Blijvende inzet op schaal en efficiëntie
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Het huidige Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) loopt in 2013 af. In de komende jaren zullen de
lidstaten van de EU besluiten nemen over het beleid voor daarna. Nederland wil daarbij maximale aandacht
voor versterking van de concurrentiekracht in combinatie met verduurzaming en innovatie. Daarnaast wil
Nederland, dat het nieuwe beleid een beloning geeft voor maatschappelijke prestaties, op het terrein van
bijvoorbeeld natuur, landschap, dierenwelzijn en diergezondheid. Dit laatste betekent, dat de huidige bedrijfstoeslagen worden omgevormd naar doelgerichte betalingen. Daarbij gaat het om veel geld, oplopend tot wel 50
duizend euro of meer per bedrijf.
Maar goed, willen is één ding. Het voor elkaar krijgen en er handen en voeten aan geven een andere. Onlangs
brachten de Raden voor de Leefomgeving en Infrastructuur (RLI) hierover een interessant advies uit.
Staatssecretaris Bleker wordt geadviseerd om bij de onderhandelingen vooral te letten op de bijdrage aan de
overgang naar een concurrerend, innovatief en duurzaam agrofoodcomplex. Op langere termijn zou de Nederlandse land- en tuinbouw
volgens de RLI zonder inkomenstoeslagen kunnen, omdat deze subsidies geen bijdrage leveren aan de innovatie en de versterking van de
concurrentiekracht van de sector. Maar deze gedachte vindt in de EU
nog geen weerklank. De instabiliteit van markten, de sterke prijsschommelingen en de slechte financiële positie van veel bedrijven
dragen daar aan bij. Deze weerstand speelt niet alleen bij de direct
betrokkenen binnen de land- en tuinbouw, maar ook bij veel anderen in
de Europese samenleving, inclusief het Europees Parlement.
Voor Nederland raadt de RLI daarom aan in te zetten op waarde toevoeging in ketens en gebieden. Daarmee
wil men een uitweg bieden tussen verscherpte internationale concurrentieverhoudingen met sterke prijsschommelingen aan de ene kant en steeds forsere eisen vanuit de samenleving aan de manier van produceren aan
de andere kant. Hoewel het nieuwe GLB flinke inkomensveranderingen met zich mee kan brengen, blijkt uit
een verkennend onderzoek dat wij recent hebben uitgevoerd, dat Nederlandse ondernemers niet zo bevreesd
zijn voor beleidsaanpassingen. Men houdt wel degelijk rekening met een korting op de toeslag, maar vertrouwt
op een zachte landing zoals die gebruikelijk is in Europa. Voor de toekomst van het GLB worden de standpunten van Frankrijk en Duitsland belangrijker geacht dan die van Nederland en men vertrouwt op het overwicht
van deze landen in de Europese besluitvorming. De Nederlandse ondernemers laten zich dan ook niet van de
wijs brengen en gaan door met de ontwikkeling van hun bedrijf. Daarbij blijft de inzet op schaal en efficiënte
prioriteit numero 1. Lijkt mij heel verstandig!
Meer informatie over dit onderwerp is bijeengebracht op www.wur.nl/melkvee100plus.

