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Inleiding

Het Informatie en Kennis Centrum Veehouderij (IKC) heeft zichzelf
onder meer tot taak gesteld om bij te dragen aan het ontwikkelen
van een ruimtelijke visie op de landbouw. Deze taak is concreet
gemaakt door middel van het voornemen om te werken aan een Agrarische Hoofdstruktuur (AHS) voor Nederland. Of er een AHS moet
komen en hoe zoiets er dan uit ziet, zijn twee belangrijke vragen. Het IKC heeft op 21 september 1993 een workshop georganiseerd om antwoord te krijgen op deze twee vragen. Het voorliggende verslag is het resultaat van deze workshop.
De deelnemers aan de workshop vertegenwoordigden een breed veld
(zie bijlage 2). Hierdoor is in de inleidingen en tijdens de
diskussie de AHS vanuit veel verschillende invalshoeken belicht.
Mede daardoor kon in de diskussie een belangrijke stap in de
goede richting worden gezet.
Tijdens de workshop hebben de aanwezigen zich gebogen
kernvragen:

over

twee

1. Waarom een Agrarische Hoofdstruktuur?
2. Hoe kan een Agrarische Hoofdstruktuur er uit zien?
Deze twee vragen zijn bepalend geweest voor de opbouw van de
workshop (bijlage 1) en ook voor het verslag.
Het verslag begint met de weergave van drie inleidingen over de
eerste vraag. Willem Hellevoort (hoofdstuk 2), Henk Kloosterboer
(hoofdstuk 3) en Peter Kurstjens (hoofdstuk 4) gaan in op argumenten voor en tegen een Agrarische Hoofdstruktuur.
Het verslag vervolgt met antwoorden op de tweede vraag: hoe kan
een AHS er uit zien? Jan Pieter Vermeulen (hoofdstuk 5) en Fons
Goselink (hoofdstuk 6) belichten voorbeelden uit respectievelijk
Noord-Brabant en Gelderland.
Hoofdstuk 7 bevat de verslagen van de diskussies. In die
diskussies hebben de deelnemers de antwoorden op de
twee
kernvragen nog aanzienlijk aangescherpt.
Voor het vervolg is hoofdstuk 8 van het verslag het meest belangrijk: hoe gaat het IKC-Veehouderij verder? Het IKC wil namelijk
verder. De inleidingen en de siskussies tijdens de workshop hebben hier veel stof voor aangedragen. Zij zijn bepalend geweest
bij het formuleren van vervolgakties voor het IKC.
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Het IKC wil uitdrukkelijk niet in haar eentje verder. Dat kunnen
we niet en dat willen we niet. Wij nodigen u daarom met klem uit
om met ons mee te denken. De vervolgakties in hoofdstuk 8 kunnen
daarvoor als leidraad dienen. De komende tijd gaan wij deze vervolgakties verder uitwerken en uitvoeren. Wij hopen daarbij op de
medewerking van vele anderen die met ons verder willen werken aan
een ruimtelijke visie op de landbouw in Nederland.
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Waarom een Agrarische Hoofdstruktuur
Willem Hellevoort,

IKC

Veehouderij

U kent allemaal ongetwijfeld de Gelderse Poort. De Gelderse Poort
is een gebied in het Gelderse rivierengebied. Het ligt tegen de
Duitse grens aan.
De Gelderse Poort is voor een groot deel landbouwgebied. Dit
landbouwgebied kenmerkt zich door een goede bedrij fsstruktuur. Er
komen relatief grote bedrijven voor; overwegend rundveebedrijven.
De inrichting is grootschalig en de verkaveling is, gemiddeld genomen, goed. Het grondgebruik is tamelijk extensief; op veel
plaatsen komen er minder dan 1,5 melkkoeien per hektare voor.
Mede als gevolg daarvan is de milieudruk vanuit de landbouw
relatief laag te noemen.
Kortom: de Gelderse Poort is een sterk landbouwgebied in de
huidige situatie. Wat minstens zo belangrijk is, is dat het qua
ontwikkelingsperspektieven een sterk landbouwgebied is. De basisvoorwaarden voor een duurzame ontwikkeling lijken immers aanwezig.
Wat zien wij echter gebeuren met het gebied? Vanuit de Vinex
wordt er een groene koers overheen gelegd. Grote delen van de
Ecologische Hoofdstruktuur zijn geprojekteerd binnen de Gelderse
Poort. Hiervan is een belangrijk deel natuurontwikkelingsgebied.
Tot slot is het gebied onlangs in het Structuurschema Groene
Ruimte aangewezen als strategisch groenprojekt. Dit betekent dat
circa duizend hectare cultuurgrond zou moeten worden omgevormd
tot natuurgebied.
Kortom; dit sterke landbouwgebied met zijn goede ontwikkelingsperspektieven voor een duurzame landbouw wordt, via natuurontwikkeling, omgevormd tot een
grootschalig
natuurgebied.
Daarbinnen zal voor landbouw geen plaats meer zijn.
Had dit nu niet anders gekund? Waarom moet nu juist zo'n gebied
van funktie veranderen. Zijn er geen andere gebieden die ook
geschikt zijn, waar de landbouw minder perspektieven heeft? Ik
denk dat het anders had gekund. De oorzaak van deze situatie ligt
voor een groot deel in het feit dat een regionaal gedifferentieerde ruimtelijke visie op de landbouw ontbreekt. Het voorbeeld
van de Gelderse Poort laat zien dat zo'n regionaal gedifferentieerde ruimtelijke visie een meerwaarde kan hebben en dit voorbeeld is niet het enige; er zijn meer situaties waarin zo'n
regionaal gedifferentieerde ruimtelijke visie een meerwaarde kan
hebben.
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Zo'n visie zou je kunnen noemen of uit kunnen werken tot iets wat
je wellicht een Agrarische Hoofdstruktuur zou kunnen noemen.
Hoe zo'n AHS er uit zou moeten zien is nog niet duidelijk.
Bovendien is nu eerst aan de orde welke argumenten pleiten voor
zo'n AHS, alvorens in te gaan op de beeldvorming.
Het voorbeeld van de Gelderse Poort illustreert een aantal argumenten waarom iets dergelijks als een AHS zinvol zou kunnen
zijn. Ik wil vijf argumenten behandelen.
1. Alle andere funkties in het landelijk gebied hebben een ruimtelijke vertaling van hun wensen, eisen danwei beleidsdoelstellingen. Als voorbeeld: we kennen een Nationaal Landschapspatroon (Nota Landschap), een Recreatieve Ruimtelijke Struktuur (Nota Kiezen voor Recreatie) en een Ecologische Hoofdstruktuur (Natuurbeleidsplan). Vooral deze laatste heeft laten
zien hoe sterk een ruimtelijke vertaling kan doorwerken.
Alleen de sector landbouw kent geen ruimtelijke vertaling.
Hooguit valt te stellen dat het ruimtelijk beleid voor de
landbouw, zoals dat in het SGR is opgenomen, een eerste aanzet
geeft tot een ruimtelijke vertaling. Op de kanttekeningen die
daarbij zijn te plaatsen ga ik in bij mijn vierde argument.
Het gevolg van deze situatie is dat afstemming en overleg in
een vroeg stadium moeilijk en soms onmogelijk is. De verschillende belangen, wensen, eisen, sterktes en zwaktes zijn immers
niet naast elkaar te leggen. Mensen die deze belangen moeten
afwegen hebben hier wel grote behoefte aan. De afweging kan
beter plaatsvinden en de kwaliteit van de afweging kan worden
verhoogd.
2. De maatschappelijke verhoudingen zijn aan het veranderen. Tot
voor kort was het gebruikelijk dat andere funkties dan landbouw hun wensen aangaven ten aanzien van ruimtebehoefte en
lokatie. Vanuit de landbouw werd dan min of meer bepaald of
daar mogelijkheden voor waren. Deze reaktieve werkwijze lijkt
steeds minder te werken. De Gelderse Poort is hier een voorbeeld van. De waardering voor andere funkties ten opzichte van
landbouw is hoger geworden. Wanneer nu de wensen en eisen vanuit de landbouw van tevoren zouden worden aangegeiven, betekent
dit een sterkere positie voor gebieden als de Gelderse Poort.
Zo'n gebied wordt immers als sterk gekenmerkt. Het betekent
dat sterke landbouwgebieden vaker behouden zullen blijven.
3. Er komen steeds meer claims vanuit andere funkties. Deze
claims differentiëren ook steeds meer. Denk bijvoorbeeld aan
de verschillende vormen van bescherming die natuurgebieden
behoeven of de verschillende vormen van invulling die aan het
bufferbeleid worden gegeven. Daarnaast bestaat er onduidelijkheid over de ontwikkeling van de diverse landbouwsectoren.
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Het resultaat van dit alles is dat de ontwikkeling van de
grondbehoefte en lokatie-eisen van de landbouw steeds complexer en ondoorzichtiger wordt.
Gezien deze complexiteit en ondoorzichtigheid is het onmogelijk om pas te reageren op claims op het moment dat deze zich
voordoen. Een gefundeerde en samenhangende reaktie zal dan
meestal te laat zijn. Een gedegen analyse zal al gepleegd
moeten zijn. Een voorbeeld van een dergelijke analyse is het
proefschrift van Hetsen en Hidding van de Landbouwuniversiteit: 'Landbouw en ruimtelijke organisatie in Nederland'.
Andere vormen zijn echter ook denkbaar.
4. De aanpak van de ruimtelijke problemen en vraagstukken in de
landbouw is nogal selektief en soms ook ad hoc. Het SGR is
hier een voorbeeld van: er wordt iets gezegd over zandgebieden, veenweidegebieden,
bollenteelt,
glastuinbouw
en
boomteelt. Dit illustreert dat wordt ingegaan op problemen die
nu spelen. Het betekent echter ook dat samenhang met andere
sectoren en andere gebieden ontbreekt. Over enige tijd kunnen
er weer andere problemen ontstaan. Wat gebeurt er met de rundveehouderij, hoe ontwikkelt zich de intensieve veehouderij,
hoe loopt de crisis in de akkerbouw af? Met de huidige aanpak
is de kans groot dat deze problemen of kansen niet tijdig
onderkend zullen worden. Een ruimtelijke visie op de landbouw,
gebaseerd op een gedegen analyse die telkens wordt bijgesteld
op basis van nieuwe inzichten, zorgt voor een tijdige onderkenning van kansen en knelpunten. Bovendien zorgen dergelijke
analyses voor inzicht in de samenhang tussen sectoren.
5. Tot slot een laatste argument. Generiek beleid voor de landbouw is nodig. Een generieke aanpak is ook voor veel zaken
voldoende. Maar alleen generiek beleid is niet, of niet meer,
voldoende. Denk bijvoorbeeld aan de milieuproblematiek in de
landbouw. Dit vraagt om regiospecifieke oplossingen; met name
de ammoniakproblematiek. Daarnaast lopen de regionale ontwikkelingsperspektieven voor de landbouw sterk uiteen. Ook hier
is de milieuproblematiek een van de oorzaken, maar er zijn
veel meer factoren die daarbij een rol spelen. In ieder geval
is een regionaal gedifferentieerde benadering noodzakelijk om
regiospecifieke problemen het hoofd te bieden.
Conclusie: Een regionaal gedifferentieerde ruimtelijke visie op
de landbouw, wellicht te noemen of uit te werken tot een Agrarische Hoofdstruktuur, is van belang:
a. Voor de sector landbouw zelf, omdat sterke landbouwgebieden
vaker behouden zullen blijven.
b. Voor mensen die bij afwegingsprocessen betrokken zijn (waar
onder ruimtelijke ordenaars), omdat de kwaliteit van de afweging kan verbeteren. Alle betrokken funkties kunnen immers tegelijkertijd op hun juiste waarde worden geschat.
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Wat is er nodig voor zo'n regionaal gedifferentieerde ruimtelijke
visie?
Ten eerste zijn goede analyses nodig van de veranderende ruimtelijke organisatie van de landbouw. Zonder dergelijke analyses
is visievorming zinloos.
Ten tweede zijn diskussies met het bedrijfsleven van groot belang. Dit is nodig om draagvlak te creëren voor bepaalde visies,
maar zeker ook om ruimtelijke visies uit te werken. Het bedrijfsleven vormt immers een belangrijke kennis- en ervaringsbron.
Tot slot moet niet geprobeerd worden om op rijksnivo alles te regelen. Fijnafstemming behoort op regionaal en lokaal nivo plaats
te vinden. Hier ligt een belangrijke taak voor wederom het bedrijfsleven en de provincies.
Echter, voordat fijnafstemming plaats kan vinden zal er toch
eerst een regionaal gedifferentieerde ruimtelijke visie op hoofdlijnen moeten zijn. Zolang die er niet is, wellicht in de vorm
van een Agrarische Hoofdstruktuur, zullen problemen zoals in de
Gelderse Poort blijven bestaan.
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Visie vanuit de landbouw op een Agrarische Hoofdstruktuur
Henk Kloosterboer,

Landbouwschap

Laat ik beginnen te zeggen dat mijn opstelling voor wat betreft
een Agarische Hoofdstruktuur uiterst terughoudend is. Toen ik de
uitnodiging voor deze workshop kreeg en de bijbehorende titel
trof mij dit als symptomatisch voor de diskussie. Gesproken wordt
over: Naar een AHS, met als doel te kijken of een AHS een meerwaarde kan hebben. Zo ja, hoe moet dat dan en wie wil erover meedenken. Wat ontbreekt is: Zo nee, waarom niet. Deze vraag is
blijkbaar al beantwoord.
De overheid als alleswetende vader
Het roept een bekend gevoel op: waarom willen jullie als landbouw
toch niet? Wij bedoelen het zo goed. Het beeld ontstaat van een
overheid als een soort van alleswetende vader die een onwillig
kind vertelt: luister nou maar naar papa, want die weet wel wat
goed voor je is.
De bekende argumenten voor een AHS komen dan naar voren:
- de landbouw moet keuzes maken;
- sterke punten binnen de landbouw moeten worden uitgebouwd;
- landbouw moet zelf claims leggen als tegenwicht van de claims
door andere funkties;
- de landbouw moet in het offensief.
En daarom moet er dus een AHS komen.
De vraag bij mij blijft dan echter nog steeds wat de landbouw
werkelijk te winnen heeft bij een AHS.
Onduidelijk toekomstbeeld
Als voorwaarde voor een goede invulling geldt dat er een duidelijk toekomstbeeld moet zijn. Het moet duidelijk zijn waar de
landbouw naar toe gaat of naar toe kan. Bovendien moet duidelijk
zijn in welke sectoren je je waar wilt ontwikkelen en welke voorwaarden daartoe noodzakelijk zijn.
Een duidelijk toekomstbeeld is er echter niet. Er is grote onzekerheid over de toekomst; de landbouw is sterk in beweging. Neem
bijvoorbeeld de zware milieueisen. Het is onduidelijk welke effekten dit heeft op de struktuur van de landbouw. Komt er wel of
geen graasdiernorm per hektare.
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Ook de markt is onvoorspelbaar. Kijk maar naar de EG en de GATTonderhandelingen. Aardappelen zijn altijd een sterk punt geweest
in onze landbouw. Nu gaat deze sector onderuit. Is dit struktureel of tijdelijk? Wie zal het zeggen. Ook de intensieve veehouderij zit zwaar in de min. Ook hier valt moeilijk aan te geven of
dit struktureel of tijdelijk is. In de melkveehouderij gaat het
nu nog goed, maar hoe lang nog? De melkveehouders zijn nu erg tevreden, maar bij invoering van de superheffing waren zij tegen.
Daarnaast hebben wij te maken met individuele ondernemers. Zij
moeten de keuzes maken. Hoe moeten zij reageren; welke sector
heeft de beste toekomstkansen en in welk gebied? De een zal dan
kiezen voor specialisatie, de ander voor spreiding van risico's.
De verschillen tussen boeren zijn groot. Volgens Van der Ploeg
heb je koeieboeren, machineboeren, optimale boeren en dubbeldoelboeren. Welke keuze moet een melkveehouder in Brabant met een
groot mestoverschot maken? Moet hij gokken op mesttransport of
moet hij toch maar naar Groningen. Flexibiliteit blijft voor een
ondernemer in deze situaties uiterst belangrijk.
Eenzelfde onzekerheid is er ten aanzien van de perspektieven voor
gebieden. Bijvoorbeeld Groningen. Nu is hier grotendeels akkerbouw, maar met grote problemen. Wat zal hier in de toekomst gebeuren? Nog meer grootschalige akkerbouw of grove tuinbouw of
houtteelt? Of zou toch rundveehouderij een alternatief zijn? De
instroming van rundveehouderijbedrijven zal waarschijnlijk gunstig voor het gebied zijn. Er vindt uitwisseling van grond plaats
en het gebied krijgt nieuwe impulsen. Een tegengesteld standpunt
is echter ook houdbaar. Rundveehouderij drijft de grondprijs omhoog, waardoor er minder mogelijkheden voor schaalvergroting in
de akkerbouw zijn.
Doorwerking beleid
Tot zover de onzekere toekomst. Maar zelfs als de toekomst wel
voorspelbaar is, is het de vraag of een AHS wel voordelen oplevert. Ik denk dan terug aan de diskussie over de VINEX, over de
gele koers. Dit zouden de gebieden moeten zijn waar intensieve
landbouw de inrichting bepaalt. Voor de glastuinbouw is dit akkoord. De centrumvoordelen zijn hier duidelijk en hier is ook
sprake van een sterke landschappelijk invloed.
Kijken we echter naar zuidoost Brabant dan ligt daar ook een gele
koers gebied waar intensieve landbouw belangrijk wordt gevonden.
Momenteel vindt daar een uitwerking mede door de RPD plaats: de
Nadere Uitwerking Brabant-Limburg. In deze uitwerking worden er
sterke beperkingen aan de landbouw opgelegd. Het blijkt dat de
inrichting wordt bepaald door de natuur- en landschapsstruktuur.
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Rondom de Groene Hoofdstruktuur/Ecologische Hoofdstruktuur wordt
een kilometerzone gelegd met beperkingen voor de landbouw.
Landbouw zou hier toch de inrichting bepalen?!
Daarnaast leeft vanuit de landbouw het gevoel dat wanneer je
sterke gebieden aangeeft, je impliciet ook de zwakkere gebieden
aangeeft. Wat gebeurt er in die gebieden? Worden die vrij jachtterrein voor andere funkties? Op deze manier lever je meer in dan
dat je erbij wint.

Rol van de ruimtelijke ordening
Het voorgaande betekent niet dat ruimtelijke ordening niet belangrijk zou zijn. Integendeel: de ruimtelijke ordening heeft
zeer zeker positieve dingen voor de landbouw tot gevolg gehad. Zo
is bijvoorbeeld de sterke scheiding tussen stad en platteland in
Nederland gunstig voor de landbouw en mede het gevolg van ons
ruimtelijke ordeningssysteem. Een excursie van de Commissie
Planologie van het Landbouwschap naar Vlaanderen leverde als
eindconclusie op dat een teveel aan regels erg is, maar dat een
gebrek aan regels nog veel erger is. De inzet van landbouw ten
aanzien van de ruimtelijke ordening is dan ook om het huidige
planologisch regiem te handhaven en zo mogelijk op te rekken voor
de blijvende bedrijven. De grondhouding ten aanzien van de ruimtelijke ordening is dus positief.
De weegschaal slaat echter door als men de landbouw planologisch
wil gaan sturen en vastleggen in sectoren. Je kunt wel zeggen dat
dat niet de bedoeling is van een AHS, maar als je dat niet doet,
wat stelt een AHS dan voor? Het resultaat zal een star systeem
zijn.
Een voorbeeld: als in weidegebieden een blijvende graslandbestemming opgelegd wordt, snijdt dat de mogelijkheid van boomteelt of
mais af en daarmee wellicht tegelijkertijd ontwikkelingsmogelijkheden.
Het is goed mogelijk dat dit soort beperkingen gemotiveerd wordt
ter bescherming van andere funkties. Men moet het echter niet
verkopen als zou het goed zijn voor de landbouw. De ingang moet
zijn dat de ruimtelijke ordening de randvoorwaarden aangeeft waar
de landbouw zich aan moet houden. Dus in feite datgene wat niet
mag aangeven; ruimtelijke ordening is een verbodsinstrument.
Voorkomen moet worden dat er een rigide systeem ontstaat dat de
individuele ondernemer onnodig beperkt in zijn keuzes.
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De rol van bet IKC
Moet het IKC nu energie stoppen in een AHS? Wat mij betreft dus
niet. In elk geval niet op de manier zoals is voorgesteld in de
uitnodiging en de daarbij gevoegde notitie. In die notitie worden
vele variabelen aangegeven welke weer kunnen leiden tot vele themakaarten. Dat lijkt mij een weinig zinvolle bezigheid.
Er zijn in dit kader wel andere mogelijkheden die nuttig kunnen
zijn. Bijvoorbeeld een onderzoek naar de milieugebruiksruimte per
regio. Is er nog wel ruimte voor landbouw na invulling van alle
reeds geldende en nog op stapel staande milieu- en natuurwetgeving. Waarschijnlijk is dat heel weinig. In de nota 'Ploegt de
boer nog voort' (1991) van het Landbouwschap staat de schokkende
conclusie dat er nauwelijks nog ruimte is voor duurzame, veilige
en concurrerende landbouw, wanneer alles naar de letter nageleefd
gaat worden. Ook een kaart van noord-Limburg met daarop alle 1
km-zones rond de EHS laat zien dat er slechts enkele plukjes
grond overblijven voor landbouw buiten die 1 km-zone. Is die
overblijvende ruimte dan de AHS? Dit beeld van noord-Limburg zal
overigens op vele plaatsen voorkomen.
Een belangrijke vraag is hoe het milieubeleid zodanig kan worden
aangepast, dat een duurzame landbouw werkelijk mogelijk wordt.
Naast een economisch belang is de landbouw immers in vele gebieden drager van natuur en landschap en is het ook vanuit sociaal
oogpunt belangrijk. Bijvoorbeeld het veenweidegebied. In het
Structuurschema Groene Ruimte kiest de overheid voor handhaving
van de landbouw in het veenweidegebied als drager van karakteristieke gebiedswaarden. Dan moet die landbouw wel de ontwikkelingsmogelijkheden krijgen om die funktie waar te kunnen maken.
Een belangrijke vraag waar het IKC zich wellicht ook op zou
kunnen richten is de vraag wat de minimumeisen zijn waar een
basisinrichting voor de landbouw aan moet voldoen.
Wat gebeurt er trouwens met de boeren buiten de AHS? Krijgen die
strengere milieueisen dan binnen de AHS? Welke bedrijfseconomische gevolgen heeft dat? Wat heeft de overheid deze bedrijven
te bieden? Het Ministerie van LNV heeft aangegeven dat hooguit 10
procent van de inkomsten te halen valt uit natuur- en landschapsbeheer en dan nog alleen in specifieke gebieden zoals de Waardevolle Cultuurlandschappen. De kansen wegen dus nooit op tegen de
belemmeringen. Ook dit is een reden voor het Landbouwschap om te
blijven kiezen voor generieke milieunormen.
Kortom: er is werk genoeg aan de winkel voor het IKC, maar wat
mij betreft niet in onderzoek naar modellen en ontwikkelingsvarianten voor een AHS. Die tijd is beter te besteden.
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Ruimtelijk beleid voor de landbouw, nu en in de toekomst

Peter

Kurstjens,

Ministerie

LNV Direktie

VZ

Inleiding
- Na een pleidooi vóór en tegen een Agrarische Hoofdstruktuur
(AHS), wil ik dieper ingaan op de rollen van overheid en bedrijfsleven. Dit zet de zin en onzin van een AHS mogelijk in
een ander licht. Hierbij wil ik ook ingaan op het verschil in
niveaus van de overheid.
- Deze inleiding houd ik op persoonlijke titel, om samen met u te
zoeken naar antwoorden. Ik zal daarbij zoveel mogelijk een inbreng geven van opvattingen en analyses vanuit een directie die
zich bezighoudt met de sector veehouderij in het landelijk gebied.

Rollen van actoren
Er is een essentieel verschil in de rol van de rijksoverheid
de EHS en bij de landbouw:

bij

- rol overheid bij EHS: overheid heeft de zorg voor aanleg en
beheer EHS. Er is wel een rol van Natuurmonumenten en b.v.
landgoedeigenaren als particulier initiatief, maar het gaat om
een collectief goed. Vergelijk met wegen, zeehavens, vliegvelden e t c , vormen van collectieve infrastructuur.
- rol overheid bij landbouw: zorg voor eerlijke concurrentieverhoudingen, voor veilig voedsel, voor een goede economie en voor
randvoorwaarden vanuit de samenleving (milieu, ruimtelijke afwegingen, voedselkwaliteit, dierenwelzijn).
In beide rollen gaat het om een effectieve inzet van middelen.
De overheid bedrijft niet zelf landbouw, dat doen 100.000 ondernemers. De bestuurbaarheid van deze groep is beperkt. Het is
de boer die besluit geld te lenen om investeringen te doen. Het
resultaat van al deze beslissingen leidt tot een economische
structuur, waarbij de agribusiness ook betrokken is en eigen
economische wetmatigheden kent. De overheid stuurt daar wel in
(met geld voor collectieve zaken als OVO, markt- en prijsbeleid, subsidies in O&S-fonds, verbetering van externe produktie-omstandigheden in landinrichtingsprojecten) maar niet
met een vooropgesteld gewenst structuurbeeld van de sector. Het
structuurbeeld is een resultante.
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Een vergelijking met andere economische sectoren dringt zich
op: de invloed van de overheid op vestiging van campings. Het
verbieden van vestiging van campings in natuurgebiesden is breed
geaccepteerd. Maar het stimuleren van een open kleigebied als
vestigingsplaats ter ontlasting van de Veluwe is eesn vrome wens
die niet aansluit bij de eisen van de meeste ondernemers. Als
de overheid dat zou plannen, weet je zeker dat ondernemers daar
niet naar toe gaan.
Het aangeven wat een gewenste ruimtelijke struktuur is vanuit
de economische potenties van de landbouw, is een taak van de
landbouw zelf. De overheid is geen ondernemer en heeft ook
andere overwegingen dan een ondernemer.
De rol van de overheid is inmiddels wel geëvolueerd: van een
pleidooi voor flexibiliteit voor elk bedrijf
(machtsstrategie)
naar het op zoek gaan naar mogelijke stagnaties voor ontwikkeling
van sectoren.
In het verleden gold de filosofie: de toekomst is onzeker, dus
elk bedrijf moet overal kunnen omschakelen. Er waren geen landbouwbeleidsnota's (in 1977 structuurvisie landbouw voor Derde
Nota RO, structuurschema landinrichting in 1982 - 1984: geen
behoefte aan structuurschema landbouw, teveel structuurbeleid).
De behoefte aan zicht op de toekomstige landbouwontwikkeling kwam
vanuit de RO. De SNL (1989) is de eerste beleidsnota, die maatschappelijke grenzen (m.n. op milieuterrein) naar voren brengt.
De SNL is afgestemd met het NBP op een hoog abstractieniveau
(150.000 ha landbouwgrond naar natuur).
Maar pas bij SGR (1992) bleken in sommige gebieden stagnatieverschijnselen te kunnen optreden zowel voor landbouwsectoren als
voor realisering EHS. Concentratieverschijnselen in glastuinbouw,
bollen- en boomteelt, en in veehouderij bleken samen te gaan met
regionale verschillen in gronddruk (zowel verstedelijking als
realisering EHS) en in milieubelasting (m.n. voor EHS van belang) . Bij de ruimtelijke oplossing is aansluiting gezocht bij
hetgeen voor de landbouwsectoren gunstig zou kunnen zijn: concentratie voor glastuinbouw etc. en voor niet-grondgebonden
veehouderij (varkens/kippen), spreiding voor grondgebonden rundvee. Hieruit blijkt dat er wel een grove gedachte is over wat qua
ruimtelijke struktuur gunstig of minder gunstig (in termen van
mogelijke stagnaties voorkómen) is voor een sector. Maar het is
geen contramal voor de EHS. Veranderd is, dat t.o.v. vroeger
'structuur' niet alleen maar als een effect wordt gezien.
Het blijkt dus dat ruimtelijke en sectorale doelen kunnen sporen.
De overheid heeft hierbij gezocht vanuit haar eigen rol (nl.
stagnatie van economische sector voorkómen én tegelijk EHS
realiseren, milieuprobleem oplossen; d.w.z. vanuit collectieve
belangen op lange termijn). Niet vanuit een rol die toebehoort
aan het bedrijfsleven, die vooral geïnteresseerd is in de vraag
hoe je het best kunt ondernemen.
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Het heeft weinig zin om het bedrijfsleven betuttelend voor te
houden, dat een AHS zo goed voor de boeren is. Als ze het niet
willen, prima. Draagvlak is belang- rijk. Maar de overheid heeft
wel de zorg voor een concurrerende, veilige en duurzame landbouw.
Patstelling? Dilemma?
Het bedrijfsleven zou het moeten doen, maar doet het niet. De
rijksoverheid (althans een deel) acht het niet haar taak, maar
zoekt voorzichtig naar het laten sporen van ruimtelijke en sectorale doelen. Er gebeurt dus niets. Is dat erg? Wie zit er mee?
De provincies voor hun ruimtelijke afwegingen? De natuurhoek?
Vanuit de realisering van de EHS wordt wel gesuggereerd, dat de
landbouwsector moet aangeven welke bedrijven het eerst zullen
stoppen, zodat deze grond voor een prikje naar natuur over kan
gaan, of wegbestemd zou kunnen worden. Maar dan wijs ik op de
gekozen strategie van het NBP: anders dan bij wegaanleg wordt het
bestuurlijk niet haalbaar of wenselijk geacht voor natuur te gaan
onteigenen. Vrijwillige grondverwerving staat voorop. Dit leidt
tot de merkwaardigheid van eigendomsplanologie (eerst natuurontwikkelingsgebieden begrenzen, aankopen en daarna de bestemming
aanpassen). Dan moet je niet tegelijk aankopen en wegbestemmen
Dat staat gelijk met zowel niet als wel willen onteigenen. Op die
bestuurlijke zaak wil ik zo even doorgaan.

De toekomst
Daarvoor wil ik twee invalshoeken belichten:
a. wat gebeurt er op EG-niveau?
b. wat betekent meer natuur voor Nederland in de toekomst?

ad a. EG-niveau
Hét grote probleem is niet meer de voedselvoorziening maar is
naast de overschottensituatie het plattelandsvraagstuk: hoe hou
ik mensen op het platteland, zodanig dat er nog leven in de
brouwerij is en de zaak niet verpaupert. Frankrijk heeft dergelijke probleemgebieden, maar het speelt ook in bijvoorbeeld
Ierland, Zweden boven de poolcirkel en Oostenrijk (EVA). De
Nederlandse positie was altijd: het blijven steunen van ongunstige gebieden is oneconomisch en de uittocht uit de landbouw
blijft toch wel doorgaan. De Nederlandse situatie verschilt ook
met genoemde landen, omdat er op nagenoeg elke hectare geld
verdiend kan worden. Nederland is in de Brusselse besluitvorming
niet meer een bepalende factor. De Nederlandse opstelling is dan
ook veranderd: gegeven deze opstelling van de EG, hoe kunnen we
daar het beste van maken? Gaat de EG nu een AHS voor het platteland van Europa maken? Dit is niet te verwachten.

IKC

Veehouderij

15

Ongunstige gebieden zullen gesteund blijven worden, maar bewuste
verschuivingen entameren zie ik de EG nog niet snel doen. B.v.
het verschuiven van varkenshouderij vanuit Nederland naar graangebieden (Hamvraag van RPD)? Zolang nationale belangen in de EG
spelen, zie ik dat niet gebeuren. Als die niet zouden spelen, dan
zou mestverwerking op EG-niveau zonde van het geld zijn en spreiding beter. De stuurbaarheid van bewuste spreiding is gering,
hoewel het nadenken over push- en pullfactoren voor een analyse
van te verwachten ruimtelijke ontwikkelingen en knelpunten zinvol
kan zijn. Maar een bewust nagestreefde ruimtelijke structuur? Op
macroniveau berekend is er grond over waar je leuke dingen mee
kunt doen. Maar bij de uitvoering van het op permanente basis
onttrekken van grond aan de landbouw, blijkt het echte probleem
op microniveau het plattelandsvraagstuk te zijn. D.w.z. een
vraagstuk van bestuurbaarheid en afwegingen.

ad b. Wat betekent

meer natuur

voor Nederland

in

toekomst?

Dat er meer maatschappelijke wensen gehonoreerd zullen worden, is
volgens mij de al ingezette weg naar de toekomst (meer markt,
meer milieu, meer natuur). Dit betekent dat het rijk keuzes zal
maken in de richting van waar Nederland goed in is en geld mee
verdient op een zo gering mogelijke oppervlakte (b.v. geen akkerbouw, wel bollen (glas-)tuinbouw, geen vleesvee maar wel melkvee) . Dit zal in internationaal verband ook zoveel mogelijk veilig gesteld worden.
Op regionaal en lokaal niveau komt echter de vraag aan de orde om
de produktiemiddelen zoveel mogelijk in een gebied te houden
(b.v. Gelderse Vallei, enclave Uddel-Elspeet, NUBL). De status
quo, ook die van de agribusiness, heeft zijn eigen belang. Er
zitten immers ondernemers op die grond. En de akkerbouwdemonstratie van enkele jaren terug heeft laten zien dat er dan een bestuurlijk probleem kan ontstaan. Ook in Frankrijk zijn er rond de
GATT-diskussie van dit soort machtblokkades. Dat kun je wel afkeuren, de ME erop af sturen, maar daarmee is het nog niet opgelost. Zonder draagvlak wordt besturen moeilijk.
Een diskussie over grondbalansen voor Nederland is denkbaar.
Hierbij zou je in sterke landbouwgebieden met een hoge grondprijs
minder natuur kunnen realiseren (b.v. zuidelijk zandgebied) en in
het noorden b.v. meer. Dit laatste leidt (ondanks het ontbreken
van gronddruk) tot diskussie over de Blauwe Zone in Friesland of
over Noordwest Overijssel waar door grondonttrekking voor natuur
een leegloop van het platteland wordt verwacht. Maar de EHS is al
over de provincies verdeeld en ook hiermee is de status quo vastgelegd. Verschuiven is er niet bij. Bij de EHS-realisering d.m.v.
grondaankopen en beheersovereenkomsten in de praktijk blijkt
overigens dat in de ene provincie er meer grond gekocht zou
kunnen worden dan er is, en in andere houdt men geld over (DBL).
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Het uitdenken van een AHS levert dan wel een bijdrage aan de
hoe-vraag naar een landbouwkwalificatie van gebieden, maar geeft
geen bijdrage aan het
bestuurlijk
probleem/de
wilsvraag.
Misschien is voor de aanpak van het bestuurlijk probleem de
ROM-aanpak (diagonale planning, netwerk aanpak) wel meer geschikt: hoe krijg ik de tegengestelde belangen tot een gezamenlijke probleemerkenning om stagnatie in beide sectoren (of meer)
te voorkomen? De WCL-aanpak is ook zo'n voorbeeld. Verschillende
bestuurslagen (rijk-prov.-gem.), verschillende sectoren (landbouw, natuur, recreatie), verschillende facetten (ruimtelijke
ordening, milieu, water etc.) zitten om tafel.
Conclusie
Een AHS als contramal van de EHS lijkt me niet nodig om een
probleem op te lossen. Ik zie wel de noodzaak van een gebiedsgerichte aanpak om bestuurlijk goed te kunnen opereren. Daarbij
heeft elke actor zijn eigen instrumenten in te brengen voor een
oplossing van het gezamenlijke probleem. Een voorbeeld is het
SGR-beleid voor zandgebieden: als uit een ruimtelijke, milieuhygiënische, waterhuishoudkundige, economische en sociale afweging
op provinciaal niveau blijkt dat landbouwbedrijven uit een randzone rond de EHS moeten vertrekken (= de wilsvraag), dan stelt
het rijk geld beschikbaar. Het probleem is immers niet de
hoe-vraag maar de wilsvraag, en die speelt meer op provinciaal en
gemeentelijk niveau in gebieden, dan op het niveau van het rijk
dat vooral geïnteresseerd is een goede ontwikkeling van een economische sector en een ecologische sector.
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De Brabantse Agrarische Hoofdstruktuur
Jan Pieter

Vermeulen,

Provincie

Noord-Brabant

Vooraf
Voor een goed begrip: In Noord-Brabant is geen diskussie meer
over al of niet een Agrarische Hoofdstruktuur. Bij ons is die
opgenomen in het Streekplan d.d. 17-7-'92. Naast de AHS kennen we
een Groene Hoofdstruktuur, die qua beslag op landbouwgrond twee
keer zo groot is als de Ecologische Hoofdstruktuur, die volledig
binnen de GHS valt. De GHS beoogt een planologische basisbescherming te geven aan ecologische waarden.
Achterqrond AHS
Bij de verkenning van de behoeftes en opzet van een nieuw
streekplan (voor het eerst voor de gehele provincie Noord-Brabant) ergens rond 1988, toen het concept van de EHS/GHS begon te
ontstaan, ontstond ook de gedachte om de landbouw nu eens niet
als 'de rest' te zien, maar ten behoeve van een evenwichtige afweging met de GHS ook sterke en zwakke gebieden voor de agrarische sector 'in kaart' te brengen.
Naast een studierapport 'Natuurontwikkeling in Noord-Brabant'
verscheen begin 1990 het studierapport 'Regionale ontwikkelingen
in de Noord-Brabantse agrarische sector'.
Dit rapport localiseerde sterke agrarische gebieden via de volgende stappen.
a. Welke landbouwsectoren dragen meer dan 1% bij aan de productiewaarde van de Brabantse agrarische sector? Dit bleken te
zijn: rundveehouderij, akkerbouw, glastuinbouw, intensieve
veehouderij, vollegrondsgroenteteelt, boomteelt en champignonteelt.
b. Welke gemeenten leveren voor de betreffende sector meer dan 1%
van de Brabantse productiewaarde? (we hadden toen nog 137 gemeenten)
c. In welk van de geselecteerde gemeenten ligt de gemiddelde produktie-omvang per bedrijf boven het landelijk gemiddelde.
d. Binnen de overblijvende gemeenten zijn op basis van gebiedskennis vervolgens globale topografische lijnen getrokken.
e. In kwalitatieve zin is tevens rekening gehouden met de locaties van belangrijke aan de sectoren verwante agrarische
industrieën.
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diskussie over deze methode is uiteraard mogelijk, maar in Noord-Brabant niet meer aan de orde.•Belangrijk is dat economisch
sterke gebieden en de bedrijfsstruktuur maatgevend zijn geweest
voor het selecteren van kansrijke gebieden.
Om keuzes te maken in het kader van het streekplan zijn vervolgens de twee rapporten naast elkaar gelegd. Bestaande sterke
natuurgebieden kregen altijd het primaat, maar de keuze voor te
selecteren natuurontwikkelingsgebieden en de daaraan voorafgaande
accentkeuze per regio is gebaseerd op de agrarische struktuur als
tegenhanger.
Het is van belang om op te merken dat ook binnen de GHS landbouw
voorkomt. Voor deze landbouw is een aangepast perspectief gedacht. Denk bijvoorbeeld aan extensivering. Omgekeerd geldt ook
dat binnen de AHS natuurwaarden aanwezig zijn waarvoor hetzelfde
geldt.

De vorm van de AHS
De AHS is zichtbaar op de streekplankaart van Noord-Brabant. Voor
iedere onderscheiden landbouwsector worden gebieden met bijzondere ontwikkelingspotenties aangegeven. Eén gebied kan voor meerdere sectoren tegelijk ontwikkelingsgebied zijn. Er zijn ook
landbouwgebieden zonder arcering aangegeven, dus zonder de aanduiding agrarisch ontwikkelingsgebied.
Inhoud van de AHS
Het hoofdprincipe van de Brabantse AHS is sterke gebieden versterken. Dit betekent onder meer dat op basis van de AHS er geen
beperkingen van de ruimtelijke ontwikkelingsmogelijkheden van de
landbouw zullen zijn. Binnen de AHS moeten juist wél extra mogelijkheden zijn als op grond van andere ruimtelijke overwegingen
elders beperkingen worden opgelegd.
Voor de glastuinbouw bijvoorbeeld betekent dit dat nieuw- (en
her-)vestiging uitsluitend binnen ontwikkelingsgebieden voor de
glastuinbouw plaats kan vinden. Bij de niet-grondgebonden sectoren wordt bij voorkeur gewerkt met ontwikkelingszones binnen ontwikkelingsgebieden.
Overigens heeft de AHS de volgende ruimtelijke betekenis:
- afwegingsfunktie: bij grootschalige ingrepen moet de AHS de
kwaliteit van ontwikkelingsgebieden handhaven;
- opvangfunktie: de AHS biedt vestigingsmogelijkheden voor elders
ongewenste bedrijven;
- bestemmingsfunktie: uit gemeentelijke bestemmingsplannen moet
blijken dat de ontwikkelingsmogelijkheden voor de aangegeven
sectoren (binnen algemene milieurandvoorwaarden) gehandhaafd
blijven of zelfs versterkt worden.
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Daarnaast heeft de AHS betekenis voor het inzetten van subsidies
en beleidsinstrumenten, zoals:
- de inzet van middelen uit het agrarisch projektenprogramma;
- de inzet van middelen ten behoeve van product- en marktinnovatie;
- een economisch vestigingsbeleid voor andere elementen uit de
productiekolom;
- inzet van het landinrichtingsinstrumentarium.

Doorwerking van de AHS
De AHS werkt door, of zal moeten gaan doorwerken, op diverse
nieren.

In

uitwerkingsplannen:

- Ten behoeve van landinrichtingsprojecten
(bijvoorbeeld
Leijen).
- Nadere Uitwerking (VINEX) Brabant Limburg (NUBL).
- In andere gebiedsgerichte beleidsuitwerkingen.

Naar

ma-

De

gemeenten:

- Door middel van de Handleiding bestemmingsplannen buitengebied
en het Actieplan actualisering bestemmingsplannen buitengebied
(AABB). Dit wordt ondersteund door het zogenaamde Buitengebied
advies team (BAT). In dit kader wordt het ontwikkelen van zgn.
parapluplannen door een aantal gemeenten gezamenlijk bevorderd.
Een hulpmiddel hierbij is (soms) een landbouwontwikkelingsplan.

Naar de

sector(en):

- Door middel van inzet van het subsidie-instrumentarium van het
Agrarisch ProjectenProgramma (ruim 5 ton per jaar). Voorbeelden
hiervan zijn het glastuinbouwvestigingsproject Someren en een
haalbaarheidsstudie naar een agrarisch bedrijventerrein in
Gemert.
- Het project 'Nu zaaien straks oogsten'. Dit project is gericht
op het versterken van het perspectief van de akkerbouw en de
vollegrondstuinbouw in West-Brabant.
- De Perspectievennota Land- en Tuinbouw (PNLT). Aan selecte
groepen van agrarische ondernemers, gebundeld in vijf sectorwerkgroepen,
wordt gevraagd aan te geven hoe zij de
doelstellingen op het gebied van water, milieu, natuur en
ruimte denken te kunnen realiseren, wat daarbij van de bedrijven en de georganiseerde sector mag worden verwacht, en hoe
daarop overheden de uitvoering van hun beleid zouden moeten
afstemmen.
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Naar de sectoren
in samenspraak met gemeenten:
- Ontwikkelingsplannen voor de landbouw kunnen voortvloeien uit
de perspectievennota, maar ook daarnaast gestimuleerd worden.
Het meest ver zijn de ideeën hiervoor ontwikkeld ten aanzien
van de glastuinbouw. Het idee is dat de sector zelf aangeeft
welke ontwikkelingsbehoefte zij verwacht. In samenspraak met de
provincie worden vervolgens gemeenten benaderd om hiervoor
(binnen de randvoorwaarden van het streekplan) ruimte te
scheppen in hun bestemmingsplannen.
- Het algemeen beleid voor agrarische bedrijfsgebouwen/bouwblokken is om zo weinig mogelijk nieuwvestiging op nieuwe bouwblokken toe te staan. Vrijkomende bouwblokken in AHS zouden moeten
worden benut. Tegelijkertijd zal in de GHS bevorderd worden dat
bedrijven naar elders trekken en/of gebouwen een woonfunktie
krijgen en/of worden gesloopt.

Evaluatie van de ARS
Er is een monitoringssysteem in ontwikkeling waarbij de AHS- en
de GHS-grenzen worden gekoppeld aan de ontwikkelingsdoelstellingen daarbinnen. Op basis van CBS-gegevens (door het LEI aan deze
grenzen te koppelen) wordt de reële ontwikkeling gekoppeld aan de
gewenste ontwikkeling. Dit kan leiden tot bijstelling van de uitvoering van het beleid en (op termijn) tot aanpassing van de
doelstellingen door gehele of gedeeltelijke streekplanwijziging.
Tot de evaluatie zal ook bijdragen een beoordeling
doorwerking zoals die hiervoor is omschreven.

van

de

Het perspektief
Het is nu nog erg vroeg om het perspektief van de Brabantse AHS
te beoordelen. De bruikbaarheid en het nut van de AHS in
Noord-Brabant moeten grotendeels nog blijken. Dit moet met name
blijken uit de doorwerking, die wel op gang komt, maar nog weinig
concrete vruchten heeft opgeleverd.
Feit is dat we in een zeer intensief agrarisch gebied zitten (19%
van de nationale primaire productiewaarde, 17% van de werkgelegenheid op nog geen 14% van de cultuurgrond). Tegelijkertijd is
de verstedelijking sterk en de bevolkingsdruk groot (2,2 miljoen
inwoners, 444 inwoners per km2, op de vijfde plaats na Zuid-Holland, Noord-Holland, Utrecht en Limburg). Ruimtelijke keuzes zijn
dus noodzakelijk, ook ten aanzien van het localiseren van specifieke agrarische sectoren.
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Naar verwachting zal de betekenis van de AHS voor niet-grondgebonden sectoren toenemen. Voor de grondgebonden sectoren is het
onderscheid tussen GHS en AHS belanqrijker.
Een goede manier om te kijken wat het perspektief van de AHS is,
is om na te gaan wat er gebeurd zou zijn zonder AHS. Op dit
moment zijn de volgende zaken al te noemen:
- Regionale problemen van specifieke agrarische sectoren zouden
geen rol spelen in de afwegingen binnen provinciale plannen.
Bij de planvorming wordt men nu gedwongen om allerlei landbouwkundige zaken mee te nemen die anders wellicht onopgemerkt
waren gebleven. Bijvoorbeeld de boomteelt rond Zundert. Om de
doelstellingen van het MJPG uit te kunnen voeren heeft de
boomteelt hier meer grond nodig. De boomteelt ligt in een regio
die voornamelijk gericht zou zijn op de GHS. Vanwege de AHS is
het beleid voor een deel van deze regio nu gericht op de boomteelt en wordt gekeken naar mogelijkheden voor een ruimer
grondgebruik door de boomteeltsector.
Een vergelijkbaar verhaal is er voor de glastuinbouw rondom
Breda en de boomteelt in het uitwerkingsplan voor De Leijen.
Ook hier geldt dat regiospecifieke problemen nu aandacht
krijgen die anders achterwege was gebleven.
- Een ander voorbeeld betreft de trend in de vollegrondstuinbouw
in sommige regio's om om te schakelen naar glastuinbouw. Door
middel van de AHS wordt geprobeerd om in het kader van ruimtelijke doelstellingen deze trends te concentreren in een beperkt aantal gebieden. Versnippering kan zo worden voorkomen.
- Een volgend voorbeeld is de opname in de AHS van de intensieve
veehouderij in Midden Brabant. Hierdoor wordt men bij de Nadere
Uitwerking Brabant Limburg, bij landinrichtingsplannen en bij
bestemmingsplannen gedwongen om deze sector mee te nemen bij de
planvorming en de afweging. In eerdere instantie was het niet
de bedoeling om in Midden-Brabant deze sector op te nemen in de
AHS. De benodigde aandacht was dan achterwege gebleven.
- Algemeen geldt dat het provinciaal bestuur niet gebonden zou
zijn om rekening te houden met de toekomst van specifieke
aanwezige sectoren. Deze zouden buiten de diskussie kunnen
worden gehouden. Door expliciet een AHS op te nemen in het
streekplan heeft het provinciaal bestuur zich gecommiteerd,
waardoor aandacht voor de landbouw is gewaarborgd.,
- Zonder AHS zou er geen prikkel zijn voor regionale sectoraandacht van de landbouworganisaties. Bijvoorbeeld de glastuinbouw in Helenaveen. De knelpunten die hier aan het licht
komen (isolatie, geen uitbreidingsmogelijkheden) vragen een
langere termijnvisie voor dit gebied. Deze visie mag verwacht
worden van de regionale landbouworganisaties.
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Ervaringen in De Gelderse Vallei
Fons Goselink,

Provincie

Gelderland

In de Gelderse Vallei (inclusief het Utrechtse deel) hebben wij
ervaring opgedaan met de concretisering van een Agrarisch Hoofdstruktuur. Ik zal in mijn inleiding die ervaringen voor het voetlicht brengen via de volgende vier stappen:
1. planningsmethodiek, gebiedenbeleid;
2. stand van zaken Gelderse Vallei;
3. ruimtelijke zonering;
4. conclusies.
Gebiedenbeleid
De Gelderse streekplannen zijn inmiddels zeven jaar oud. Op dit
moment wordt gestart met een integrale herziening van de streekplannen. De vigerende streekplannen bevatten beschrijvingen van
'homogene' deelgebieden. Aan de deelgebieden is specifiek beleid
gekoppeld, waarbij wordt uitgegaan van kansen en bedreigingen in
de regio's.
Het milieubeleid kent tot dusver een generiek karakter. Er zijn
echter twee redenen om aan te nemen dat het milieubeleid in de
toekomst steeds meer gebiedsgedifferentieerd zal worden ingevuld.
1. Generieke eisen sluiten onvoldoende of niet aan bij specifieke
kenmerken van een regio, bijvoorbeeld de ruimtelijke kwaliteiten en de bedrijfsstructuur. Hierdoor is het zeer moeilijk
om draagvlak voor het milieubeleid te krijgen of te houden.
2. Er is onvoldoende geld beschikbaar om het generieke beleid met
financiële middelen te ondersteunen. Dit maakt het stellen van
prioriteiten noodzakelijk.
Het ruimtelijk- en milieuhygiënisch beleid zal in versterkte mate
gebiedsgericht (maatwerk) worden uitgewerkt c.q. worden uitgevoerd. Na de Gelderse Vallei is in de Achterhoek ook een vergelijkbaar 'gebiedsproces' gestart.

Gelderse Vallei
De Gelderse Vallei wordt gekenmerkt door problemen ten aanzien
van landbouw, landschap, natuur, milieu en de recreatieve structuur. In de VINEX heeft het gebied dan ook niet voor niets de
ROM-status gekregen.
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Dit heeft geleid tot een convenant tussen de provincies Gelderland en Utrecht en de ministeries VROM, LNV en V&W. Deze vijf
partijen hebben afgesproken om een Plan van aanpak op te stellen.
Dit plan moet het proces van ruimtelijke vernieuwing op gang
brengen.
Het proces bestaat uit drie elementen: denken, doen en communiceren.
Het denken bestaat uit het ontwikkelen van een visie in het Plan
van Aanpak. Het resultaat is niet zozeer een plan alswel een procesrichting/ontwikkelingsvisie.
Het doen komt tot uitdrukking in een lijst met concrete maatregelen in het Plan van Aanpak. Bovendien worden tijdens het opstellen van het Plan van Aanpak al projecten in uitvoering genomen.
Het communiceren komt tot uitdrukking in de betrokkenheid van
vele belangenorganisaties bij de planontwikkeling. Verder is er
veel informatie huis aan huis in het gebied verspreid en waren er
meerdere inspraakavonden.
Inmiddels is het Plan van Aanpak ondertekend door alle partijen.
De uitvoering van de eerste fase (kosten: ruim 200 miljoen) is
gestart.

Ruimtelijke zonering
De afweging van funkties in de Gelderse Vallei heeft geleid tot
een ruimtelijke zonering. In die zonering worden groene, gele en
blauwe zones onderscheiden.
In de gele zone heeft landbouw het primaat. Er dient vooral ruimte te zijn voor agrarische ontwikkelingen die leiden tot een
duurzame landbouw.
- In het spoor van de ruimtelijke ordening wordt ruimte geboden
voor:
* ontwikkeling van bestaande bedrijven;
* nieuwvestiging van bedrijven uit de krimpgebieden (blauwe of
groene zone);
* (grootschalige) mestverwerking.
- In het spoor van het milieubeleid wordt ontwikkelingsruimte geboden door een gebiedsgerichte toepassing van de ecologische
richtlijn/Hinderwet:
* in de gele zone worden een aantal zuurgevoelige elementen
niet langer als zodanig bestempeld;
* een gebiedsgerichte saldo-methode wordt toegepast;
* bij het trekken van stankcirkels wordt uitgegaan van de werkelijke emissie in plaats van normcijfers;
* de categorie-indeling voor de gevoeligheid voor stank wordt
aangepast waardoor in een aantal gevallen het beschermingsniveau wordt verlaagd (bijvoorbeeld woonhuizen in agrarisch
gebied).
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- In het landbouwspoor wordt gewerkt aan:
* het ontwikkelen van bedrijfsplannen voor toekomstgericht
dernemen;
* produktvernieuwing;
* het inrichten van een informatie-centrum in het gebied;
* het aanwijzen van voorbeeldbedrijven.

on-

In de groene zone heeft natuur het primaat, de aanwezige landbouw
moet hierop worden afgestemd. Dit betekend dat wordt gestreefd
naar een extensivering van het grondgebruik met een vrijwillig en
stimulerend beleid. Enkele onderdelen van dit beleid zijn:
- het uitplaatsen van bedrijven;
- inzet van relatienota en bergboerenregeling;
- ruimte bieden aan de ontwikkeling van andere funkties met een
lagere milieubelasting;
- (extra) emissie-beperkende maatregelen;
- het stimuleren van biologische landbouw;
- het ondersteunen van bedrijfsbeëindiging via sociaal beleid
(banenpool, herscholing).
In de blauwe zone is het beleid gericht op extra emissiebeperking
ter veiligstelling van de aanliggende groene
zone
(EHS).
Maatregelen in de blauwe zone zijn:
- boerderijverplaatsing naar de gele zone;
- (extra) emissiebeperkende maatregelen;
funktiewijziging; het beleid staat andere funkties toe ingeval
de ammoniakemissie (sterk) wordt verlaagd.
In de zonering lijkt het logisch om de gele zone aan te duiden
als Agrarische Hoofdstruktuur. Dit is mijns inziens echter niet
juist. In elk van de drie zones zijn en blijven er landbouwactiviteiten. Al die landbouw behoort in mijn visie tot de Agrarische
Hoofdstruktuur van de Gelderse Vallei. Alleen de aard van de
landbouwkundige aktiviteit varieert per zone. Voor elke zone is
een pakket van maatregelen en gedifferentieerd beleid ontwikkeld
om de gewenste vorm van landbouwkundig gebruik te bevorderen.
Kortom, het realiseren van een gedifferentieerde en in alle gevallen ook duurzame landbouw wordt nagestreefd via de inzet van
alle bruikbare instrumenten. Duurzame landbouw betreft een sociaal, economisch en milieuhygiënisch duurzame landbouw.
Het proces dient voor alle partijen winst op te leveren, vergeleken met de autonome ontwikkeling. Deze win-win situatie is cruciaal voor het succes van het Plan van Aanpak.
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Conclusies
1. De Agrarische Hoofdstruktuur is de resultante van een gebiedsgericht afwegingsproces. Zij wordt niet als sectoraal element
in het afwegingsproces ingebracht.
2. Elke vorm van landbouw die zich op een bepaalde plaats verdraagt met de andere funkties die aan dat gebied zijn toegekend, behoort tot de Agrarische Hoofdstruktuur. De Agrarische
en de Ecologische Hoofdstruktuur kunnen dus overlappen. De AHS
is ook niet de contramal van de EHS.
3. De realisatie van de Agrarische Hoofdstruktuur (met verschillende vormen van landbouw) vraagt een gebiedsgerichte en
geïntegreerde inzet van beleidsinstrumenten.
4. De term Agrarische Hoofdstruktuur (AHS) moet niet langer gebruikt worden. De term wordt teveel met de EHS geassocieerd,
terwijl het mijns inziens iets geheel anders is.
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De diskussies

Het ochtendprogramma, inclusief de ochtenddiskussie, stond in het
teken van de (meer)waarde van een AHS. Welke argumenten zijn er
om een AHS te construeren en welke argumenten pleiten daar juist
tegen. De middag stond in het teken van de beeldvorming: hoe ziet
een AHS eruit?
In de diskussies bleek het vaak niet mogelijk om argumenten en
beeldvorming strikt te scheiden. In dit verslag zijn ze wel gescheiden.
De diskussies zijn gevoed met stellingen die zijn gebaseerd op de
gehouden inleidingen. De stellingen zijn opgenomen in bijlage 3.
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7.1 Ochtenddiskussie: waarom een Agrarische Hoofdstruktuur

De ochtenddiskussie had als doel om argumenten voor en argumenten
tegen een AHS te formuleren. Daarbij moet de kanttekening worden
gemaakt dat het onderwerp beeldvorming nog niet aan bod was
geweest. De deelnemers praatten derhalve vanuit verschillende
beelden van een AHS.
In de diskussie waren twee hoofdthema's te onderscheiden:
1. Voor wie kan een AHS een meerwaarde hebben.
2. Wat is de sturingskracht, de daadwerkelijke meerwaarde, van
een AHS.

Meerwaarde, voor wie?
Er zijn twee hoofdgroepen voor wie een AHS een meerwaarde kan
hebben. Ten eerste voor de landbouwsector zelf; dit werd een
soort interne noodzaak genoemd. Ten tweede voor een groep die
gekarakteriseerd wordt als bestuurders, overheid, planners en
afwegers. De behoefte bij deze twee groepen is zeer verschillend.
Met het begrip sector wordt hier overigens gedoeld op de gezamenlijke landbouwbedrijven.

De

landbouwsector:

Of de sector landbouw belang heeft bij een AHS hangt onder meer
af van wat onder een AHS wordt verstaan. Indien het een ruimtelijke struktuur is, een soort netwerk, dan is de meerwaarde voor
de sector als geheel moeilijk aan te tonen. Voor sommige deelsectoren ligt het anders.
Als je kijkt naar de concentratie die is opgetreden in intensieve
sectoren zoals de varkens- en pluimveehouderij en de glastuinbouw, dan lijkt vanuit deze sectoren één bepaalde struktuur
(dicht bij elkaar) gewenst. Bij de intensieve veehouderij wordt
dit nog versterkt door de centrale mestverwerking. Het is duidelijk dat je niet struktureel grote afstanden moet gaan afleggen
met een laagwaardig produkt als mest. Afgezien hiervan is niet
goed duidelijk waarom de opgetreden concentratie ook voor de
sector zelf nodig zou zijn. Voor logistiek en kennisinfrastruktuur spelen de afstanden in Nederland geen belangrijke rol
(meer).
Voor meer 'diffuse' sectoren zoals bijvoorbeeld de melkveehouderij en de akkerbouw lijkt er geen meerwaarde te zijn voor een
AHS als ruimtelijke struktuur.

28

IKC

Veehouderij

Als een AHS geen struktuur is, maar bijvoorbeeld een landsdekkende visie op of analyse van de landbouw, dan hangt de meerwaarde voor de landbouwsector sterk af van de sturende werking. (Op
de sturende werking wordt later teruggekomen). Er lijkt behoefte
te zijn aan visies op of analyses van de landbouw, zowel op nationaal als op regionaal nivo. Men kan meer adequaat reageren op
de
complexe
toekomst in het landelijk gebied. Kansen en
bedreigingen komen eerder aan het licht.
De
overheden/afwegers:
Door deze groep zou een AHS gebruikt kunnen worden als een ruimtelijk instrument ter ondersteuning van afwegings- en besluitvormingsprocessen. Er wordt niet ingegaan op de vraag of het struktuurprincipe hierbij nog een rol speelt. Er wordt vooral gesproken over een visie met een ruimtelijke aanduiding van gebieden
die voor de landbouw belangrijk zijn. Met zo'n visie op een gewenste ruimtelijke struktuur zijn afwegingen met belangen van andere sectoren beter mogelijk.
Sturingsmogelijkheden
Er is, analoog aan het voorgaande, onderscheid in sturing van
plan- en besluitvorming enerzijds en sturing van ontwikkelingen
'in het veld' (doorwerking) anderzijds. Bijvoorbeeld: Heeft een
AHS een betere streekplankaart tot gevolg (sturing van plan- en
besluitvorming) en heeft diezelfde streekplankaart een gezondere,
meer duurzame landbouw(sector) tot gevolg (sturing in de doorwerking) .
Algemeen werd gesteld dat een AHS een sturend instrument kan zijn
dat besluitvormingsprocessen kan beïnvloeden. Of die sturende
werking sterk is, werd verschillend beoordeeld.
Bijvoorbeeld de Gelderse Poort en het Bentwoud: Er werd sterk aan
getwijfeld of door een AHS de landbouw in deze gebieden behouden
zou zijn. De respektievelijke natuur- en recreatiebelangen zijn
in deze gebieden zo groot dat een AHS hier waarschijnlijk geen
verandering in had gebracht.
Positieve effekten van sturing zijn wellicht te vinden daar waar
meer marges liggen. Bijvoorbeeld bij het begrenzen van Relatienotagebieden. Als hier een ruimtelijke visie/inbreng vanuit de
landbouw wordt geconfronteerd met de hoofdlijnen van de Ecologische Hoofdstruktuur, dan kan dit invloed hebben op de begrenzing. Hoe die ruimtelijke visie/inbreng er uitziet is onduidelijk.
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Een belangrijk nadeel kan zijn dat in het plan- en besluitvormingsproces alles wat niet-AHS is, wordt weggegeven voor andere
funkties.
Een AHS die gebruikt zou worden in de ruimtelijke ordening kan
enerzijds beperkingen aan ondernemers opleggen en anderzijds ontwikkelingsmogelijkheden bieden. Over welke van de twee het meest
zal voorkomen bleven de meningen verdeeld. Daarnaast werd gesteld
dat de ruimtelijke ordening alleen met verboden werkt en zodoende
alleen een negatieve sturing tot gevolg heeft.

0
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7.2 Middagdxskussie: Hoe kan een Agrarische Hoofdstruktuur eruit zien

De middagdiskussie had als doel het op een rij krijgen van de
diverse beelden in de hoofden van mensen, wanneer zij aan een
Agrarische Hoofdstruktuur denken. Het is gebleken, ook tijdens
deze dag, dat het beeld dat men heeft van een AHS sterk bepalend
kan zijn voor de mening over een AHS. Als voorbeeld dienden de
verhalen uit Noord-Brabant en uit de Gelderse Vallei. Twee
verhalen op een verschillend schaalnivo en met een verschillende
aanpak.
Het verslag van deze diskussie wordt weergegeven aan de hand van
vijf vragen:
1. Is een AHS de contramal van de EHS?
2. Kan een AHS een analysemiddel zijn?
3. Moet er een kaart komen met daarop een AHS?
4. Is een AHS afgewogen met andere funkties of sectoren?
5. Op welk schaalnivo is een AHS van belang?
De AHS als contramal van de EHS
In het algemeen wordt de Brabantse benadering gezien als een AHS
die de contramal vormt van de EHS. Een dergelijke AHS ziet eruit
als een struktuur. Veel mensen hebben een dergelijk beeld voor ogen wanneer gesproken wordt over een AHS. Deze AHS wordt vooral
gezien als een, nogal statische, weergave van de bestaande situatie. Het volgt hoofdzakelijk de bestaande initiatieven. De onderliggende criteria zijn daar mede debet aan. Voeg daarbij de
argumenten uit de ochtenddiskussie (de AHS als struktuur heeft
weinig meerwaarde), dan wordt duidelijk dat het merendeel van de
deelnemers een AHS als contramal van de EHS geen goede optie
vindt.

De AHS als analysemiddel
Het begrip AHS blijkt verwarrend te werken (zie hiervoor).
Behoefte aan een struktuur lijkt niet aanwezig. Veel deelnemers
geven wel aan dat er behoefte is aan ruimtelijke analyses van en
visie op de landbouw. Vooral een toekomstgerichte en ontwikkelingsgerichte aanpak lijkt gewenst. Het is van belang om nu reeds
een ruimtelijke visie voor de langere termijn te ontwikkelen, om
straks in te kunnen spelen op veranderende omstandigheden. Wie
moet dergelijke analyses plegen en wie moet zo'n ruimtelijke
visie hebben? Zowel de sector landbouw zelf als de (rijksoverheid worden genoemd.
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De AHS op kaart?
Hiervoor is al aangegeven dat een AHS als contramal van de EHS te
statisch wordt bevonden. Begrippen als analyse en visie slaan
beter aan. Een AHS als plankaart lijkt dan ook ongewenst. Het
versterkt het statische beeld en roept weerstand op.
Het is echter wel goed denkbaar om analyses en een eventuele visie op kaart(en) te projekteren. De deelnemers verschillen van
mening over de wenselijkheid hiervan.

AHS: afgewogen of sectorale bouwsteen?
Er wordt vooral gesproken over de AHS als analysemiddel. Met
behulp van analyses kan een inbreng geleverd worden, vanuit de
landbouw, in diverse afwegingsprocessen. Op deze wijze is een AHS
een sectorale bouwsteen. Hetzelfde kan gelden voor een ruimtelijke visie. Een visie op de kansen en bedreigingen voor de landbouw kan een belangrijke (sectorale) inbreng zijn bij afwegingen.
Anderzijds blijkt er ook sympathie voor een meer afgewogen visie,
zoals deze voor de Gelderse Vallei werd gepresenteerd. Zo'n integrale gebiedsaanpak is dan wellicht niet gebaat bij sectorale
bouwstenen, maar veel meer gebaat bij een intensief proces van
planvorming waarbij alle belanghebbenden zijn betrokken.

Schaalnivo
Diverse deelnemers hebben behoefte aan landsdekkende analyses van
en een landsdekkende visie op de landbouw. Vaak komt in de diskussies naar voren dat deze analyses en visie vervolgens gebruikt
kunnen worden bij de uitvoering van een integrale gebiedsaanpak
op regionaal nivo.

IKC

Veehouderij

8

Hoe gaat het IKC verder?

Op grond van de resultaten van de workshop heeft het IKC-Veehouderij de conclusie getrokken dat er diverse aanknopingspunten
zijn om op voort te bouwen. Ook is een aantal onderwerpen ingekaderd. Wij hebben onze vervolgakties gebaseerd zowel op de gehouden inleidingen als op de diskussieresultaten.
Het begrip AHS wordt vaak geassocieerd met de begrippen struktuur, wensbeeld of eindplaatje. Naar ons idee heeft het geen zin
om verder te gaan met zoeken naar een AHS als struktuur. Ook een
AHS als wensbeeld of eindplaatje vinden wij niet zinvol. De argumenten daarvoor zijn terug te vinden in de diverse inleidingen en
diskussieverslagen. Het begrip AHS, en de bijbehorende associaties, zullen wij dan ook verlaten.
De richting waarin wij zoeken is meer een ruimtelijke analyse van
de landbouw in Nederland. Deze analyse moet uitmonden in een
ruimtelijke visie op de landbouw in geheel Nederland. Zowel analyse als visie zullen niet statisch geformuleerd kunnen/moeten
worden. De dynamiek en de ontwikkelingsgerichtheid vragen om een
regelmatige bijsturing danwei herformulering van analyse en visie. De ruimtelijke visie op de landbouw vinden wij van belang in
verband met de geconstateerde behoefte bij overheden tijdens afwegingsprocessen, de geconstateerde onzekerheden in de landbouwontwikkeling waar wel op voorgesorteerd moet worden en de samenhangende kijk die de visie kan bieden op kansen en knelpunten
voor de landbouwsector.
Een tweede belangrijk item betreft de bestuurlijke aanpak op regionaal nivo. Hoe kunnen tegengestelde belangen in een regio gemobiliseerd worden om gezamenlijk regionale problematleken aan te
pakken. Mede uit de workshop blijkt dat er al positieve ervaringen zijn op dit gebied. Het is van belang om deze ervaringen uit
te bouwen en te gebruiken in andere vergelijkbare situaties.
Deze twee items zijn vertaald in twee doelstellingen. De eerste
doelstelling is het bezitten van een ruimtelijke visie op de
landbouw in Nederland. De tweede doelstelling is het vergroten
van de betrokkenheid van de regionale landbouwsector (boeren,
agro-industrie, standsorganisaties) bij het zoeken naar oplossingen voor regionale problemen. De eerste doelstelling heeft
vooral een vakinhoudelijke (ruimtelijke) invalshoek. De tweede
doelstelling gaat meer in op de proceskant.
Om deze twee doelstellingen te verwezenlijken hebben wij, op basis van de bijdragen tijdens de workshop, vier aktiviteiten geformuleerd.
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Hierna worden deze aktiviteiten behandeld, wordt aangegeven welke
produkten dat op moet leveren en wordt de relatie met het doel
aangegeven.
Doelstelling lt
Het bezitten van een ruimtelijke visie op de landbouw. Met deze
visie dienstbaar zijn aan overheden ten behoeve van afwegingsprocessen en het opsporen van kansen en knelpunten. Het deze visie
dienstbaar zijn aan de landbouwsector ten behoeve van het inspelen op de onzekere toekomst en eveneens het opsporen van kansen
en knelpunten.
Aktiviteit 1:
Een definiëring van kansrijke gebieden voor de landbouw vanuit
meerdere invalshoeken (economie, milieu, verweving, e.a.).
Produkt 1:
Een atlas van analysekaarten voor de Nederlandse landbouw. Hierbij kan aangesloten worden op bestaande analyses (RPD, LUW, SC,
e.a.).
Naast andere thema's kwamen de volgende thema's expliciet in de
workshop naar voren:
- de milieugebruiksruimte voor de landbouw. Wat zijn de ruimtelijke mogelijkheden, indien alle wet- en regelgeving die ruimtelijke implicaties heeft wordt toegepast;
- beelden van verschillende duurzame bedrijfsmodellen;
- het aangeven van minimumeisen of een basisinrichting voor een
landbouw die bijvoorbeeld drager is van natuur en landschap.
Relatie met het doel:
Bouwstenen voor een ruimtelijke visie.
Aktiviteit 2:
Een analyse van de doorwerking van landbouwbelangen in streekplannen gekoppeld aan de verschillende aanpakken per provincie.
Nagaan wat ruimtelijk beleid kan doen voor de landbouw naast het
autonome proces.
Produkt 2:
Een set van maatregelen in het kader van provinciaal ruimtelijk
beleid die een meerwaarde voor de landbouw op kunnen leveren.
Relatie met het doel:
Het uitvoerbaar maken van een ruimtelijke visie op de landbouw.
Het bieden van instrumentarium aan de overheid ten gunste van de
landbouwsector.
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Aktiviteit 3;
Het beschrijven van diverse ruimtelijke toekomstbeelden en ruimtelijke ontwikkelingsmodellen van de landbouw op basis van verschillende uitgangspunten.
Produkt 3;
Ruimtelijke uitwerking van de scenario's die momenteel door het
IKC-Veehouderij worden opgesteld. Deze scenario's zijn toekomstverkenningen van de landbouw in extreme, maar voorstelbare, beelden. Wellicht is tevens aan te sluiten bij andere scenariostudies.
Relatie met het doel:
Mogelijke toekomstige ontwikkelingen in beeld brengen en daarmee
toekomstige kansen en knelpunten aangeven. Push en pull factoren
achterhalen die ruimtelijke ontwikkelingen kunnen sturen. Zo kan
adequaat worden gereageerd op de onzekere toekomst voor de landbouw, die in de lezingen meermalen is genoemd.
Doelstelling 2;
Vergroten van de betrokkenheid van de regionale landbouwsector
bij het zoeken naar oplossingen voor regionale problemen. Het
breder trekken van reeds bestaande positieve ervaringen.
Aktiviteit 4;
Zoeken naar de mogelijkheden om de regionale landbouwsector meer
te betrekken bij een gebiedsgerichte aanpak door bestaande ervaringen te inventariseren en verder uit te bouwen.
Produkt 4:
Kritische succesfactoren die bepalend zijn voor het meedoen van
de landbouw(sector) bij een gebiedsgerichte aanpak a la WCL, ROM
en in concreto de Gelderse Vallei.
De vier hiervoor genoemde aktiviteiten wil het IKC verder uitwerken. Dit kan op diverse manieren: het schrijven van een projektvoorstel, het instellen van een werkgroep, aansluiten bij bestaande aktiviteiten, etc. Wij gaan hiermee van start, maar verwachten dat ook anderen, gevraagd èn ongevraagd, mee willen denken en mee willen werken.
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Bijlage 1

Programma IKC-workshop 'Naar een Agrarische Roofdstruktuur'
Datum : dinsdag 21 september 1993
Plaats: Rijkskantorencentrum Westraven Utrecht (030 - 858000)
Zaal 3

9.30 -

9.45

9.45 - 10.00

Ontvangst met koffie
Opening
Toelichting op het programma door de dagvoorzitter (Aad van Winden)

10.00 - 10.20

Inleiding
door
(IKC-Veehouderij):
Hoofdstruktuur?'

Willem
'Waarom een

Hellevoort
Agrarische

10.20 - 10.40

Inleiding
door
Henk
Kloosterboer
(Landbouwschap): 'Visie van het Landbouwschap
op een Agrarische Hoofdstruktuur'

10.40 - 10.55

PAUZE

10.55 - 11.15

Inleiding door Peter Kurstjens (LNV, direktie
VZ): 'Ruimtelijk beleid voor de landbouw, nu
en in de toekomst'

11.15 - 12.20

Diskussie in groepen aan de hand van de inleidingen en stellingen/vragen

12.20 - 12.30

Terugrapportage groepsdiskussies

12.30 - 13.45

LUNCH (u aangeboden door het IKC-Veehouderij)

14.00 - 14.30

Inleiding door Jan Pieter Vermeulen (Prov.
Noord-Brabant): 'De
Brabantse
Agrarische
Hoofdstruktuur'

14.30 - 15.00

Inleiding door Fons Goselink (Prov. Gelderland): 'Ervaringen in de Gelderse Vallei'

15.00 - 15.10

PAUZE

15.10 - 16.00

Diskussie in groepen aan de hand van
leidingen en stellingen/vragen

16.00 - 16.30

Plenaire afsluiting

de

in-

Sluiting
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Bijlage 2

Deelnemerslijst IKC-workshop 'Naar een Agrarische Hoofdstruktuur'

M.E.G. Berghs

IKC-Veehouderij, afd. Veehouderij & Milieu

H.M.P. van der Brandt

Projektteam Structuurschema Groene Ruimte

L. Douw

DLO Landbouw Economisch Instituut

R.K. Elema

IKC-Akker- en Tuinbouw

S. van de Esdonk

Consulentschap voor de Landbouw Noord-Brabant

A.B.M. Goselink

Provincie Gelderland, Dienst Ruimte, Wonen en
Groen

W. de Haas

DLO-Staring Centrum

W.J. Hellevoort

IKC-Veehouderij, afd. Centraal

A.A. Heimens

Ministerie LNV, Directie NBLF

R.B.M. Immink

Direktie Akker- en Tuinbouw, afd. ESZ

H. Kloosterboer

Landbouwschap

P.H.A.M. Kurstjens

Direktie Veehouderij en Zuivel, afd. ESZ

Th.C.P. Melman

Direktie Beheer Landbouwgronden

A.M Nauta

IKC Natuur, Bos, Landschap en Fauna, afd LSG

J.P.M, van Noorden

RPD, Direktie Ruimtelijke inrichting

M.C. Remmers

Landinrichtingsdienst

R.J. Roelofs

Consulentschap voor de Landbouw Gelderland

L.E. van der Sar

Landbouwschap

I. Timmers

Landbouwschap

G.L. Veerbeek

Direktie Veehouderij en Zuivel, afd. ESZ

J.P.M. Vermeulen

Provincie Noord-Brabant, Dienst RNV

P.A. van Vugt

Landinrichtingsdienst

A.E. van Vuuren

Direktie Veehouderij en Zuivel, afd. ESZ

H. Wieling

IKC-Veehouderij

A.J.M, van Winden

IKC-Veehouderij, afd. Centraal

W.S. van Wingerden

IKC-Veehouderij, afd. Centraal
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Bijlage 3

Stellingen voor groepsdiskussies workshop Agrarische
tuur, 21 september 1993

Hoofdstruk-

's Ochtends: Waarom een Agrarische Hoofdstruktuur?

1. Zonder een Agrarische Hoofdstruktuur zal de landbouw veel meer
van haar kansrijke gebieden moeten inleveren dan mèt een Agrarische Hoofdstruktuur.

2. De meerwaarde van een Agrarische Hoofdstruktuur voor kansrijke
gebieden is op z'n minst twijfelachtig, terwijl de zwakke gebieden een speelterrein voor andere funkties zullen worden.
Per saldo een negatieve meerwaarde dus.
3. Complexe beleidsvragen worden steeds meer met gebiedsspecifiek
beleid aangepakt, dit vraagt om een goede analyse van de ruimtelijke organisatie van de landbouw en een ruimtelijke visie
op de landbouw.
4.

Als de landbouwsector behoefte heeft aan een Agrarische
Hoofdstruktuur dan maakt ze die zelf. Dit is geen overheidstaak. Anderzijds: als het bedrijfsleven zelf niets doet,
ontstaat er een patstelling.

5. De ruimtelijke ordening is niet sterk genoeg om een Agrarische
Hoofdstruktuur een meerwaarde voor de sector landbouw te geven.
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Bijlage 3

Stellingen voor groepsdiskussies workshop Agrarische
tuur, 21 september 1993

Hoofdstruk-

's Middags: Hoe kan een Agrarische Hoofdstruktuur er uit zien?

1. Een Agrarische Hoofdstruktuur is in het belang van de landbouwsector. Het is mede daarom geen afgewogen verhaal, maar
een sectorverhaal. Het dient als bouwsteen in de afweging met
andere funkties.

2. Sterke landbouwgebieden zijn niet meer per definitie gebieden
met een economisch sterke positie. Het zijn veel meer gebieden
met een lage milieudruk, een extensief grondgebruik en verwevingsmogelijkneden met natuur en recreatie.
Vanuit deze optiek is bijvoorbeeld Gaasterland een veel sterker landbouwgebied dan de Peel.

3. Elke vorm van landbouw die zich op een bepaalde plaats verdraagt met andere funkties die aan het gebied zijn toegekend,
behoort tot de Agrarische Hoofdstruktuur. De Agrarische Hoofdstruktuur en de Ecologische Hoofdstruktuur kunnen dus overlappen.

4. Een Agrarische Hoofdstruktuur bevat geen uitspraken voor de
landbouw als geheel. De benadering van de glastuinbouw verschilt bijvoorbeeld van de banadering van de melkveehouderij.

5. Kwaliteiten van de toeleverende en verwerkende industrie bepalen mede de Agrarische Hoofdstruktuur.
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