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Inleiding

LNV verkeert midden in een veranderingsproces door de omslag in het landbouwbeleid
(beperkingen i.v.m. overschotten en milieu) en door de noodzaak van beleidsintegratie
van natuur en landbouw. Dit veranderingsproces is de laatste tijd onderwerp van publieke discussie geworden. Uitgaande van dit gegeven willen wij hieronder onze analyse van het functioneren van het ministerie geven. Een analyse vanuit het gezichtspunt
van beleidsmakers, die de grenzen van een integraal LNV-beleid elke dag voelen. Naar
onze mening is dit veranderingsproces noodzakelijk vanwege de sterk veranderende
omgeving waarin LNV verkeert.
Wij brengen onze mening naar voren vanuit de overtuiging dat er op dit moment goede potenties zijn voor de noodzakelijke veranderingen in de LNV organisatie en werkwijze. Wel vinden we het belangrijk eerst een analyse van de huidige situatie te maken
alvorens te komen tot concrete veranderingsvoorstellen. Ook vinden we essentieel dat
er in de organisatie breed over dit thema wordt gesproken. Deze notitie hebben we geschreven als onze bijdrage aan deze discussie.
De analyse in deze notitie is een momentopname in een veranderingsproces dat al
enkele jaren bezig is, maar nu een versnelling doormaakt.
In het volgende lopen beleidsinhoud (strategie), beleidsorganisatie (structuur) en beleidscultuur regelmatig door elkaar heen. Toch zal getracht worden deze 3 onderwerpen met een centrale vraag langs te lopen.
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Beleidsinhoud: Wat is de centrale
missie van LNV?

Bij de beslissing om verantwoordelijkheid voor natuurbeheer toe te voegen aan de beleidsvelden van "Landbouw" heeft indertijd de idee meegespeeld, dat door deze samenvoeging de beste garantie aanwezig was voor de ontwikkeling van beide
beleidsvelden. Deze samenvoeging is begin tachtiger jaren vanuit LNV ondersteund,
omdat eind zeventiger jaren intern het besluit was genomen minder op te treden als
sectorministerie en meer als ministerie van algemeen bestuur.
Wat wij nu echter constateren is dat bij velen in de organisatie de vraag leeft wat de
missie van het ministerie nu is en hoe deze veranderd is door de komst van natuurbeheer. Missie bevat o.a. aspecten van de gewenste beleidsinhoud, van de gewenste
wijze van sturing en van de gewenste wijze van werken en omgaan met elkaar in de
organisatie.
Een gemeenschappelijke, LNV-brede missie wordt naar onze mening niet gevoeld, zowel niet in inhoudelijke zin als wat werkwijze betreft. Naar onze mening is daarom het
voeren van een discussie over een centrale missie van LNV noodzakelijk. Het verschil in
denken is immers nog niet overbrugd en heeft nog niet geleid tot een gemeenschappelijke visie op de taakstelling m.b.t. het landelijk gebied.
Wat gevoeld wordt is de economische doelstelling (een zo groot mogelijk aandeel van
Nederland in de Europese landbouwproduktie) en de natuurdoelstelling (realisering
ecologische hoofdstructuur). Beide doelstellingen zijn ook neergelegd in twee afzonderlijke beleidsnota's: de Structuurnota Landbouw en het Natuurbeleidsplan. Dan zijn
er vervolgens nog de Visie Landschap, het Meerjarenplan Bosbouw en de Beleidsnota
Openluchtrecreatie met eveneens eigen doelstellingen.
Op een hoog abstractieniveau is er wel samenhang tussen deze verhalen, maar die
heeft meer het karakter van "de ergste conflicten zijn er uitgehaald". Bij de uitvoering
blijken de problemen niet opgelost. Daarbij blijkt elk beleidsplan behept met zijn eigen
set met denkpatronen, waarden en stellingen die beleidsmakers hanteren. Zo verschilt
in de nota's het denken over de rol van de overheid sterk. In de landbouw zijn het de
ondernemers die het moeten doen en is liefst geen bemoeizuchtige overheid gewenst,
bij het natuurbeleid doet de overheid verschillende ingrepen. Een ander verschil betreft het generieke versus het gebiedsgerichte beleid: hebben alle landbouwbedrijven
gelijke rechten of hangt dat ook af van hun situatie in een gebied en wat de samenleving hiermee wil?
Integrale strategische beleidsvorming is binnen LNV zwak ontwikkeld. Twee voorbeelden zijn in dit verband illustratief: het structuurschema LNO en de kwaliteitszorg.
Aan de totstandkoming van het Structuurschema LNO, wordt nu al bijna 3 jaar gewerkt en hierbij blijken de fundamentele vraagstukken nog steeds aanwezig: is een
geïntegreerd gebiedenbeleid mogelijk/nodig/gewenst?, heeft een .geïntegreerd ruimtelijk en milieubeleid in bepaalde gebieden voordelen en wat wil LNV daarmee eigenlijk?, is realisering van duurzame veehouderij en duurzame ecologische hoofdstructuur
in de zandgebieden eigenlijk wel mogelijk? De buitenwacht rekent het ministerie nu
juist af op de vraag hoe landbouw en natuur (en andere sectoren van het landelijk gebied) gezien de ruimtelijke, milieuhygiënische en waterhuishoudkundige samenhangen
per gebied kunnen samengaan.
Wij hebben het gevoel dat deze kernpunten voor besluitvorming niet vooraf zijn bezien en er dus geen richtinggevend kader is waarbinnen de verdere uitwerking zal
moeten plaatsvinden. Naar onze mening is het Structuurschema LNO hét beleidsplan
waaruit de integratie-pretentie van LNV zal blijken.
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Ook de kwaliteitszorg wordt veelal sectoraal benaderd. Hierbij ontbreekt veelal een stategische en integrale visie omtrent bijvoorbeeld de wijze van aansturing, de verdeling
van verantwoordelijkheden over rijksoverheid en bedrijfsleven, en het in te zetten instrumentarium. Dat leidt tot een sectoraal verschillende en onsamenhangende kwaliteitszorg in bijvoorbeeld de kalverensector, de veevoederkwaliteit en de kwaliteit van
plantaardige produkten. De IKB-gedachte is wel een aanzet tot een meer strategische
visie maar deze ontwikkeling bevindt zich nog in het beginstadium.
Het voorgaande geeft aan, dat er binnen LNV een versnelling van het veranderingsproces noodzakelijk is. Als er op hoog niveau in de organisatie geen gemeenschappelijke
missie bestaat, blijven discussies lager in de organisatie (b.v. in de LNO-kantoren in elke provincie) herhalingen van belangengevechten, ondanks de vaak goede wil van betrokkenen.
Ook de uitvoering van beleid loopt vertraging op, omdat dit vooral sectoraal van aard
is. Hoewel landinrichting en relatienota voorbeelden zijn van geïntegreerd instrumentarium, spelen bij de inzet er van vooral belangenconflicten en is er een geringe relatie
met b.v. landbouwsectorinstrumentarium (b.v. veenweidegebieden).
Overigens staat ons denken over instrumenten om het integratie-beleid vorm te geven,
nog in de kinderschoenen. Het gaat hierbij deels om nieuw instrumentarium en deels
om herijking van bestaande als de OVO-instrumenten (onderzoek- voorlichting- onderwijs).
Bij een gemeenschappelijke missie wordt dus niet alleen gedoeld op integraal beleid,
maar evenzeer op een gemeenschappelijke werkwijze (wijze van aansturen van verzelfstandigde organisatie-onderdelen, delegeren van bevoegdheden, decentralisatie, eigen
verantwoordelijkheid bedrijfsleven). Vanuit een visie op de kerntaken en de eigen rol
van de overheid t.o.v. bedrijfsleven en belangenorganisaties kan een "corporate identity" ontstaan. Elk deel van de organisatie zou hiermee doordesemd dienen te zijn. Dit
is van groot belang voor draagvlakvorming.
Uit het voorgaande moge duidelijk zijn dat naar onze mening een flink deel van de huidige tweeslachtigheid te verklaren is uit het ontbreken van een heldere missie. Naar
onze mening zal een integratieve missie nieuwe mogelijkheden voor de toekomst geven voor zowel een duurzame landbouw als een duurzame natuur. Eén integrale missie is geen medicijn voor alle kwalen, maar van belang is te weten vanuit welk idee de
discussie tussen maatschappelijke belangengroepen ter oplossing van dilemma's gestimuleerd kan worden, met de overheid als één van de actoren in een ingewikkeld
krachtenveld. Consensus is hierbij niet altijd het doel; het gaat meer om de manier van
omgaan met tegenstellingen. Een strategische analyse van de veranderde omgeving
van LNV dient hier uitdrukkelijk onderdeel van te zijn. In deze notitie hebben we dit
punt niet verder uitgewerkt; uiteraard zal dit element binnen LNV wel verder bediscussieerd moeten worden.
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Beleidsorganisatie: In hoeverre
bepaalt de organisatiestructuur de
(on-)mogelijkheden van integratie

Het gebrek aan een collectieve missie of beleidsdoelstelling kan wellicht de top worden verweten, maar waarom is er zo weinig druk van onderop of van buitenaf om dit
af te dwingen? Of: waarom is die druk - indien aanwezig - zo weinig effectief?
Voor een deel hangt dit naar onze mening samen met het gebrek aan politieke en
maatschappelijke druk, voor een deel met enkele onder punt 4 te bespreken mythes.
Voor een ander deel denken wij ook dat de organisatiestructuur van het ministerie
hieraan debet is.
LNV is zo georganiseerd, dat de uiteindelijke-beleidsintegratie in de bewindslieden- en
dossierstaven plaatsvindt, maar daarvóór, op een lager niveau in de organisatie, nauwelijks voorbereid wordt. Er is een directeurenvergadering en een directieraad, en elk
heeft zijn eigen voorbereidde stukken. Soms staan dezelfde stukken op de agenda. Pas
sinds het laatste jaar is er een gestructureerde uitwisseling van eikaars vergaderstukken, zodat men weet wat er in het andere directoraat-generaal speelt en er incidenteel
een wederzijds punt bilateraal besproken kan worden. Maar ons inziens wordt aan een
echte afstemming tussen LAVO en LK weinig sturende aandacht geschonken. Voorkómen van onderlinge twisten staat voorop.
Dat speelt eveneens bij besluitvorming binnen de directeurenvergadering en
directieraad. Daarbij vertegenwoordigen veel directeuren een sectorbelang, waarbij de
wens tot integratie wel wordt uitgesproken maar onderhandeling centraler staat dan
het zoeken naar een gemeenschappelijk belang.
Een organisatie dient toegesneden te zijn op de centrale missie, en als die integraal
van aard is, hoort daar naar onze mening een integrerende structuur bij.
Vanuit de historie gezien zijn er duidelijke argumenten voor een op basis van sectorbelangen gebaseerde structuur. In feite heeft het vroegere Ministerie van Landbouw tot
1980 als zodanig gefunctioneerd. Het was dan ook logisch dat bij overeenkomst van
"natuurbehoud" naar LNV het instand houden van het "eigen geluid" sterk werd benadrukt. De vraag is of deze op sectorbelangen gebaseerde structuur op dit moment
niet een belangrijke barrière is, om te komen tot een meer integrale aanpak van de
LNV- beleidsvelden.
De LNV-organisatie zou meer produkt- dan sectorgericht moeten worden. De sectorbelang-gerichtheid van de organisatie belemmert dat integratie belangrijk wordt gevonden, behalve als de sector andere sectoren nodig heeft. Maar ook in het laatste geval
gaat het niet van harte. Hieruit is waarschijnlijk te verklaren waarom er zo weinig druk
tot integratie vanuit de organisatie is.
Behalve vanuit de totstandkoming van de begroting is er vooral een inhoudelijke integratievraag te verwachten vanuit de directeuren LNO. Deze lopen in hun werk het
meest aan tegen een gebrek aan integratie bij de vertaling van verschillend LNV-beleid
op een lager schaalniveau, maar ook bij de uitvoering. Niet duidelijk is waarom uit deze hoek de integratievraag niet indringender gesteld wordt en waarom hiervandaan
geen input komen voor de directeurenvergadering en directieraad, resp. dossierstaven
en bewindsliedenstaf. Wellicht is een verklaring dat de directeuren LNO toch relatief
als "eenlingen" werken, en er een onvoldoende structuur is om vragen en voorstellen
bij elkaar te brengen en in de LNV-organisatie aan de orde te stellen. Het kan zijn, dat
ook de directeuren LNO geen antwoord hebben op de integratie- en concretiseringsvraagstukken en dat zij aarzelen dit hogerop te brengen. Het kan ook zijn, dat aan het
provinciale niveau een geringer belang wordt toegekend. Helaas wat ons betreft, omdat hierdoor een ontbeerlijke schat van kennis, dicht bij de uitvoeringspraktijk, te wei-
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nig in het beleidsproces wordt betrokken.
Als de rest van het departement niet met signalen uit de directeuren LNO-hoek zou willen werken uit een houding van een gering belang van het lagere bestuursniveau, dan
is dat mogelijk te verklaren uit de geringe politieke druk die de provinciale besturen
kunnen ontwikkelen. Indien politieke druk echter het enige argument met overtuigingskracht is, is het strategisch moment van een ministerie zo zwak dat regeren niet
meer vooruitzien betekent. De organisatie werkt dan aan zijn eigen overbodigheid.
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Beleidscultuur: Waarom zijn er
zoveel mythes?

De LNV-cultuur en de daarmee samenhangende werkwijze is naar onze mening voor
een deel gebaseerd op "mythes". Hiermee worden verschijnselen of uitspraken bedoeld die zo hun eigen leven zijn gaan leiden, dat niemand het waarheidsgehalte ervan nog onderzoekt.
Eén zo'n mythe is het verschijnsel, dat binnen LNV echt levende onderwerpen niet aan
bod komen in het formele vergadercircuit, omdat het gevoelen leeft, dat de ambtelijkpolitieke top duidelijk de grenzen heeft aangegeven waarbinnen de discussie moet
worden gevoerd. Wie ideeën ter bespreking opvoert buiten dit beleidskader, verwacht
een correctie of het predikaat "niet-beleidsgevoelig". Of dit gevoelen en deze verwachting terecht de top verweten kunnen worden, is niet relevant, het bestaat. De
vraag is hoe je ervan af kunt komen, als je tenminste creativiteit wil stimuleren.
Het verschijnsel hangt mogelijk samen met een gebrek aan motiverende communicatie
(uitleggen waarom gebeuren dingen zoals ze gebeuren) binnen LNV, en dan met name
met het feit dat communicatie over wat er met een voorstel/idee wordt gedaan (feedback) in belangrijke mate afwezig blijft.
Een ander cultuurelement is dat overleg tussen directies binnen LNV en naar andere departementen toe zeer snel het karakter krijgt van confrontatie van standpunten, en
niet van zoeken naar gemeenschappelijke punten. Het belang van de eigen organisatie
lijkt belangrijker dan de gezamenlijke aanpak van maatschappelijke vraagstukken. Dat
werkt ook een systeem van contra-expertise tussen directies onderling in de hand.
Het is belangrijk deze cultuur te expliciteren indien verandering ervan wordt voorgestaan. Het volgen van de cultuur van de leiding speelt daarbij een rol, maar ook hoe
diezelfde leiding omgaat met kritische kanttekeningen bij eenmaal gekozen beleidslijnen. Het appelleren aan het kritische gedrag van ambtenaren en het stimuleren ervan
is belangrijk om informatiedoorstroming niet te blokkeren als die onwelgevallig is voor
die beleidslijn.
Aspecten van de LNV-cultuur komen ook tot uiting in de manier van werken met projectgroepen. Er wordt eerder voor gekozen om elke directie in een projectgroep te zetten uit een oogpunt van invloeden-balans, dan een groep samen te stellen op basis
van wenselijke kwaliteiten en een duidelijke opdracht te geven waarop de projectgroep wordt afgerekend. Daarbij moet bedacht worden, dat een opdracht geweigerd
zou kunnen worden of althans tot een nadere gedachtenwisseling aanleiding kan geven. Een goede probleemstelling en een heldere analyse vergen veel tijd, en die moet
er meer voor uitgetrokken worden (maar wel met een duidelijke tijdslimiet). Ook dit
vraagt open communicatie.
Een ander cultuur-element dat niet erg stimulerend is voor de organisatie als geheel, is
naar onze mening het ontbreken van een teamgevoel op het niveau van DG's en directeuren, ledere directeur is bezig met het eigen beleidsveld, een gezamenlijk doel voor
de groep directeuren leeft niet echt. Het systeem van regelmatig rouleren heeft dit verschijnsel niet echt kunnen doorbreken. De wijze van leidinggeven aan de groep directeuren kan stimulerend werken om dit te veranderen. Daarnaast kan het systeem van
bevorderingen en benoemingen een belangrijke rol spelen. Hierin zou de vraag of iemand bereid en in staat is om integrerend overleg te voeren, een veel centralere rol
moeten hebben.
Ook rijst de vraag naar de wijze van omgaan met het niveau direct onder de directeuren. Hoe zit het daar met de acceptatie van beleid, het streven naar vernieuwing etc.
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en hoe worden afwijkende visies en ideëen die hier leven gebruikt voor het stimuleren
van de interne discussie?
Aan de LNV-cultuur is voorts sterk verbonden, dat de beleidsinhoudelijke problemen
lang intern worden gehouden. Nog steeds wordt deze m.b.t. complexe beleidsprocessen te weinig externe deskundigheid in huis gehaald om zo moeilijke opdrachten tot
een goed einde te brengen. Gelukkig constateren we hier een langzaam veranderende
houding.
Daarbij vraagt dit wel een andere houding t.o.v. de belangengroepen, zowel aan de natuur- als aan de landbouwkant. Een houding die enerzijds gericht is op meer en
bredere contacten, maar anderzijds juist afstandelijker is. Het ministerie is er immers
niet om de belangen van één groep te behartigen, maar zal een goede afweging moeten maken. Het gaat daarbij om het creëren van een maatschappelijk naast een politiek draagvlak.
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Tot slot

Naar onze mening moet de kracht van LNV blijken uit een goede integratie van landbouw en natuur. De basis is aanwezig, waarbij vooral de combinatie van beleid en uitvoering in het landelijk gebied een sterk element vormt. Essentieel is hierbij dat meer
gebruik wordt gemaakt van de ideëen en visies die er in de organisatie bestaan en ook
de organisaties in de omgeving van LNV meer betrokken worden bij het beleidsontwikkelingsproces.
Op dit moment zijn naar onze mening de condities gunstig om binnen LNV het
veranderingsproces te versnellen gericht op vernieuwing in methoden van beleidsontwikkeling, politieke besluitvorming en wijze van werken. De organisatie laten zoals het
is, kan niet meer.
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