeft daarmee invloed
op de tot stand koming van de superheffing en mestwetten.
Diskriminatie bij installatiepremie
om in
Het NAJK streeft al lange tijd verandering na van de voorwaarden
verwijs
zaken
van
stand
aanmerking te komen voor deze premie. Voor de aktuele
het
kan
en
hoe
ik naar bijlage 2: "Installatiepremie, hoe fuktioneert het
beter".
vakbeHierin komen de diskriminerende onderdelen naar voren: hoofdberoep,
ligualiteitssaldo.
kwaamheid, bedrijfgrootte, maatschaps eisen en besparing en
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Diskriminatie bij rentesubsidie bedrijfsverbetering

Een grote beperking van deze regeling t.o.v. voor 1985 is dat de
investering
geen of soms een minmale (max.l5 sbe) bedrijfsuitbreiding tot gevolg
mag
hebben. superheffing of mestwetten staat dit echter zelden toe. In de periode
1-10-1985 t/m 30-06-1987 zijn dan ook 230 aanvragen goedgekeurd
(Bron:
landbouwschap).

Naast diskriminatie t.a.v. hoofdberoep, vakbekwaamheid en bedrijfsomvang
(gelijk aan het gestelde bij de installatiepremie) is een belangrijke
voorwaarde dat minimaal 30.000 gulden geinvesteerd moet worden. Dit ligt
niet zo
eenvoudig op kleinere bedrijven, en zeker niet met superheffing en mestwetten.
De EG-verordening biedt echter veel meer ruimte dan waar Nederland
gebruik
van maakt. Onderstaand overzicht komt uit een vergaderstuk van de Commissie
BOAV (Bedrijfsontwikkeling en Agrarische Voorlichting) van het landbouwschap:
Op de volgende punten is de regeling stringenter dan
de EG-verordening:
-

het inkomen moet volgens de nationale regeling minimaal
351 van het referentie-inkomen zijn, verordening 797/85 stelt geen
ondergrens
de investeringen moeten minimaal
f 30.000,-- bedragen, de verordening
SER1E

-

-

gèèh g¥Rl1S

het rendement van de investering moet minimaal 41
bedragen en de verhoging
van het arbeidsinkomen per vak moet minimaal
f 1.200,-- bedragen. De
verordening stelt geen kwantitatieve grenzen. De
mogelijkheid dat er
helemaal geen verbetering van het arbeidsinkomen
per vak is, wordt openge-

laten
de subsidie heeft betrekking op maximaal
f 100.000,-- per vak en

f 250.000,-- per bedrijf. De EG gaat uit van 60.000 ECU en 120.000 ECU
(resp. f 140.000,-- en f 275.000,--).

-

Nederland kiest een rentesubsidie. De verordening geeft ook de mogelijkhei
van een kapitaalsubsidie.
Nederland geeft enkel bij investeringen ten behoeve van mest 5 x 41 subsidie, en bij overige investeringen 5 x 1,51 (- 7,51). De verordening laat
351 bij gebouwen en 201 bij overige investeringen toe.

Voor kleinere bedrijven zijn de meest belangrijke verrruimingen:
‘·
·

gèèïl OI`1dèKgKèl’lS êläfl de ll’1VèStèfll’lgè1’l
gèèfl èlS êldfl l¤kOlTlè1"1

- geen eis aan rendement
- een kapitaalsubsidie
De EG-verordening biedt tevens de mogelijkheid een investeringssteun te
verlenen aan bedrijven die niet aan de eisen t.a.v. hoofdberoep, vakbekwaamheid en inkomen voldoen. Deze steun moet dan wel 25% lager zijn dan wanneer

wel aan deze voorwaarden wordt voldaan.
`

Aktuele diskussie over inversteringsregelingen

De laatste paar maanden is binnen de kommissie BOAV en de landelijke Raad
voor de Bedrijfsontwikkeling gediskuseerd over investeringssteun. Dit n.a.v.
de 100 miljoen die de landbouw structureel krijgt ter kompensatie
van het
weggevallen van de WIR.
Hiervan wordt 23 miljoen gestoken in investeringssteun voor landbouwbedrijven.
Hierbij is gesteld dat deze miljoenen gebruikt moeten worden voor stimulering
van investeringen in milieu, kwaliteit, arbiedsomstandigheden en recreatie
op bedrijfsnivo.
Enerzijds wordt het huidige Besluit Struktuurverbetering Landbouwbedrijven
aangepast. Hier wil men met name de 4% rendementseis verlagen tot een
"posi-

tief" rendement.

Daarnaast wil men een bredere investeringsregeling ontwerpen dan de huidige.
Diskussie over invulling hiervan vindt plaats. Er zijn ook ideeen om hier

een "herstruktureringsregeling" van te maken, dwz. "bedrijven die door

technische en economische ontwikkelingen vastgelopen zijn en onvoldoende
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te stimuleren investerinbestaansbasis meer bieden of dreigen te gaan bieden
ontplooiingsmogelijkheden bieden voor
gen te doen, zodat ze weer voldoende
de toekomst".
"een bijdrage in investeringen
Over nevenberoepsbedrijven wordt gesteld dat:
de kans vrij groot is dat het
op nevenberoepsbedrijven is niet zinvol, omdat
bedrijf op den duur opgeheven wordt.
onderzoek
wat kunnen we hiermee t.a.v. West-Veluwe
- Algemeen
landbouwbedrijven duidelijk
Het blijkt dat de struktuurverbeteringsregeling
bedrijven. Bovendien sluit
diskriminerend werkt ten opzichte van kleinere
nu niet direkt aan bij de
een regeling die subsidie geeft op leningen
meer gewend is mondjesmaat
handelswijze op kleinere bedrijven, waar men
of geen vreemd geld nodig
kleine investeringen te doen waarvoor weinig
dus al grotere bedrijven. De
is. Een rentesubsidie op zich bevoordeeld
daarnaast prima in het struk(huidige invulling van) deze regeling past
tuurbeleid van het ministerie van landbouw.
Wat zou er moeten veranderen?

-

mogelijkheden om kleinere bedrijDe EG-verordening 797/85 biedt veel meer
ook als volgt ingevuld kunnen
ven te laten profiteren. Ze zou in Nederland
worden:
kleiner dan 120 sbe en bedrijfshoofd
- nevenberoepsbedrijven, bedrijven
met LBO komen ook in aanmerking
het te investeren bedrag
- een kapitaalsubsidie, die afneemt naarmate
toeneemt (zoals KST)

in de NAJK-bijlage.
Voor de installatiesteun staan de veranderingen
-

Is dit realiseerbaar?
naar bovenstaande
Voor wijzging van de struktuurverbeteringsregeling
politieke meerderheid zich
vorm is mijn inziens alleen haalbaar als een
hier achter zou stellen.
struktuurbeleid wordt daarmee
Dit lijkt mij totaal onhaalbaar, het hele
hele andere weg voor nodig
namelijk ter diskussie gesteld. Daar is een
te kaarten. Aktiviteiten die
dan dit via de rentesubsidieregelingen aan
stellen van diskriminatie of
gericht zijn op het veel breder aan de kaak
op zijn plaats.
negeren van kleinere bedrijven zijn dan meer
de struktuurverAndere machtsmiddelen voor het wijzigen van
Misschien dat in 1992 er
niet.
mij
volgens
er
beteringsregeling zijn
is. Er zou dan nagegaan
iets via een gerechtelijke uitspraak mogelijk
ruimer interpreteren en
meoeten worden of andere EG-landen de regeling
tussen
rechtsongelijkheid
vervolgens een beroep gedaan kunnen worden op
de lidstaten.
voor de installatiepremie in
Het NAJK probeert al jaren de voorwaarde om
tot nu toe als resultaat gehad
aanmerking te komen te wijzigen. Dit heeft
extra potje met geld heeft
dat de premie verhoogd is doordat Braks een
andere zaken blijkt niet te
gekregen vanuit de WIR-compensatiegelden, aan
mogelijk; er zijn voor kleinere
tornen. Een incidenteel succesje is dus wel
meer profijt te hebben van
bedrijven echter andere veranderingen nodig om
deze regeling.

Konklusie
de "diskriminerende regelingen"
Op grond van bovenstaande konkludeer ik dat
onderzoek op de West-Veluwe.
geen mogelijk onderwerp is voor een
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Installatiepremie : hoe funktioneert het en hoe kan het beter
In Bijlage 1 wordt een overzicht gegeven van de manier waarop de
installatiepremie in Nederland werkt. Vervolgens is in Bijlage 2 op

een rijtje gezet hoe de installatiepremie in andere EG-landen
uitgewerkt is. In Nederland komen nog steeds veel te weinig opvolgers
in aanmerking voor de installatiepremie.

De eisen zijn veel te streng.

Uit de vergelijking met andere EG-landen blijkt ook dat deze in
Nederland veel strenger zijn dan in andere landen.
voorlichting over de installatiepremie armzalig.

Bovendien is de

EG-eisen
De EG stelt aan de verkrijger van de installatiepremie de volgende
_
eisen :
De jonge boer moet l. landbouw als hoofdberoep hebben
2. over voldoende vakbekwaamheid beschikken of deze
binnen twee jaar na vestiging verwerven
3. op het bedrijf werk hebben voor l VAK

4. niet ouder zijn dan 40.
Hieronder zullen we de invulling die in Nederland aan deze 4 eisen
gegeven is langslopen en kijken hoe dit beter kan :
l. HOOFDBEROEP

Bij het verkrijgen van een installatiepremie moet men in Nederland
minstens läà vvan de tijd in het bedrijf steken en minstens de helft
van het fiskaal onzuiver inkomen uit het bedrijf halen. In de meeste

andere EG-landen hanteert men als grens Egg van de arbeidstijd. Het
LEI hanteert dit ook als bovengrens voor 'nevenbedrijven'.
Of de eis dat de aanvrager landbouw als hoofdberoeper moet hebben moet
blijven kunnen we beter in de december-vergadering bespreken. Los
daarvan is er alles voor te zeggen dat men minstens Egg (i.p.v. 75%)
in het bedrijf moet steken.
2. VAKBEKWAAMHEID
Dat er ten aanzien van de vakbekwaamheid eisen gesteld worden is op

zich niet verkeerd. Het uitoefenen van het beroep agrariër vereist nu
eenmaal bepaalde bekwaamheden. Bij de manier waarop de
vakbekwaamheidseisen nu geformuleerd zijn vallen echter teveel mensen
buiten de boot.
Het Ministerie vraagt nu MAS of gelijkwaardig nivo. Meer dan de helft
van de opvolgers komt hier niet aan.
·

LAS-ers moeten nu een aanvullende basiskursus ekonomie gedaan hebben.
Deze sluit echter niet bij de achtergrond van LAS-ers (te theoretisch).
Daarom zouden er aparte kursussen moeten komen voor LAS-ers die een

bedrijf willen overnemen. Deze zouden praktisch van opzet en per
sektor verschillend moeten zijn. Uitgaande van de vaktechnische zaken
moeten in zo'n kursus de ekonomische aspekten van bedrijfsovername

behandeld worden. Uiteraard moeten er voor zo'n kursus zo min mogelijk
financiële drempels zijn.
3. BBDRIJFSGROOTTE / l VAK
In Nederland heeft men de eis dat er 1 VAK per bedrijf moet zijn

omgezet in 120 sbe als minimumeis. voor de superheffing komen steeds
meer melkveehouders hieronder. Bovendien is deze eis voor alternatieve
produktiewijzen (bv. scharrelvarkens) erg hoog. Daarnaast worden
Een oplossing zou zijn de eis te
voet kunnen staan met de
gespannen
Dit zou op

kleinere bedrijven uitgesloten.
verlagen tot 80 sbe.
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zou er een
is, is een weg. Daarnaast
EG-eis. Maar waar een wil
Bedrijven boven
sbe/VAK.
225
worden, bv. op
bovengrens gesteld kunnen
en bovendien
nodig
niet
installatiepremie toch
deze grens hebben de
voor
middelen
meer
bij hetzelfde budget
kreëert een bovengrens
bedrijven.
x
kleinere en middelgrote
4.

MAXIMAAL 40 JAAR

jaar van gemaakt.
Hier is in Nederland 35
Aanvullende eisen in Nederland

van de vanuit de EG gestelde eisen
Bovenop deze strenge invulling
aantal aanvullende eisen
heeft Nederland nog een
minstens
dat bij overname via maatschap
a. De belangrijkste is de eis
60%

kapitaalgoederen moet overgaan.
van de op geld gewaardeerde
gaat
te verlagen tot 50%. Dit

percentage
Inmiddels is besloten dit
gepleit
EG. Het NAJK heeft herhaaldelijk
de
in na goedkeuring door
Ministerie
Het
percentage.
van dit
voor een aanzienlijke verlaging
het een EG-eis was.
omdat
kon
zei altijd dat dit niet
op
(een studieclub
van een seminar van CEPFAR
Welnu. In de notulen
:
volgende
lezen we het
Europees nivo) van l4/l0/1987
geen
verordening
de
benadrukt dat
'Van Commissiezijde wordt

In
deelname in maatschapsverband.
voorschriften geeft omtrent de
bedrijf
het
in
nemen
deel moeten
algemene zin geldt dat jongeren
geldt hier niet
zin. Een percentage
in juridische en economische
van 25% bij het aangaan
een percentage
E
voor. Luxemburg hanteert
van een associatie'.

ons voorgelogen.
Kortom : het Ministerie heeft
overgang
bij een veel lager percentage
Het is dus wel zeer mogelijk
installatiepremie toe te kennen.
van kapitaalgoederen
overname ook in twee keer
In België kan met bij gefaseerde
aantal jaren
tweede toekenning het
aanvragen, waarbij men bij de

kreeg in mindering gebracht
dat men de eerste keer rentesubsidie

wordt.
een deel van de
vervallen. Dan kan men ook
De 60% eis kan volledig
van de
ontbinden
een deel bij het
premie bij het aangaan en
’maatschap krijgen.
b.

liquiditeitssaldo
Positief besparingse en
wil subsidiëren die niet
bedrijven
Dat het Ministerie geen
niet.
Dat willen banken ook
levensvatbaar zijn is begrijpelijk.
positief
een
jaar
3
als eis dat binnen
Toch stellen deze meestal
na de
verkregen wordt. Door net
besparings- en liquiditeitsslado

dit
Er is dus alle voor te zeggen
overname zit men vaak moeilijk.
wat op te schuiven.

c.

Overige
gefinancierd
- 50% moet

°
zijn met vreemd vermogen

zijn van eerste vestiging.
- er moet sprake
Deze eisen kunnen blijven.

aanvragen als ze
vrouwen ook installatiepremie
In Frankrijk kunnen
worden.
kunnen
Nederland ook voorgesteld
meewerken. Dit zou in
Samenvitting

kunnen vervallen :
: De volgende eisen
bedrijfsvermogen ineens
60% (50%) van het
- minimaal
overnemen.
Eisen (deels aangepast)
binnen 2 jaar worden
voldoende vakbekwaam of dit
buiten bedrijf werken (50%)

dan 20 uur
liquiditietssaldo
- moet meer
besparings- en
binnen 3 jaar positief
~
80 sbe
bedrijf minimaal
«a-- ~~~gefinancierd met vraama
minstens 50%
-
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BIJLAGE 2
DE 300 MILJOEN VAN DE OPKOOPREGELING
De opkoopregeling voor melkkwota is geen groot succes geweest. Dat is niet

zo vreemd omdat de melkkwota op de vrije markt veel meer waard waren dan
Braks bood. Aan het eind van dit jaar (1989) loopt de opkoopregeling ten
einde. Totaal was er voor deze regeling 369 miljoen gulden beschikbaar, 335
miljoen vanuit de EG en 44 miljoen vanuit de nederlandse schatkist.
338 melkveehouders hebben 23.670 ton melk ingeleverd, goed voor ruim 55
miljoen gulden. Er zit dus nog ruim 3ll miljoen in de pot van de opkoopregeling.
Bij vaststelling van deze regeling is bepaald dat eventueel resterende EGmiddelen rechtstreeks aan melkveehouders zullen worden uitgekeerd, aldus het
Landbouwschap. Toen later bleek dat de opkoopregeling niet aansloeg stelde
Braks dat hij het geld liever in wilde zetten voor struktuurverbetering van
de melkveehouderij (met name gericht op aanpak van de verzuring). Anders
ging o.a. de fiskus met een deel van het geld lopen. (Wie weet waren er nog
meer argumenten, maar zijn die hierdoor verborgen gebleven.)
Inmiddels heeft Braks de knoop doorgehakt, het geld wordt toch rechtstreeks
aan melkveehouders uitgekeerd. (Zie bijgevoegd artikel uit het Agrarisch Dagblad van 25 oktober 1988.)
Nadere informatie van de afdeling superheffing van het Ministerie leverde
de volgende informatie op. Het bedrag wat iedere melkveehouder krijgt wordt
gebaseerd op het kwotum dat in een bepaalde heffingsperiode (waarschijnlijk
1987-1988) bij de betreffende melkveehouder in bezit was. Het bedrag wordt
in zes termijnen van een jaar uitgekeerd. Kortom: als je in het bezit bent
van een kwotum van 100.000 kg. krijg je 3000 gulden (volgens het artikel in
het Agrarisch Dagblad 3 cent per kilo melk), heb je een kwotum van 1.000.000
kg. dan krijg je 30.000 gulden. Is dit geen vorm van struktuurbeleid?
Het is mij onduidelijk of Braks tot deze invulling is verplicht door de EG.
Had hij met dit geld ook diegenen die het hardst door de superheffing getroffen zijn kunnen ondersteunen?
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DEN HAAG - Het overgebleven geld van de melkopkoopregeling, driehonderd miljoen gulden, wordt rechtstreeks aan

melkveehouders uitgekeerd. Gemiddeld krijgen de veehouders

zesduizend gulden. Minister Braks ziet geen andere mogelijk-

heid dan het geld, dat voor de opkoopregeling bestemd was
maar nauwelijks voor dat doel is besteed, rechtstreeks uit te
keren. Braks wilde het geld liever voor structuurverbetering
..

.

van de melkveehouderij gebruiken.
Commissie
Europese
De
heeft de landbouwminister de
voet dwars gezet. Volgens de

Tweede Kamer sehrijft Brake
dat het geld gebruikt moet worden als schadeloosstelling aan
PVOd¤€°"_l€" WW" '°f§f°""ChO°·

Ziïilivicçaä

EgsilggiriE

van di gelden niei i0e_··
verzuring

.

Braks heeft geprobeerd toe-

eiemmirig ie kriigen hei geid

voor ander beleid aan te wen-

Brusselse regels is het niet toegestaan het geld anders aan te
wenden. ln een notitie aan de
‘

den. De landbouwminister vindt
dat de melkveehouderij vooral
voor het aanpakken van de verzuringsproblemen een steuntje
in de mg kan gebmiken. Bij
rechtstreeks uitkering aan boeren gaat een deel van het geld
verloren, omdat de fiscus langs

komt. In de visie van Braks is

dat doodzonde.
Landbouwschap
Ook
het
heeft liever niet dat Ruding een
deel van het geld krijgt. Samen
met de ambtenaren van het ministerie is de afgelopen maanden
geprobeerd het geld alsnog geheel voor de landbouw binnen te
slepen. Door het te gebruiken
strtrctuurverbetering
voor

wordt voorkomen dat de fiscus
een deel wegneemt. Ambtenaren op het ministerie van Land-

bouw waren tot het laatste moment optimistisch over de goed-

keuring van Brussel. "Die toestemming hangt in de lucht", aldus een ambtenaar nog maar
twee weken geleden.

Beslissing
Volgens de voorlichters van
Braks zou een dclinitieve beslissing cind dit jaar vallen, omdat
dan alle alternatieven op een rijtje staan. Braks heeft echter de
knoop al doorgehakt. Melkveehouders krijgen de 300 miljoen
gulden waarschijnlijk via het
melkbrielje op hun bankrekening.
Hoevcel geld elke boer er precies bij krijgt is nog niet bekend,
maar gemiddeld gaat het om zesduizend gulden per veehouder.
Orngerekend naar melkquotum
komt de uitkering neer op zo`n
drie cent per kilo melk.
Het Landbouwschap is teleurgesteld. maar legt zich bij

_

het besluit neer. "Regels zijn regels. Jammer dat Ruding nu een
groot deel van het geld krijgt,
maar het is helaas niet anders",
aldus een woordvoerder.

48

BIJLAGE 3
MELKKWOTAVERRUIMING

Inleiding
Als je de krantekoppen moet geloven is er een schrijnend melktekort. De
zuivelindustrie maakt prima gebruik van de publiciteit; wat doet het beter
dan de minimumprijs van melk een paar keer achter elkaar te verhogen?
En
Schelhaas komt met het verhaal dat de Derde Wereld de dupe wordt van het
huidige stringente zuivelbeleid. 't Is maar hoe je het bekijkt!
Braks lijkt duidelijk. Er worden nog ettelijke miljoenen uit de EG-kas in
het gesubsidieerd afzetten van boter en magere melkpoeder gestopt (bakkers,
ijsmakers, veevoer, etc.). Op korte termijn wil hij niets weten van
verruiming of afschaffen van de kwota. Maar de druk op hem wordt groter; hij
laat bovendien studies verrichten naar hoe de superheffing versoepeld kan
worden.
Andriessen stelt dat melkveehouders dit melkprijsjaar verruiming van het
kwotum wel kunnen vergeten. Hij geeft aan dat er vanaf april 1989 misschien
wel mogelijkheden zijn. Dit zal aan de orde komen bij de jaarlijkse
prijsonderhandelingen tussen de landbouwministers.
Voor dit West-Veluwe onderzoek laat ik de vraag of het een goede zaak is dat
er meer melk geproduceerd wordt maar even buiten beschouwing. Aannenende
dat die verruiming er komt, is het dan mogelijk dat we ervoor kunnen zorgen
dat kleinere bedrijven hier zo veel mogelijk van kunnen profiteren?
wat is de te verwachten ontwikkeling?
Alle geluiden wijzen erop dat wanneer er kwotumuitbreidingen plaats zullen
vinden, de huidige kwota niet zomaar met een paar procent uitgebreid zullen
worden. Het "meer marktgerichte beleid" wil op de langere termijn van de
hele superheffing af. Kwotumverruiming zal naar alle waarschijnlijkheid
gepaard gaan met een lagere prijs voor het extra kwotum dat een boer(in)
erbij krijgt. Zo laat Braks momenteel onderzoek verrichten naar wat de
gevolgen zijn als iedere boer(in) 5% over het huidige kwotum heen melkt en
daar niet de volledige superheffing voor hoeft te betalen maar bijvoorbeeld
maar 50%. Hij stelt daarbij duidelijk dat op deze manier de doelmatigste
bedrijven een kans krijgen iets meer melk op de markt te brengen. Tegelijkertijd is dit een mooie manier om aan een vrijere markt te wennen volgens
Braks. Het zal duidelijk zijn dat meer melk produceren voor een lagere prijs
weinig perspektief biedt aan kleinere bedrijven.
Wnt zou wenselijk zijn?
Essentieel voor kleinere bedrijven is dat de prijs die voor de melk verkregen
wordt op het huidige peil blijft. Alleen dan heeft kwotumuitbreiding zin.
Deze kwotumuitbreiding kan op een kleinere bedrijven vriendelijke manier
geschieden: geen procenten maar kilogrammen toewijzen of kleinere bedrijven
meer kilogrammen geven dan grotere bedrijven.
Hoe liggen de kansen?
De standpunten van Braks en het Landbouwschap zijn duidelijk. Ze
willen
langzamerhand van de superheffing af. Elke verandering -dus ook de kwotaverruiming- moet daarop gericht zijn. (Vergelijk bijvoorbeeld de diskussie
over het leasen van melkkwota; het Landbouwschap was hier niet zo'n
voorstander van, het was gericht op het soepeler laten verlopen van de
superheffing en niet op afschaffing.) Onder betalers van de landbouwschapsheffing kan dit nog wel eens heel anders liggen. Het enige argument wat
gewicht in de weegschaal kan leggen is met keiharde cijfers te komen dat
boeren en boerinnen massaal kiezen voor een kleinere bedrijven vriendelijke
invulling van de kwotaverruiming. Daarvoor is een grootscheepse enquete
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nodig. (Een soort volksraadpleging zoals in sommige landen gewoon is bij
hete politieke hangijzers.) Dat lijkt mij in het kader van dit onderzoek
echter niet realiseerbaar. Andere machtsmiddelen om het gewenste te
realiseren ontbreken mijns inziens.
Konklusie
Op grond van bovenstaande leent dit onderwerp zich niet voor verder
onderzoek.
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BIJLAGE 4
FINANCIëLE KANTEN VAN MESTOPSLAG

Algemeen
Mestopslag is prijzig, zeker voor kleinere bedrijven. Hieronder
wordt
ingegaan op hoe de kosten van mestopslag te drukken zijn. Zaken
die te maken
hebben met de hoeveelheid en kwaliteit van de op een
bedrijf geproduceerde
mest worden daarbij buiten beschouwing gelaten, het gaat over de
kosten van
het realiseren van mestopslag.
Bij mestopslag kan er onderscheid gemaakt worden in twee
verschillende
doelen van mestopslag:
1. Opslag die erop gericht is het uitrijverbod te
overbruggen; de mest is
wel plaatsbaar op het eigen bedrijf (dit geldt met name voor
melkveehouders). Deze opslag dient dan ook op of vlakbij het eigen bedrijf
plaats
te vinden.
2. Opslag voor bedrijven met een permanent overschot dat op
andere bedrijven
of bij akkerbouwers in tekortgebieden/niet-overschotgebieden
afgezet moet
worden. Uit bedrijfsvoerings- en financieel oogpunt kan deze
opslag het
beste zo dicht mogelijk bij de afnemer gebouwd worden.
Voor de West-Veluwe is er een vrij groot tekort aan opslagcapaciteit.
De
belangrijkste oorzaak hiervan is de onduidelijkheid bij boeren over het
beleid ten aanzien van en de kosten van mestafzet en mestverwerking
in de
komende jaren. De grote investering die voor opslag gedaan moet worden
wordt
met dit onduidelijke beleid op langere termijn te risikovol gevonden,
als de
financiële mogelijkheden er sowieso al zijn.
Subsidies mestopslag
Er zijn een aantal subsidieregelingen waar bij de bouw van mestopslag
gebruik
van gemaakt kan worden:
- Tweede mestopslagbesluit: geeft subsidie voor diverse soorten
opslag.
Bestaat uit een vast bedrag per m3; dit varieert van 15-30% van de
bouwkosten
- Bijdrageregeling gezamenlijke opslag: geeft een subsidiebedrag per m3,
minimale omvang 2400 m3
- Bijdrageregeling praktijkproblemen mestproblematiek: vernieuwende
ideeën
op het terrein van afzet en verwerking die nog niet in de
praktijk
toegepast zijn komen in aanmerking voor een subsidie.
- Daarnaast kan bij de bouw van een opslag een beroep gedaan worden op de
kleinschaligheidstoeslag uit de WIR en de Rentesubsidieregeling, al zijn
deze bedragen gering.
Het Tweede Mestopslagbesluit levert de meeste financiële voordelen bij
de
bouw van een opslag. Een belangrijke voorwaarde om hiervoor
in aanmerking te
komen is dat men het hoofdberoep in de landbouw moet hebben.
Dit sluit aan
bij het genoemde bij de diskriminerende regelingen.
In het Mestfonds Gelderland zit nog zo'n 2,5 miljoen gulden.
Dit fonds steekt
alleen geld in oplossingen voor de overschotten en haalbaarheidsonderzoeken
voor nieuwe ideeën.
Extra geld lospeuteren voor opslagkosten op landbouwbedrijven
lijkt niet
mogelijk. Ook de Stichting Mestbank Midden-Nederland is hier al
eens
vastgelopen. zij wilden opslag financiëren voor kalvermesters omdat de
kalvergierzuiveringsinstalaties op zich laten wachten. Ze werden teruggefloten door de Landelijke Mestbank. Dit zou precedentwerking hebben
naar andere
groepen. Bovendien hadden de kalvermesters dit probleem aan
kunnen zien
komen.
Voor ideeën die erop gericht zijn de mestafzet te verbeteren of
het
mestoverschot in te perken staan echter genoeg subsidiepotjes
klaar.
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Konklusie: Meer geld vrijkrijgen voor de bouw van opslag lijkt niet haalbaar.
Alleen als dit gekoppeld is aan afzet of verwerking zijn (fikse) subsidies
mogelijk.

Gezamenlijke opslag
Bij gezamenlijke mestopslag valt aan de volgende manieren te denken:
- semi-gezamenlijke opslag (3 à 4 bedrijven)
- gezamenlijke opslag per buurt (10-25 bedrijven)
- grootschalige gezamenlijke opslag
m3 dalen.
Het grote voordeel van gezamenlijke opslag is dat de kosten per
Daartegenover staat echter wel dat de transportkosten zullen stijgen ten
opzichte van opslag op het eigen bedrijf.
Gezamenlijke opslag op de West-Veluwe heeft haast alleen maar zin voor die
moet
mest die in het eigen gebied kan blijven, mest die toch het gebied uit
worden.
opgeslagen
overschotgebied
kan beter niet voor langere termijn in het
Gezamenlijk kan één
- Semi-gezamenlijke opslag lijkt financieel voordelig.
de silo's van de
dan
zijn
te
hoeft
silo gebruikt worden die minder groot
gering en
blijven
Transportkosten
afzonderlijke bedrijven tesamen.
kosten bespaard
ook
steken
te
bouw
de
bovendien kan er door zelf tijd in
worden.
kunnen
gebouwd
silo's
deze
worden. Er zouden zo een aantal van
nodig
zicht
wel
goed
is
Hiervoor
(In het beheer van een stichting o.i.d.)
op de mestsituatie in een gebied.
als hierboven
- Gezamenlijk opslag per buurt heeft dezelfde voordelen
moeten worden tussen
gemaakt
afweging
beschreven. Er zal alleen een sterke
andertransportkosten
in
nadelen
voordelen in bouwkosten enerzijds en
opgeslagen
fl5,per
Voor
moeilijker.
zijds. Daarnaast wordt het beheer
m3 blijkt dit kostendekkend te zijn (gemiddelde tarief van een loonwerker,
Praktijkals er zelf uitgereden wordt is er f2,50 korting op dit bedrag.)
wel een
ervaringen van de Mestbank waren dat kalvermesters voor fl5,-

andere weg vonden.
aan
Grootschalige mestopslag heeft alleen nut als er direkt een verwerking
de
in
ervaringen
Uit
verbonden is (fabriek of zuiveringsinstallatie).
Achterhoek blijkt dat dit misschien op vrij grote schaal nogelijk is.
(Omvang bijv. 200.000 m3)
voor
Konklusie: Gezamenlijke opslag op grote schaal biedt geen perspektief
mestoverdat
het
worden
dit onderzoek. Er zal wel op aangedrongen kunnen
schottenbeleid zich niet alleen richt op grote fabrieksmatige verwerking.
Voor het aanpakken van gezamenlijke mestopslag op kleinere schaal lijkt
goed beeld
voor dit onderzoek wel perspektief, er zal dan wel eerst een
gekoördineerde
een
door
gevolgd
moeten zijn over meststromen per gemeente,
weinig
aanpak. Voor bedrijven met een flink mestoverschot biedt dit echter
perspektief.
-
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BIJLAGE 5
ONDERZOEK MEST WEST-VELUWE

Doel:

West-Veluwse jonge boeren minder kosten kwijt te laten zijn aan de op
het eigen bedrijf geproduceerde mest d.m.v. de kosten van opslag en
afzet te drukken en de kwaliteit en kwantiteit van de mestproduktie
op het eigen bedrijf te verbeteren.

Probleemstelling: Op welke wijze kan de wetenschapswinkel een bijdrage
leveren aan bovengesteld doel ?
Toelichting:
De wetgeving op het terrein van de mest is bepalend voor hoe er met de
mest
op een landbouwbedrijf omgegaan wordt en daarmee ook voor het kostenplaatje
dat daaraan verbonden is. Er zijn echter allerlei mogelijkheden
voor
individuele veehouders om de kosten die tegenwoordig aan de mestproduktie
verbonden zijn te drukken. Op het terrein van opslag en afzet is er vaak wel
wat te verdienen door een goed beeld te hebben van hoe de meststromen
in de
eigen omgeving verlopen en door te kijken wat er eventueel gezamenlijk
mogelijk is rondom de opslag en afzet van mest. Daarnaast zijn er op het
eigen bedrijf mogelijkheden om de mestproduktie te verminderen en de
kwaliteit van de mest te verbeteren.
Voor het aanpakken van bovengesteld doel zullen er op plaatselijk nivo
(groepen) jongeren met het genoemde aan de slag moeten. Het is noodzakelijk
dat de betrokkenen zelf aktief meedoen, uitgangspunt is de situatie op het
eigen bedrijf. Al werkend kunnen knelpunten gesignaleerd worden en kan
er
aan belangenbehartiging gedaan worden.
Bijdrage Wetenschapswinkel
Vanuit de Wewi is daarbij op verschillende terreinen ondersteuning
mogelijk:
begeleidingz- beeld geven van wat bereikt kan worden door op deze manier
aan de slag te gaan
- stimuleren om aan de slag te gaan
- aandragen van belangrijke informatie
- organiseren van avonden over mest
- kontakten leggen met deskundigen
- voortgangsproces begeleiden
onderzoek: - bepalen welke informatie nodig is voor voortgang en waar deze
te halen is.
- bekijken waar informatie/inbreng deskundigen niet aanwezig/bruikbaar is voor veluwse situatie
- signaleren knelpunten op terrein van regel-en wetgeving
rondom mest t.a.v.kleinere bedrijven.
belangen
- strategie bepalen om knelpunten op te lossen
behartiging - ondersteuning bij belangenbehartiging rondom knelpunten
Werkwijze
Allereerst moet er met elk geinteresseerd bestuur van de verenigingen
overlegd worden of zij interesse hebben in ondersteuning vanuit de Wewi bij
aanpak van de mestproblematiek in eigen omgeving en naar welk deel van
het
hierboven omschrevene hun voorkeur uitgaat.
Daarbij zijn globaal twee wegen mogelijk die afzonderlijk of gemengd
gevolgd kunnen worden:
1. Drukken kosten op het vlak van mestopslag en mestverwerking
2. Op eigen bedrijf de kwantiteit en kwaliteit van de mest
verbeteren.
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Elk bestuur is vrij in het bepalen van de keuze. Elk bestuur kan zelf
besluiten wel of niet met de Wewi in zee te gaan.

mestopslag en mestafzet.
wat ze
- Avond organiseren waarop leden (geinteresseerden) beeld krijgen
uitnodigen
(d.m.v.
kunnen bereiken met het oprichten van een mestgroep
lid mestgroep uit ander overschotgebied), interesses peilen.
- Met bestuur bepalen waar eigen mestgroep zich op gaat richten
- Plan van aanpak opstellen komend jaar (inventarisatie, betrokkenheid
mestbank, etc.)
- Uitvoeren inventarisatie
- Bestudering mogelijkheden opslag en afzet in eigen omgeving
om iets goeds van
- Aangeven waar wetgeving en subsidieregels tegenwerken
de grond te krijgen
in tekortgebieden.
- Bestudering mogelijkheden (gezamenlijke) afzet
mestkwaliteit en mestkwantiteit
oplevert
- Avond organiseren over wat er voor mogelijkheden zijn en wat het
verbetert.
kwantiteit
als je op het eigen bedrijf de mestkwaliteit en
Daarbij moet nadruk liggen op wat er op kleinere bedrijven allemaal kan.
- Met bestuur plan maken van verdere aanpak
-

-

Konkrete bedrijfssituaties bekijken, samen met deskundigen bestuderen

wat

er allemaal kan op het eigen bedrijf.
Aangeven wat er voor het eigen bedrijf gemist wordt aan mogelijkheden en
onderzoeksmateriaal
Druk uitoefenen om meer informatie te krijgen over toepassingsmogelijkheden op kleinere bedrijven.

Tijdsplanning
dec '88:
jan '89
apr '89
mei '89
-

met alle besturen overleggen wat zij willen
per bestuur plan van aanpak maken
uitvoeren plan van aanpak, met als doel eind april een flink
eind op weg te zijn, zodat men (voor zover nodig) in het
nieuwe seizoen zelf verder kan
afronding, per vereniging plan op papier zetten hoe er het
volgend seizoen eventueel verder gegaan kan worden
Begeleiding overdragen aan GAJK-konsulent
Evaluatie.

wim Goedhart
22 november 1988
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BIJLAGE 6
MINDER GELD KWIJT AAN MEST

Programma voor aktiviteit vereniging Jonge Boeren Ederveen op donderdag 16
februari 1989
1. Opslag bouwen of afzetten? (20.00-21.00)
Voor twee voorbeeldbedrijven wordt voorgerekend of het loont om de mestopslag

uit te breiden. (door bedrijfsvoorlichtster of bedrijfsspecialist, 30
min)
Voorbeeldbedrijf 1: 20 melkkoeien, 200 mestvarkens, 200 mestkalveren, 1700

scharrelkippen, 7 ha. grasland, 1 ha. mais.
Aanwezige opslag: melkvee 14 dagen, mestvarkens
1 maand, mestkalveren 2 maanden, kippen l jaar.
Voorbeeldbedrijf 2: 30 melkkoeien, 80 fokzeugen, 10 ha. gras
Aanwezige opslag: melkvee 1 maand, fokzeugen 2,5 maand
Vragen:
- Loont het voor deze bedrijven de opslagcapaciteit uit te breiden?
- Zo ja, voor hoe lang moet er opslag gebouwd worden
hoe groot moet de opslagcapaciteit zijn
welk opslagsysteem is het meest aantrekkelijk
van welke subsidieregelingen kan gebruik gemaakt worden
welke vergunningen moeten verleend worden
Hierna ruimte voor vragen van aanwezigen.
2. Eisen aan afzet (21.00-21.30)
Als alle mest niet op het eigen bedrijf aan te wenden is moet er afgezet
worden. Afnemers (m.n akkerbouwers) bepalen welke mest tegen een redelijke
prijs af te zetten is.
Behandeling door dhr. Goorhuis,

(20 min.) mestdistributeur, van de volgende

vragen:
- welke eisen stelt de akkerbouwer aan de mest?
- wat zijn boeren kwijt als ze de mest via u afzetten ?
- wat zijn de voordeligste momenten om mest aan te leveren?
- waar moeten we allemaal nog meer rekening mee houden bij afzet?
Hierna ruimte voor vragen van aanwezigen
Pauze

3. Drukken van kosten mestoverschot (21.40-22.30)
De kosten die op ieder bedrijf aan de mest kleven zijn te drukken door minder
geld kwijt te zijn aan afzet en door gebruik te maken van de kortingsmogelijkheden in de overschotheffing
Vragen aan bedrijfsvoorlichtster/specialist (30 min):
- wat kan ik doen om aan de mestafzet minder geld kwijt te zijn? (vehogen
droge stofgehalte, geen verontreinigingen, hoog mineralengehalte) Hoe kan
ik dat voor elkaar krijgen? Kost me dat ekstra tijd/geld? Wat levert het
mij op?
- er zijn kortingsmogelijkheden op de overschotheffing (fosfaat-arm voeren
en een afzetkontrakt sluiten) Wat moet ik doen om daarvoor in aanmerking
te komen? Wat kost dat (tijd/geld) en wat levert het op?
Hierna ruimte voor vragen van aanwezigen.
4. Afronding
Er is veel aan de orde geweest op deze avond. Er zullen veel vragen
overblijven. Zijn er mensen die samen met anderen hiermee verder willen?
(bijv. gaan kijken naar diverse opslagsystemen, gericht te gaan bekijken hoe
op het eigen bedrijf het ds-gehalte van de mest te verbeteren is etc.)
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BIJLAGE 7
MINDER GELD KWIJT AAN MEST

Avond voor vereniging Jonge Boeren Zwartebroek e.o., 14 februari 1988
met medewerking van bedrijfsvoorlichter/bedrijfsspecialist landbouwvoorlichting
1. Qpslag bouwen of afzetten (20.00-21.00)
Aan de hand van twee voorbeelden wordt door een bedrijfsvoorlichter besproken
of het lonened is om de opslagcapaciteit uit te breiden.
Voorbeeldbedrijf 1: 20 melkkoeien + jongvee, (grupstal), 400 mestvarkens,
8 ha grasland, 2 ha mais:
Opslagcapaciteit: 4 weken voor rundveemest, 4 weken voor

varkensmest
Voorbeeldbedrijf 2: 100 fokzeugen, 600 mestvarkens, 3 ha. mais. Opslag voor
4 weken.
Vragen:
- Is het voor dit bedrijf lonend de opslagmogelijkheden uit te breiden?
- Zo ja, voor hoe lang moet er opslag gebouwd worden?
hoe groot moet de opslag zijn
welke systemen zijn het meest aantrekkelijk

voor welke subsidies komt men in aanmerking
welke vergunningen moeten er komen
- Zo nee, welke afzetmogelijkheden zijn er?
wat moet daarvoor betaald worden?
Hierna is er ruimte voor vragen van de aanwezigen
2. Hoe zijn de afzetkosten te drukken (21.00-21.30)
Het zijn de afnemers (akkerbouwers/mestdistributeurs/mestbank) die de kosten
van de mestafzet bepalen. Proberen te voldoen aan hun wensen kan de kosten
verlagen
Vragen:

Welke eisen stellen zij aan de mest (ds-gehalte, mineralengehalte,
verontreiniging)? wanneer kom je in aanmerking voor de kwaliteitspremieregeling?
dit
- Welke maatregelen kunnen er in de bedrijfsvoering getroffen worden om
te realiseren? Wat kost dit en wat levert het op?
- Wat kan er nog meer ondernomen worden om de afzetkansen te verbeteren?
Hierna is er ruimte voor vragen uit de zaal

-

Pauze

3. Kortingen overschotheffing (21.45-22.15)
Er zijn een tweetal mogelijkheden om korting op de overschotheffing krijgen,
namelijk bij het gebruik van fosfaat-arm voer en het sluiten van een
afzetkontrakt
Vragen:
te
- Aan welke voorwaarden moet worden voldaan om hiervoor in aanmerking
komen?
-

Loont het de moeite om over te stappen op fosfaat-arm voer?

Hierna kunnen de aanwezigen vragen stellen
4. Afronding
Vanavond is er veel verteld over de mest. Zijn er zaken waar jullie mee
verder willen, zoals eens te gaan kijken naar diverse opslagsystemen of
verder te onderzoeken hoe je het droge stofgehalte op je eigen bedrijf kan
verbeteren ?
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BIJLAGE 8
MEER MILIEU VOOR 'T ZELFDE GELD ?1
Avond voor AJK Barneveld, 14 februari 1989
De diskussie over Landbouw en Milieu staat volop in de
aktualiteit. Daarin

speelt de ammoniakemissie een heel belangrijke rol. Komend voorjaar zal
in de
haagse politiek besloten worden met hoeveel procent de ammoniakemissie
in
2000 teruggedrongen moet zijn. De percentages die in omloop zijn
lopen
uiteen van 50-90%. Er worden op dit terrein veelvuldig ideeen naar voren
gebracht die goed zijn voor het milieu en de portemonnee van de boer. Op deze
avond willen we ingaan wat je op het eigen bedrijf allemaal kan doen om
in
te spelen op deze ontwikkelingen, wat het kost en wat het oplevert.
Prpgramma

1. Opening.
2. Videoband 'Varkenshouderij en Milieu..., een kwestie van
balans' van het

centrum landbouw en milieu (20.15-20.45)
3. Diskussie over videoband met bedrijfsvoorlichter varkenshouderij,
dhr.
Gaaskamp of dhr. Kortstee.(20.45-21.15)
Daarbij aandacht voor vragen als:
- Heb ik hier wat aan voor mijn eigen bedrijf?
- Wat kost het en wat levert het op?

4.
5.

6.
7.

8.

Vragen die betrekking hebben op verzuring, bemesting en graslandgebruik
kunnen vastgehouden worden tot na de inleiding van dhr. Buitenhuis.
Korte pauze
Terugdringen van ammoniakemissie op je eigen bedrijf. Daarbij is aandacht
voor diverse bemestingssystemen en graslandgebruik. Inleiding dhr.
Buitenhuis, specialist voedervoorziening van het Consulentschap
Rundveehouderij. (21.30-22.00)
Diskussie over deze inleiding (22.00-22.30)
Afronding. Wie wil zich verder gaan verdiepen in zaken die op deze avond
aan de orde zijn geweest? (Bijv. met een paar mensen eens ergens gaan
kijken)
Sluiting
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