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Woord vooraf

Dit boekje gaat over actuele thema's en vraagstukken van het landbouwbeleid en de
aandacht die daarvoor bestaat binnen de Landbouwuniversiteit. Het bevat de lezingen
en belangrijkste co-referaten van de collegeserie Beleid en Universiteit die in het
voorjaar van 1990 voor het eerst werd georganiseerd. De serie is een gezamenlijke
activiteit van het ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij en de Landbouwuniversiteit (werkgroep Landbouwpolitiek en Studium Generale).
De bedoeling van deze jaarlijks terugkerende collegeserie is studenten en wetenschappelijke staf van de LU nauwer te betrekken bij de vragen en problemen van de
agrarische sector. Om dit te bevorderen wordt gestreefd naar een inhoudelijke discussie
tussen beleidsmakers en wetenschappers. Meer informatie over de voorgeschiedenis en
uitwerking van de reeks kan worden gevonden in de openingstoespraak van de rector
magnificus.
Zoals was vermoed, blijken er zowel van de kant van de beleidsmakers als van de kant
van de wetenschappers de nodige wensen te bestaan over de relatie tussen Den Haag
en Wageningen. Ook zijn er van beide kanten goede voornemens geuit. De gebundelde
teksten leggen dan ook aardig vast hoe de stand van zaken is in de wederzijdse relatie.
De fragmenten uit het Wagenings Universiteitsblad (WUB), die met toestemming zijn
opgenomen (waarvoor dank), illustreren dat de onderlinge discussies boeiend en
levendig waren.
Graag willen we de gastdocenten en co-referenten nogmaals danken voor hun bijdrage
aan het succes van de collegeserie. Een woord van dank geldt ook Bea Prijn, secretaresse van de werkgroep Landbouwpolitiek, voor het verzorgen van de lay-out.
Huib Silvis
Werkgroep Landbouwpolitiek

Ries Breedveld
Studium Generale

Opening van de collegeserie Beleid en Universiteit
H.C. van der Plas

Welkom
Namens het College van Bestuur en mede namens de Werkgroep Landbouwpolitiek
alsook Studium Generale, heet ik u van harte welkom. Een speciaal woord van welkom
zou ik willen richten tot onze Minister die vandaag in de collegeserie Beleid en
Universiteit het eerste college zal geven met de uitdagende titel: "Den Haag en
Wageningen" - actuele vraagstukken van landbouwbeleid. Ter gelegenheid van deze
officiële opening zou ik gaarne een enkel woord willen zeggen over de aanleiding en
voorgeschiedenis, de bedoeling van deze collegereeks en de uitwerking van het college.
Aanleiding en voorgeschiedenis
In het verleden is van de zijde van het Ministerie van Landbouw - door de minister
zelf en door topambtenaren - verschillende keren gewezen op een gebrek aan meedenken en vooruitdenken van de LU-wetenschappers over de grote problemen waarmee de
landbouw en de landbouwpolitiek in Nederland en Europa te maken hebben of te
maken krijgen. Wageningen zou onvoldoende wetenschappelijke aandacht geven aan de
toekomst van de agrarische sector onder de beperkingen die met name het milieu en
de markt aan de landbouw opleggen.
Daar is van de zijde van Wageningen wel tegen ingebracht dat er wel degelijk signalen
zijn afgegeven maar dat die niet bijtijds in Den Haag zijn opgepakt. Volgens bijvoorbeeld C.T. de Wit heeft het niet aan 'early warning' ontbroken, maar was er onvoldoende 'early listening' door het beleid.
Hoe dit ook zij, in de regelmatige contacten tussen de bestuurders van de LU en de
departementale top is de wenselijkheid gesignaleerd van een directe band tussen
beleidsvoorbereiders en beleidsmakers op landbouwgebied enerzijds en wetenschappelijke
staf en studenten van de LU anderzijds. Aanvankelijk was er sprake van een serie
colleges van de Haagse landbouwtop. Bij de nadere uitwerking die aan dit voornemen is
gegeven is de collegereeks genoemd: Beleid en Universiteit.
Bedoeling van de collegereeks
Die andere naam is niet alleen wat stijlvoller dan 'Haagse Top', maar met 'Beleid en
Universiteit' wil ook tot uitdrukking worden gebracht dat het gaat om een wisselwerking
tussen twee instituties met verschillende maatschappelijke functies en verantwoordelijkheden. Het is van belang dat onderscheid zichtbaar te maken en in acht te nemen. Het
beleid heeft behoefte aan kennis en inzicht met het oog op de problemen en belangen
zoals deze in de sfeer van het beleid, gegeven de daar levende prioriteiten, worden
gezien en gewaardeerd. De universiteit is de instelling die op velerlei vakgebieden
kennis en inzicht tracht te vergroten en te verdiepen. In haar wetenschapsbeoefening is
de universiteit echter autonoom voor wat de probleemformulering betreft.

Juist vanwege deze onafhankelijkheid over en weer is een goed gestructureerd contact
over eikaars probleemstellingen, opvattingen en activiteiten een groot maatschappelijk
belang. Dit contact kan de universitaire wetenschapsbeoefening in onderzoek en
onderwijs bekend maken met wat in beleidskringen als maatschappelijk relevante vragen
worden beschouwd. En het beleid van zijn kant kan mogelijk van dat contract met de
universiteit leren dat 'maatschappelijke relevantie' wijdere dimensies (naar tijd en naar
ruimte) kan hebben. Zo'n wisselwerking kan de kwaliteit en duurzaamheid van de
samenleving alleen maar ten goede komen.
Uitwerking van het college
Het is tegen deze achtergrond dat de collegereeks is ingericht. Centraal staat: met
welke vragen en problemen rond de ontwikkelingen in de agrarische sector houden
beleidsmakers, bestuurders en politici zich in Den Haag (en Brussel) bezig? Hoe
ervaren zij de problemen en in welke richting zoeken zij oplossingen? Studenten en
leden van de wetenschappelijke staf van de LU worden zo rechtstreeks - uit de eerste
hand - betrokken bij beleidsvragen rond de toekomst van landbouw en milieu. Vandaag
krijgen we dat uit de allereerste hand: die van minister Braks.
Na de behandeling van de beleidsproblematiek door iemand uit de 'Haagse Top' zal
telkens een LU-deskundige op het desbetreffende vakgebied een weerwoord geven op
basis van probleemstellingen en visies in kringen van de wetenschap.
De collegereeks biedt zo de gelegenheid aan beleidsmakers en wetenschappers om met
elkaar van gedachte te wisselen. De verwachting is dat zowel onderwijs als onderzoek
aan de LU als het landbouwbeleid in brede zin daar baat bij hebben.
Het is de bedoeling deze collegeserie elk jaar te herhalen. De te behandelen thema's
zullen natuurlijk veranderen, afhankelijk van de ontwikkelingen op het brede terrein van
de nationale en internationale landbouwpolitiek. De eerste collegereeks zal bijna geheel
door vertegenwoordigers van het Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij
worden verzorgd. Dat betekent echter niet dat de 'Haagse Top' beperkt is tot dit
ministerie. In de volgende jaren zullen ook andere Haagse (of mogelijk ook Brusselse)
beleidskringen aan bod komen.
Tenslotte
Met deze collegeserie hoopt het College dat de banden tussen beleidsinstellingen en de
Landbouwuniversiteit verder zullen worden verstevigd. Dat de beleidsmakers uit het
Haagse binnenhofje en de wetenschappers uit hun ivoren paleizen elkaar de hand
reiken om in gezamenlijkheid onze samenleving zowel nationaal als internationaal te
dienen, is mijn oprechte wens.

"Den Haag en Wageningen" - actuele vraagstukken van landbouwbeleid
GJ.M. Braks

Inleiding
De minister van LNV is verantwoordelijk voor het gehele landbouwonderwijs. Ongeveer
1/3van de LNV-begroting is bestemd voor onderwijs, niet iedereen beseft dat. Het gaat
daarbij niet alleen om universitair onderwijs, maar ook om agrarisch beroepsonderwijs
op LBO, MBO en HBO-niveau. De gelegenheid tot het geven van dit college heb ik
met beide handen aangegrepen. We staan namelijk voor geweldige problemen die
opgelost moeten worden, wil er sprake zijn van toekomstperspektief voor de agrarische
sektoren, inclusief de toeleverende en de verwerkende industrie èn voor ons allemaal
zoals we hier aanwezig zijn:
- De verdere ontwikkeling van het Europese en internationale agrarische handelsbeleid.
- De nationale en internationale milieuproblematiek.
- Het opzetten en uitwerken van het natuurbeleid in relatie tot het agrarische beleid.
Dit zijn allemaal hoogst aktuele onderwerpen waarover nog veel nagedacht moet worden
en waarbij ieders inbreng en creativiteit nodig zullen zijn. Vandaar deze collegereeks die
ik vanmiddag open met een algemene schets - want méér kan het niet zijn! - en waarin
ik hooguit enkele voorzetten kan geven voor degenen die nog na mij komen spreken.
Ik wil deze middag gebruiken om eerst in te gaan op enkele aspekten van het thema
van deze collegereeks: "Beleid en Universiteit". Vervolgens wil ik enkele aktuele
ontwikkelingen en beleidsvraagstukken bij de kop vatten, omdat daarbij beleid, onderzoek en onderwijs elkaar nodig zullen hebben.
Beleid en Universiteit
"Beleid en Universiteit", of "Den Haag en Wageningen" of "politiek en wetenschap": het
duidt enerzijds op een spanningsveld, anderzijds op een soort twee- of liever een drieeenheid, want "Wageningen" betekent zowel opleiden als onderzoeken. Hoe men het ook
bekijkt: beleid, onderwijs en onderzoek kennen sterke onderlinge banden en afhankelijkheid. Tussen het departement van LNV en Wageningen speelt dat nog sterker dan bij
elk ander departement, bij elke andere universiteit en bij elk ander beleidsveld, wegens
de unieke en gezamenlijke verantwoordelijkheid voor het wel en wee van de landbouwsektoren, voor de natuur en voor de kwaliteit van het landelijk gebied.
Wellicht ten overvloede: als ik landbouwsektoren zeg, dan bedoel ik dat altijd inclusief
de zo belangrijke toeleverende en verwerkende sektoren en Industrien, want ook die
behoren tot onze gezamenlijke verantwoordelijkheid.
Aan die verantwoordelijkheid maximaal inhoud geven, is één van grootste uitdagingen
van komende tijd, gezien turbulente en snelle ontwikkelingen, niet alleen bij "ons" (de
landbouwsektor), maar ook in de EG en zelfs wereldwijd. Grote delen van de mensheid
(Oost-Europa!) gaan door een "kritisch punt" in hun geschiedenis. Momenteel is
onvoorspelbaar hoe de eindsituatie zal zijn.

MinisterBrakswilbetere
samenwerking metLU
De agrarische sectorstaatvoor geweldigeproblemen. Voordeoplossingdaarvan hebbenweelkaar nodig: in een openhartige, intensieve
en vooral 'vruchtbare' dialoog
moeten beleid en universiteit hun
creativiteit inbrengen. Met een
'noodkreet' om samenwerking
opende minister Braks afgelopen
woensdag de collegereeks 'Beleid
en Universiteit'.
Nadat de minister in het nabijeverledeneenaantalkerenopeenwatverwijtende toon de Landbouwuniversiteit
heeftgekapitteldoverhaargeringebijdrage aan het beleid, kwam hij deze
keermeteenopenverzoekomsteun. In
onze 'unieke en gezamenlijke verantwoordelijkheid'voordelandbouw,de
agrarische industrie, de natuur enhet
landelijk gebied moeten we 'naar elkaardurvenluisteren',zohielddeminister zijn gehoor in de Aula voor:
'earlywarningandearlylistening'.
De bewindsman verwacht daarbijvan
de universiteit onder andere 'kritische
reflectie, grondslagenonderzoek, en
bezinningopheteigenfunctionerenen
deeigendoelstellingen'.Alsfundamentele onderzoeksvragen noemde hij de
vraagwatdebijdragevandetechnologie kan, magof moet zijn;watacceptabelisenwàtniet meer?Ofdevraag
of biotechnologie en arbeids-uitstoot
uit'de landbouw niet te veel als een
autonoom procesgezienworden.
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Ophetgebiedvanhetmarkt-enprijsbeleidvandeEG,hettevoerenkwaliteitsbeleid, en de noodzaak van een
duurzamelandbouw legdedeminister
een aantal open vragen op tafel ten
aanzienwaarvanhijvandeuniversiteit
'beleidsondersteunend
onderzoek'
vroeg. Universitaire vrijheid zei hij
daarbijtezienalsdenoodzaakomuitspraken 'tekunnen, te mogenenzelfs
temoetendoen,ookalshetbeleiddaar
nognietaantoëis'.Veelnadruklegde
hij ook op een 'open mind'vanlandbouwwetenschappen: men moet zich
generalisttonen,menmoetkunnensamenwerken en elkaar verstaan.
Daarom wil hijdekomendejarennadrukleggenopgezamenlijkheid,interdisciplinaire aanpak, systeembenadering en integratie op sociaaleconomisch-technisch niveau.Daarbij
moet afgrekend worden metverkokering en versnippering van Tiet veld';
tussen vakgebieden, tussen LU en
DLO, maar ook tussen ministerie en
universiteit. Omdatlaatstetebewerkstelligen denkt de minister onder andere aan regelmatige ontmoetingen,
gastcolleges,stageplaatsenenuitwisselingsprogramma's.(L.K.)

Wèl staat vast dat zich onvermoede gebeurtenissen en mogelijkheden zullen voordoen
die ook ons verregaand zullen beïnvloeden. Ons eigen slagen of falen om in te spelen
op deze ontwikkelingen, is afhankelijk van gezamenlijkheid bij beleid en universiteit,
vanelkaar weten te vinden, van goed naar elkaar durven luisteren. Wederzijdse communicatie en "early warning and early listening" zijn bepalend voor succes.
Van twee zijden moeten we daar aan werken! Ik kom daarop nog terug.
Ik wil nu iets zeggen over rol en taak van de universiteit. De universiteit heeft een
centrale plaats in de samenleving, want zij is verantwoordelijk voor enkele onmisbare
taken, zoals:
- Opleiden, niet alleen tot wetenschappelijk onderzoeker maar ook tot zelfstandig en
kritisch denkend mens en burger. Dit is de centrale aktiviteit!
- Onderzoek: genereren van nieuwe kennis en inzichten.
- Bewaren, onderhouden en uitdragen van bestaande kennis.
- Adviseren en meedenken bij beleidsvorming.
Vanmiddag zal ik mij beperken tot deze vier. Andere taken en funkties van de
universiteit blijven buiten beschouwing (b.v. ontwikkelen van sociale vaardigheden,
opbouwen van netwerk van vrienden, vakgenoten en relaties). Het gaat vanmiddag over
het studeren en niet over het student zijn, om met Piet Paaltjens te spreken, hoe
belangrijk dat laatste ook is.
Opleiden
Opleidingen van topniveau voor zowel eerste als tweede fase, dat zijn de aktiviteiten
waaraan een universiteit in de eerste plaats bestaansrecht ontleent. Het gaat daarbij niet
alleen om het bijbrengen van gespecialiseerde vakkennis, want die is aan snelle
veroudering onderhevig en kan steeds minder een fundament zijn voor een succesvolle
loopbaan en een maatschappelijke carrière. Opleiding en scholing is dan ook steeds
meer een permanent proces, waarvoor samenwerken met anderen is vereist; b.v. met
DLO voor tweede fase opleidingen, om de krachten te bundelen.
Ik zie ook een toenemende noodzaak voor "brede" opleidingen, voor mensen die gaan
werken op het belangrijke overgangsgebied tussen onderzoek en praktijk.
Maar ook voor kritische reflectie, voor grondslagenonderzoek en voor bezinning op het
eigen functioneren en de eigen doelstellingen zal veel aandacht nodig zijn. Dit geldt
zowel voor iedereen afzonderlijk, als voor de universiteit als geheel. De toenemende
internationalisering, de "global village", (zoals de Amerikaanse futuroloog Töffler dat
noemt), stelt nieuwe eisen aan beleid en universiteit.
Wij moeten ook buitenlandse studenten veel te bieden hebben. Ik denk daarbij ook aan
studenten uit Oostbloklanden, want er is daar een grote behoefte aan kennis over de
organisatie van de landbouwproduktie. De LU zou hierop in kunnen spelen.
Internationalisatie schept in het algemeen ook betere kansen en mogelijkheden voor
Nederlandse studenten voor studie en werk in buitenland en bij internationale organisaties ("Voor wat hoort wat"). Dat is wat minister Ritzen onlangs bedoelde; een mening
die ik geheel deel.
Het gaat daarbij niet alleen om Engels, maar ook om studiepakketten en cursussen in
de andere "grote" talen. Niet elke universiteit zou daarvoor "meertalig" moeten zijn,
zolang Nederland als geheel maar een breed en meertalig pakket cursussen kan

aanbieden. Wageningen heeft een grote voorsprong qua internationale ervaring op
andere universiteiten in binnen- en buitenland. Dat blijkt ook uit een recente enquête
van het Franse dagblad Libération dat de LU aanwees als nummer één op het gebied
van de landbouwwetenschappen. Dit is een groot compliment en een stimulans. Dat
moet U uitbuiten en daarop moet U voortbouwen!
Ook voor degenen die in Nederland een werkkring vinden (en dat zijn nog steeds de
meeste Wageningse afgestudeerden), heeft de internationalisering toch grote voordelen.
Het geeft de mogelijkheid zich een goed beeld te vormen van de Europese en internationale context waarbinnen zich steeds meer zaken in Nederland afspelen. Overigens zal
voor deze studenten een goede beheersing van de Nederlandse taal een eerste vereiste
blijven, waaraan ook de Wageningse opleiding zal moeten voldoen.
Onderzoek: genereren van nieuwe kennis
Het onderzoek valt steeds meer uiteen in zuiver en fundamenteel enerzijds en direkt
toepassingsgericht anderzijds. Het genereren van additionele geldstromen via opdrachten
en participatie in projekten met anderen (vooral het bedrijfsleven) neemt toe. In
principe is dit een goede zaak, want het garandeert de marktgerichtheid en aktualiteit
van onderzoek en onderwijs. Het moet echter niet ten koste gaan van meer fundamentele zaken! Daarvoor is vooral de eerste geldstroom bestemd en daarvoor moet ook een
eigen universitair onderzoekbeleid worden ontwikkeld en uitgezet.
Er is een toenemend aantal vragen van fundamenteel en algemeen belang die dringend
beantwoord moeten worden, zoals:
- Wat kan, moet of mag de bijdrage van technologie zijn aan de oplossing van problemen?
- Hoever gaan we met de technologie-ontwikkeling; wat is nog acceptabel en wat niet
meer?
- Wat is de rol en de plaats van de mens in het geheel?
- Moet de landbouw een producent worden van bio-massa, terwijl de voedselproduktie
steeds meer een zaak wordt van de industrie?
- Of moet de Nederlandse landbouw zich vooral richten op speciale produkten?
De universiteit kan bij uitstek een plaats zijn, waar nieuwe ideeën worden ontwikkeld
en getoetst. Het zou eigenlijk mogelijk moeten zijn, om goede mensen of mensen met
bijzondere ideeën vrij te stellen voor speciale studies en opdrachten. Er gebeuren nu
teveel dingen die als min of meer "autonoom proces" worden gezien (b.v. de ontwikkeling van de biotechnologie en de vermindering van het aantal werkers in de landbouw).
Ik vraag mij af, of die processen werkelijk autonoom zijn. Is het niet vaak een kwestie
van onvoldoende visie binnen de samenleving, zodat sturing ontbreekt? De universiteit
heeft een belangrijke taak bij het ontwikkelen en uitdragen van zulke visies en bij het
doorbréken van de mythen die het bestaande beleid soms moeten "rechtvaardigen".
In dit verband moet men de universitaire vrijheid uitleggen als de noodzaak om
uitspraken te kunnen en te mogen, of zelfs te moeten doen over zaken.
Oók als het beleid nog niet aan deze zaken toe is. Die vrijheid geldt ook als het gaat
om zaken die het regeringsbeleid betreffen; ook daar zijn kritische noten nodig en
welkom. Ik zie het echter met als een vrijheid om alles te mogen doen, zeggen en laten
wat men wil, zonder verantwoording af te hoeven leggen! Ook U zult steeds opnieuw
om verantwoording gevraagd worden.

Tussen het fundamentele en het direkt toepassingsgerichte onderzoek, is er nog
onderzoek ten behoeve van aktuele beleidsvragen, meestal onderzoek op middellange
termijn. Juist dââr moeten beleid en universiteit elkaar ontmoeten.
Ze moeten daarbij inhoud geven aan die reeds genoemde gezamenlijke verantwoordelijkheid. Ik kom straks nog met enkele suggesties hoe dat valt te realiseren en te bevorderen. Ook moeten beleid en universiteit gezamenlijk kijken naar de omgeving waarin de
landbouw wordt bedreven. Door het grootschalig toepassen van technologie zijn daar
namelijk grenzen overschreden. Ik denk daarbij met name aan het dierenwelzijn; aan de
mest; aan de chemische gewasbeschermingsmiddelen en aan natuur en landschap. We
staan thans voor een beslissende keuze: óf de technologie aanpassen, of terugkeren op
onze schredenik ben ervan overtuigd dat technologisch veel méér kan dan we nu
denken. Onder druk van maatschappelijke of politieke wensen blijken steeds weer
nieuwe onvermoede mogelijkheden en oplossingen te bestaan, (b.v. etagesysteem voor
pluimveehouderij; de bezuinigingen op energiegebied; het veel efficiëntere gebruik van
grondstoffen, mineralen en gewasbeschermingsmiddelen).
Onlangs (2 december 1989) stond in het gezaghebbende weekblad "The Economist" een
uitgebreid en interessant artikel over de technologieontwikkeling in Japan. Technologische "problemen" of "onmogelijkheden" worden daar juist als een stimulans gezien. En
bij het uitzetten van beleid worden zulke problemen gewoonweg genegeerd.
Deze vrijmoedige opvatting over technologie leidt tot verbluffende resultaten in korte
tijd, zowel bij produkten als bij produktiemethoden. Het is ook de beste en snelste
methode om te ontdekken waar de werkelijke technologische grenzen en problemen
liggen. Door deze onbekommerde en tegelijk zelfverzekerde houding Lo.v. technologie
kunnen Japanse bedrijven zo vaak het initiatief overnemen van de Europese of
Amerikaanse concurrentie.
Ook de Japanse overheid pleegt regelmatig "onmogelijke" eisen of doelstellingen te
formuleren, b.v. op milieugebied. Hier zou zoiets een storm van protest geven; dââr
schrikt niemand ervan, maar wordt het als een uitdaging ervaren. Het is wel eens
opgemerkt, dat creativiteit vrijwel altijd berust op een of andere vorm van beperking.
Hoe meer men zich beperkt voelt in zijn mogelijkheden, hoe creatiever men wordt in
het vinden van oplossingen. Ik ben dus zo langzamerhand sterk geneigd het Japanse
voorbeeld te volgen, maar heb daarbij wel uw know-how nodig.
Bewaren, onderhouden en uitdragen van bestaande kennis
Dit is een belangrijk aspekt en het is volop in beweging door de ontwikkeling van
informatica en automatisering. "Wageningen" -LU en DLO samen- beschikt over een
enorme hoeveelheid kennis. Het gaat niet alleen over wetenschappelijke en technische
feiten, maar óók over hoe deze kennis optimaal naar de diverse sektoren gebracht kan
worden. Het ontsluiten en beschikbaar maken van bestaande kennis -ook van elders!blijft een belangrijk punt. Het vereist breed opgeleide mensen ("generalisten") die
werken op het overgangsgebied tussen onderzoek en praktijk. Ik zie, ook wat dit betreft,
steeds meer noodzaak tot samenwerken tussen LU en DLO; men is partners, géén
concurrenten! Het vereist ook een "open" houding naar de buitenwereld en het
uitbannen van het zogenaamde "not invented here" syndroom:
The mind is like aparachute, it only workswhen open

In verband met het bewaren van kennis wil ik nog op één aspekt wijzen. U allen, de
huidige generatie studenten, heeft toegang tot méér technologische kennis dan alle
gezamenlijke generaties vóór U. Dit geeft u allen ongekende mogelijkheden, maar ook
grote verantwoordelijkheden om daar goed mee om te gaan. Vandaar ook dat ik zojuist
al heb gewezen op het toenemende belang van kritische bezinning en reflectie:
Kennis is macht,karakter is méérl
Dit is misschien wel de belangrijkste uitspraak die ik u vanmiddag kan meegeven.
Adviseren en meedenken bij beleidsvorming
Daarom gaat het eigenlijk in deze collegeserie. Er zijn problemen aan beide kanten:
verkokering en versnippering van "het veld" als gevolg van de wetenschappelijke
benadering; niet begrijpen of verstaan van elkanders taal; niet begrijpen van elkanders
benadering en werkwijze, enz. (Goede technische oplossingen moeten b.v. ook economisch aantrekkelijk en bestuurlijk uitvoerbaar zijn). Daar móet iets aan gebeuren!
Ik zal daarom enkele praktische mogelijkheden noemen, die wat mij betreft de komende
tijd bespreekbaar zijn om de wederzijdse betrokkenheid te bevorderen:
- Een soort permanent Studium Generale, zoals dit college, waar beleid en universiteit
elkaar ontmoeten.
- Gastcolleges "Aktuele Zaken" door beleidsambtenaren.
- Méér stageplaatsen bij beleidsafdelingen.
- Beleidsambtenaren beschikbaar maken voor begeleiding bij onderzoek, studieopdrachten, enz.
- Een uitwisselingsprogramma tussen beleidsmensen en wetenschapsbeoefenaren.
U merkt het: ik sta hier beslist niet "vrijblijvend"! Daarnaast moet de universiteit een
goede relatie opbouwen met de landbouwspecialisten in de politiek. Informatievoorziening van politici, het vroegtijdig oppikken van vragen,ideeën en suggesties; het is
allemaal belangrijk om onderwijs en onderzoek bij-de-tijd en aktueel te houden.
In het algemeen zou ik het volgende willen zeggen: we staan voor de gezamenlijke
opdracht om het "ontmengen", het fragmentariseren en het specialiseren tegen te gaan,
voor zover ze het resultaat zijn van een jarenlange eng-wetenschappelijke aanpak.
Voorzover er schotten en scheidsmuren bestaan tussen beleid en universiteit, moeten
deze worden afgebroken. Van beide zijden moeten we daaraan werken. De nadruk ligt
daarom de komende jaren op gezamenlijkheid, op interdisciplinaire aanpak, op
systeembenadering, op integratie op sociaal-economisch- technisch niveau.
Aktuele beleidsontwikkelingen
Het tijdperk waarin het EG-landbouwbeleid ,gestalte kreeg, is definitief voorbij (de
periode Mansholt). Het Gemeenschappelijk Landbouw Beleid (GLB) voldoet niet meer;
want het was gebaseerd op markondersteuning via bescherming bij invoer. Het GLB
handhaven in de huidige uitvoer-situatie bederft onze eigen afzetmarkten, kost daardoor
veel geld en geeft conflicten met andere aanbieders op de wereldmarkt. We moeten dus
naar een beleid dat past bij een exportpositie (dat moet eigenlijk al 10 à 15 jaar!),
tenzij we niet meer willen exporteren. Bij stoppen van export zouden we echter de
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agrarische produktie in de EG moeten inkrimpen met 10 à 20% voor sommige
belangrijke Produkten. Dat is onaanvaardbaar wegens het daardoor ontstaan van grote
overschotten aan arbeid en landbouw-areaal en de daarop volgende leegloop bij de
agro-industrie. Een aan de huidige situatie aangepast beleid vereist echter dat de prijzen
op de interne markt en op de wereldmarkt elkaar niet veel ontlopen. Deze harde
voorwaarde vergt ingrijpende maatregelen in de landbouw:
- goedkope produktiemethoden voor hen die blijven; en
- alternatieve inkomensbronnen voor hen die wijken.
Een zeer moeilijk punt in EG is voorts de steeds dreigende ontvolking en leegloop van
het platteland. Dit laatste geldt óók voor Nederland, want een rendabele en vitale
agrarische sektor is b.v. een basisvoorwaarde voor de uitvoering van vrijwel het totale
beleid dat op stapel staat voor het milieu en de natuur! Dit is een uitermate belangrijke constatering.
In de komende colleges zullen de heren Van der Lely (over Milieu en Landbouwbeleid)
en Kalden (over Natuurbeleid en Agrarische Ontwikkeling) daarop dan ook dieper
ingaan. Ik wil hier echter opmerken dat aan de landbouw steeds scherpere milieuvoorwaarden gesteld zullen worden (b.v. mest en gewasbeschermingsmiddelen). Dit noodzaakt tot ingrijpende aanpassingen in bedrijfssystemen. Hoe zal in 2010 geproduceerd
worden? Dit zijn niet alleen technische vragen, maar evenzeer sociaal-economische, en
zelfs moreel-menselijke. Ook hier zien we weer de reeds genoemde noodzaak tot
integratie van diverse niveaus en disciplines. De vraag, ook aan U, is hoe deze
problemen op te lossen!
Hoe moet het toekomstige inkomens- en werkgelegenheidsbeleid voor de landbouw in
rurale gebieden eruit zien?
Quotering van allerlei produkten kan slechts een tijdelijke oplossing geven; het is beslist
geen instrument voor lange termijn! Bij handhaving van bestaande prijsniveaus ontstaan
onoverkomelijke bestuurlijke en organisatorische problemen in grote delen van EG, door
het aan banden leggen van steeds grotere productiecapaciteiten. Een produktiviteitsgroei
van 2,5% per jaar in b.v. de graansektor - en dat is geen onrealistische aanname - zou
betekenen dat over 10 jaar ruim een kwart van het huidige Europese graanareaal
braakgelegd moet zijn! Voor andere belangrijke produkten geldt hetzelfde.
Een kunstmatig hoge prijs doet bovendien de vraag afnemen, terwijl die vraag juist
gestimuleerd moet worden. U ziet de dreiging van een vicieuze cirkel! Ik wijs ook
nogmaals op grote economische en sociale problemen die zullen ontstaan bij verdergaande leegloop en ontvolking van het platteland en uitstoot van arbeid in de landbouw
en bij de verwerkende agro-industrie. Oók bij quotering van de produktie zal dit effekt
namelijk optreden.
Een ontkoppelde inkomenspolitiek dan? Dat maakt het mogelijk om inkomenspolitiek en
prijspolitiek afzonderlijk te voeren. De prijzen passen zich dan aan aan de markten. Als
de inkomens tekort schieten, vult de Europese overheid ze aan. Prima! Maar wie
bepaalt wanneer welke inkomens tekort schieten? En hoelang vullen we dan aan, en
tot welk niveau? Is een inkomenspolitiek trouwens landbouwbeleid of sociaal beleid?
En wat zijn de konsekwenties ten opzichte van andere beroeps- en bevolkingsgroepen?
En zal zo'n beleid wèl voldoende in staat zijn om leegloop en verpaupering van het
platteland tegen te gaan? En moeten we de marktprijzen dan geheel overlaten aan de
befaamde "onzichtbare hand"? ; ook als enstige verstoringen optreden? Maar wie bepaalt
wat "ernstige verstoringen" zijn en hoe lang deze gestabiliseerd moeten worden? Ook is

er toenemende druk, om de heffingen en de verschillende beschermingsniveaus zoveel
mogelijk gelijk te maken (tarificatie en rebalancing). Dat zou grote nadelen opleveren
voor het Nederlandse bedrijfsleven, wordt mij verzekerd. Een vraag aan U: is dat
allemaal wel zo?
En hoe verhouden de eventuele nadelen zich dan tot de voordelen van een betere toegang tot de internationale markten? Ik heb nog geen goed antwoord op al deze vragen,
terwijl ze steeds aktueler en dringender worden, zeker nu we dit jaar de GATTonderhandelingen moeten afronden.
Ik neem aan dat de heer De Zeeuw daarop zal ingaan in één van de volgende colleges.
We moeten ook dringend nadenken over de eventuele voortzetting en de financiering
van het EG-beleid nâ 1992. Ik roep U op om mee te denken, teneinde op korte
termijn antwoorden te verschaffen.
Kwaliteitsproduktie
Bij enkele agrarische sektoren met van oudsher een sterke gerichtheid op bulkproduktie,
moet een hele ommezwaai naar kwaliteitsproduktie plaatsvinden.
Vooral de zuidelijke lidstaten denken dat een stringent kwaliteitsbeleid met bescherming
van "origines" (herkomstbenamingen) e.d. een bijdrage kan leveren aan inkomensvorming.
Is dat zo?; en is er een voldoende grote markt voor zulke kwaliteitsprodukten?
En heeft zo'n kwaliteitsbeleid ook zin voor de kleinere EG-landen zoals Nederland waar
maar weinig onderscheid bestaat tussen de regio's, zeker niet in de ogen van buitenlanders? En welke produkten zouden dan bijvoorbeeld in Nederland in aanmerking komen
voor zo'n "origine" beleid? Als U het weet, wil ik het graag van U horen!
Men moet bedenken dat regulering van allerlei agrarische produkten en levensmiddelen
in het verleden een uiterst moeizaam proces bleek te zijn, zodat tenslotte de roep om
deregulering steeds sterker klonk. Desondanks zullen wij een standpunt moeten bepalen
ten opzichte van de ideeën en wensen van de grotere landen, die vaak wel regio's
kennen met grote onderlinge verschillen, waaraan kwaliteitsbegippen en benamingen
gekoppeld kunnen worden.
Bij het bedrijfsleven en in de commercie ziet men echter juist een toenemende neiging
tot het voeren van een merkenbeleid als kwaliteitsprofilering. In het noodzakelijke
internationale marktgerichte beleid gaat het begrip "kwaliteit" een steeds belangrijker rol
spelen, dat weet iedereen. Maar ik worstel met de vraag, hoe we ons als Nederland in
deze zaken moeten opstellen en hoe we het begrip "kwaliteit" optimaal kunnen invullen,
want dat Nederland kwaliteitprodukten levert, staat als een paal boven water.
Voor de LU zijn deze vragen eveneens van levensbelang, want ook uw voortbestaan
hangt er op langere termijn van af.
Bij een marktgericht beleid moet men ook rekening houden met toenemende internationalisatie op EG- en wereldniveau. Integratie en internationalisatie treden ook op bij
instituten en instellingen die diensten verlenen of controles uitvoeren (banken, verzekeraars, juridische zaken als de produktaansprakelijkheid, veterinaire/fytosanitaire controles,
enz).
Tenslotte een laatste vraag in dit verband, die ook van groot belang is voor de LU:
welke gevolgen ondervinden de ontwikkelingslanden van een liberalistie van de wereldhandel? Dit brengt mij meteen bij het laatste punt dat ik aan orde wil stellen vanmiddag.
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Ontwikkelingssamenwerking
Het begrip "Ontwikkelingssamenwerking" spreekt mij meer aan dan de ook wel
gebruikte terminologie "Hulp aan de derde wereld". "Ontwikkelingssamenwerking"
benadrukt namelijk terecht het wederzijdse karakter. Immers, er is slechts één wereld,
en ook wij kunnen en moeten leren van culturen die in bepaalde opzichten boven ons
uitsteken. Zoals in het opbouwen van een duurzame relatie met de natuur; in gemeenschapszin; in het onderhouden van hechte menselijke relaties en sociale strukturen.
Ontwikkelingssamenwerking is een complexe en wederzijdse problematiek; ik moet mij
vanmiddag beperken tot één enkel aspekt: "Sustainable agriculture" oftewel landbouw géén roofbouw! Momenteel is dit ook een zeer aktueel onderwerp in FAO-verband.
Tijdens de FAO-conferentie in november vorig jaar heb ik het onderwerp "landbouw en
milieu" aan de orde gesteld. De landbouw draagt enerzijds bij aan de milieuproblemen,
maar ook is zij slachtoffer van milieuverontreiniging van andere aard.
In het dichtbevolkte Nederland hebben we daarmee wellicht méér ervaring dan wie ook;
óók hoe het niet moet! Uitwisselen van deze ervaringen met anderen is nuttig en
wenselijk, vooral voor hen die nog volop "in ontwikkeling" zijn. Zoals ook wij ongetwijfeld veel kunnen opsteken van de ervaringen van anderen. Op deze FAO-bijeenkomst
heb ik aangeboden om hierover in 1991 in Nederland een bijeenkomst van deskundigen
te organiseren. Dit voorstel is aanvaard, en de voorbereidingen zijn inmiddels begonnen.
Deze conferentie moet leiden tot aanbevelingen, niet alleen voor de FAO, maar ook
voor de Wereld Conferentie over Milieu en Ontwikkeling in 1992. Dit lijkt mij een
uitgelezen onderwerp waar beleid, onderwijs, onderzoek en ervaring elkaar hard nodig
zullen hebben. De inbreng van de LU op deze door Nederland te organiseren conferentie zie ik gaarne tegemoet.
Tot slot
Wij bevinden ons nog maar in het begin van een historische periode in het ontwikkelingsverhaal van de mensheid. Hoe dat verder gaat en hoe het afloopt, zal mede door
onszelf worden bepaald. Het staat echter vast, dat we elkaar en eenieders gaven en
talenten daarbij nodig zullen hebben. Dat is de reden dat ik hier vanmiddag ben
gekomen. Dat ik slechts een globale schets heb kunnen geven van wat er allemaal
gaande is, lag eigenlijk voor de hand. Ik hoop echter dat mijn verhaal een aanzet mag
zijn voor openhartige, intensieve en vooral "vruchtbare" dialogen tussen beleid en
universiteit.
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Milieu en landbouwbeleid
G. van der Lely

Inleiding
De titel van dit openbaar college luidt "milieu en landbouwbeleid". Ik had in eerste
instantie als titel opgegeven "integratie van milieuaspecten in het structuurbeleid", maar
de organisatoren van deze collegereeks vonden die titel te lang. Toch zal de nadruk op
juist de integratie van milieuaspecten in de totale bedrijfsvoering van het agrarische
bedrijf, de rode draad vormen van mijn betoog.
Waar het om gaat is dat de noodzaak rekening te houden met milieuaspecten in het
bedrijven van landbouw een vanzelfsprekendheid wordt. Dit is niet alleen een algemeen
maatschappelijk belang maar ook voor de landbouw zelf van het allergrootste belang.
We zullen zorgvuldig met onze natuurlijke hulpbronnen moeten omgaan willen de
generaties die na ons komen nog mogelijkheden van bestaan hebben.
Nog maar ruim 100 jaar geleden is de wetenschap zich in ons land meer systematisch
met de landbouw gaan bezighouden. De vooruitziende blik van enkelen heeft er voor
gezorgd dat landbouwkundig onderzoek, onderwijs en voorlichting in Nederland op een
samenhangende wijze tot ontwikkeling zijn gebracht. Dit heeft een belangrijke rol gespeeld bij de ontwikkeling van de Nederlandse landbouw.
Met name in de naoorlogse periode is in onderwijs en voorlichting een grote nadruk
gelegd op het systematisch rekening houden met economische overwegingen in de bedrijfsvoering. Deze aspecten zijn nu geïntegreerd in de bedrijfsvoering van een modern
agrarisch bedrijf.
De opdracht waarvoor de agrarische sector gesteld wordt, is op een vergelijkbare, systematische wijze milieu-aspecten te integreren in de bedrijfsvoering. Ook nu weer zal een
samenhangende inzet van onderwijs, onderzoek en voorlichting hierbij een belangrijke
rol spelen.
EG-beleid
Ik wil het nu hebben over de noodzaak tot bijstelling van het EG-beleid en het
nationale landbouwbeleid.
De stabiele en relatief hoge prijzen in de EG hebben er toe bijgedragen dat de
produktiviteit en de produktie enorm zijn toegenomen. Ook het ondersteunende structuurbeleid van de lid-staten droeg hieraan bij, zoals landinrichting en subsidieregelingen
voor bedrijfsontwikkeling. De discrepantie tussen de rijkere landbouwgebieden en de
armere, achtergebleven gebieden in de EG is echter blijven bestaan, sterker nog, is
toegenomen.
Er wordt een groeiende noodzaak gevoeld tot ondersteuning van de landbouw in armere
gebieden ter voorkoming van een te snelle achteruitgang van de agrarische activiteiten.
Milieuprobleem is hier dat de landbouw te extensief wordt. Pogingen om de achteruitgang te stoppen zijn tot op heden weinig succesvol geweest.
Het EG-landbouwbeleid volgt nu ook twee sporen: enerzijds lagere prijzen voor overschotprodukten; anderzijds maatregelen om de achtergebleven gebieden te ontzien.
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Tegelijk krijgen deze gebieden stimulansen voor nieuwe economische bedrijvigheid
(plattelandsontwikkeling).
Nederland kan in feite geheel beschouwd worden als onderdeel van de zone, waar
sprake is van een concurrerende landbouw. In deze gebieden leidt het intensieve
karakter van de landbouw juist tot milieuproblemen. Voor allerlei ondersteunende
maatregelen ten behoeve van de landbouw in achtergebleven marginale gebieden komt
Nederland praktisch niet in aanmerking. Toch laat het Europese structuurbeleid ruimte
om nationaal de landbouw stimulansen te geven teneinde de ontwikkeling in een
nationaal gewenste richting te sturen. Hierop zal ik mij vanmiddag concentreren. In één
van de volgende colleges zal De Zeeuw, voorzitter van het GATT landbouwcomité,
nader ingaan op het toekomstig markt- en prijsbeleid in relatie met het handelsbeleid.
Nationale structuurbeleid
Wat is de gewenste ontwikkeling van ons nationale structuurbeleid? Hier citeer ik de
uitgangspunten van de Structuurnota Landbouw:
- Landbouw is een economische activiteit. Dit betekent dat zij rekening moet houden
met ontwikkeling aan de vraagzijde, in het bijzonder de produktkwaliteit.
- De produkten en produktieprocessen moeten veilig zijn voor de consument en de
werkers in de landbouw.
- Het fysieke milieu is als natuurlijke hulpbron een initiële produktiefactor. Voor de
produktieprocessen geldt als voorwaarde dat zij het fysieke milieu niet onomkeerbaar
aantasten.
Op grond van deze uitgangspunten is de hoofddoelstelling van het landbouwbeleid
geformuleerd: concurrerende, veilige en duurzame landbouw.
Knelpunt van de Nederlandse landbouw is vooral de milieuproblematiek, vanwege de
intensieve produktiewijze. In de Structuurnota Landbouw, maar ook in de nadere
uitwerkingen van de Structuurnota Landbouw zoals: Plan van aanpak Ammoniak;
Evaluatie mestbeleid; Meerjarenplan Gewasbescherming, worden duidelijke reductiedoelstellingen geformuleerd voor milieubelastende stoffen. Hiermee wordt enerzijds duidelijkheid verschaft voor de agrarische sector, anderzijds krijgt de landbouw door de
gefaseerde aanpak tijd om zich aan te passen.
De strengere milieuvoorwaarden voor mest en gewasbeschermingsmiddelen noodzaken
tot ingrijpende aanpassingen van bedrijfssystemen. We staan voor een noodzakelijk
aanpassingsproces om te komen tot een duurzame landbouw in Nederland. Dit
aanpassingsproces zal zodanig gestructureerd moeten zijn dat de landbouwsector concurrerend büjft. Als de Nederlandse landbouw niet langer concurrerend zou zijn, staat ons
een forse inperking van de bedrijvigheid te wachten. Immers, een land met een zo grote
export-afhankelijkheid ondervindt direct de weerslag van een verslechtering van de concurrentiepositie. Daarbij moet men wel constateren, dat we te maken hebben met
sterkere en minder sterke sectoren. Verschuivingen in het totaalbeeld hebben in het
verleden plaatsgevonden en zullen ook in de toekomst plaatsvinden. Naast de milieucomponent zijn er vele andere factoren aan vraag- en aanbodzijde die onze positie
beïnvloeden. Ook in andere landen krijgt de milieuproblematiek meer en meer aandacht.
In vergelijking met andere sectoren is de primaire landbouw achtergebleven in de aandacht voor het milieu. We zijn nu versneld bezig met een inhaalmanoeuvre. Het is ook
gemakkelijker enkele fabrieken of electriciteitscentrales aan te pakken dan duizenden
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zelfstandige agrariërs. Bij een fabriek is er meestal sprake van een puntlozing, een afvoerpijp naar het riool of een schoorsteen. In de voedings- en genotmiddelenindustrie is
de zorg voor het milieu vooral als gevolg van de Wet Verontreiniging Oppervlaktewateren al sterk geïntegreerd in het bedrijfsgebeuren. In de primaire landbouw gaat het
meestal om diffuse, moeilijker beheersbare en moeilijk meetbare verontreinigingen. Er
zijn echter geen principiële redenen om voor de landbouw een uitzondering te maken
op het principe de "vervuiler betaalt".
Ik wil nu meer concreet ingaan op de milieuproblemen als gevolg van de uitspoeling en
vervluchtiging van mineralen en het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen.
Aanpak mineralenproblematiek
Vooral de groei van de intensieve veehouderij heeft in een aantal gebieden tot
milieuproblemen geleid. De te grote mestproduktie in relatie tot de milieuhygiënisch
verantwoorde afzetmogelijkheden, noodzaakte tot regelgeving op dit terrein. Er is een
op fosfaat gebaseerde regelgeving geïntroduceerd, en de normen zullen gefaseerd
worden verlaagd tot het niveau van de onttrekking door het gewas. In de eindfase zal
hierbij ook kunstmest worden betrokken. Enig verlies aan mineralen is onontkoombaar
en meestal ook acceptabel. Mits de eisen, die vanuit de algemene milieukwaliteit
worden gesteld, worden gerespecteerd. Voorlopig gaan we ervan uit dat in de eindfase
de (strikte) doelstellingen voor de kwaliteit van het water ter voorkoming van onaanvaardbare eutrofiëring gehaald zullen worden.
Het begrip evenwichtsbemesting heeft zijn intrede gedaan. Bedoeld wordt niet meer
mest toedienen, dan de plant nodig heeft. Dat is eenvoudiger gezegd dan gedaan,
vooral voor die mestsoorten die gemakkelijk uitspoelen. Onder andere het instituut voor
bodemvruchtbaarheid heeft de laatste jaren waardevol onderzoek verricht. Wij moeten
kennis genereren voor een landbouwkundige aanpak die de belasting van het milieu
binnen aanvaardbare grenzen brengt. Dat vraagt herijking van de inzet op bepaalde
onderzoeksgebieden.
Het mestprobleem is in de eerste plaats een mineralenprobleem. Logischerwijs neemt
het veevoer daarin een centrale plaats in. Samenstelling van het veevoer en de wijze van
vertering door het dier bepalen in belangrijke mate de samenstelling van de mest die
de dieren produceren. Het veevoederonderzoek kan een belangrijke bijdrage leveren aan
de reductie van de mineralenbelasting door mest. Door meer aandacht te schenken aan
wat de diverse diersoorten echt nodig hebben en hoe de vertering van het veevoeder
kan worden bevorderd. In korte tijd is veel boven water gebracht, tocht ontbreekt er
nog erg veel aan onze kennis.
Sluitstuk van het mestbeleid is de opbouw van een mestverwerkingscapaciteit. Alleen op
deze wijze kan aan de toekomstige gebruiksregels worden voldaan zonder dat inkrimping
van de veestapel noodzakelijk is. De regering heeft in het Regeringsstandpunt over de
Commissie Realisatie Mestverwerking aangegeven wat er van overheidszijde aan subsidies
en andere ondersteunende maatregelen beschikbaar is. Het is nu aan het bedrijfsleven
zelf, om de overgang van proefprojecten naar grootschalige verwerking te realiseren.
Toegepast technologisch onderzoek is hier van groot belang om de technisch en economisch meest aantrekkelijke procedé's te ontwikkelen. Daarbij moet niet alleen gekeken
worden naar eerste generatietechnieken doch ook naar volgende generatietechnieken.
Teveel mest blijft teveel mest ook als je er korrels van maakt. Deze kunnen de
acceptatiegraad in de plantaardige sectoren bevorderen en korrels lenen zich meer voor
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export. Ik vind echter dat ook het spoor van recyclingtechnieken als oplossingsrichting
voor de lange termijn aandacht behoeft in het zoeken naar betaalbare oplossingen.
Gewasbescherming
In Nederland worden als gevolg van het intensieve bouwplan in akker- en tuinbouw,
met daarin een hoog percentage gewassen die vatbaar zijn voor allerlei ziekten en
plagen, relatief veel chemische gewasbeschermingsmiddelen gebruikt. Aardappelen en
bloembollen hebben als intensieve teelten veel te üjden van ziekten en plagen. Bij
granen speelt dit veel minder. Als het aantal bespuitingen in de graanteelt in Nederland
wordt vergeleken met het aantal in andere Europese landen, is opvallend dat in
Nederland relatief weinig gespoten wordt. Goede voorlichting speelt hierbij een
belangrijke rol. De nauwe vruchtwisseling noodzaakt echter tot het gebruik van grondontsmettingsmiddelen. Dit is een specifiek Nederlandse problematiek die een aanzienlijke
belasting van het milieu met zich meebrengt.
Met het in voorbereiding zijnde Meerjarenplan Gewasbescherming worden twee zaken
beoogd:
- Het verminderen van de structurele afhankelijkheid van het gebruik van chemische
middelen;
- Het planmatig verminderen van het gebruik van chemische gewasbeschermingsmiddelen. Als doelstelling is voor 2000 een halvering van het gebruik geformuleerd,
uitgedrukt in kilogrammen actieve stof. Voor grondontsmettingsmiddelen is een
reductiedoelstelling van 80 à 90% ten opzichte van 1985 geformuleerd.
Bovendien zullen de toelatingscriteria voor bestrijdingsmiddelen worden aangescherpt, in
verband met persistentie, uitspoeling naar grondwater en toxiciteit voor water- en bodemorganismen. Deze doelstellingen vragen om een ingrijpende aanpassing van de
teeltsystemen, gebruik van resistente rassen, biologische bestrijding alsmede mechanische
en fysische bestrijding van onkruid. Ook zullen de noodzakelijke middelen gerichter
toegediend moeten worden. Dit geldt overigens ook voor meststoffen, zowel dierlijke
mest als kunstmest.
Voor de glastuinbouw en de champignonteelt zal door overschakeling op gesloten
bedrijfssystemen, de emissie van gewasbeschermingsmiddelen en meststoffen worden
beperkt.
Rol landbouwkundig onderzoek en onderwijs
Het moge duidelijk zijn dat de LU een belangrijke rol vervult in het opleiden van
mensen die een duurzame landbouw mede gestalte moeten geven. Ik denk bijvoorbeeld
dat in de onderwijsprogramma's van bijvoorbeeld plantentelers of veetelers, zoö-technici
zo u wilt, meer aandacht moet worden gegeven aan milieukundige aspecten van de
landbouwproduktie. Het gaat om een sterke verdieping van de basiswetenschappelijke
kennis vanuit de voor het milieu van belang zijnde invalshoeken. De eerstkomende tien
jaar zal de huidige generatie onderzoekers de verdere basis moeten leggen.
Het is u waarschijnlijk al opgevallen dat ik opzettelijk af en toe suggesties doe voor
nader onderzoek. Ik hoop dat mij in de discussie na afloop van dit college duidelijk
wordt gemaakt dat reeds uitgebreid onderzoek is gestart of is afgesloten op deze gebieden bij de DLO-instituten en de LU.
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Ik heb het nu vooral gehad over mest en chemische gewasbeschermingsmiddelen. Ik
realiseer me dat ook andere aspecten dan meststoffen en gewasbeschermingsmiddelen
een nadelige invloed hebben op het milieu. Ik denk hierbij aan zaken als de cumulatie
van zware metalen en andere schadelijke stoffen in de bodem. Vaak zijn deze afkomstig
van atmosferische depositie en nauwelijks beïnvloedbaar door de landbouw, soms zijn
het verontreinigingen van gebruikte hulpstoffen zoals kunstmest, soms zijn het doelbewuste toevoegingen, bijv. aan veevoeder. Hier"geldt dat bestrijding aan de bron voorop
moet staan vanwege het feit dat eenmaal in de bodem aanwezige verontreinigingen
moeilijk of niet verwijderd kunnen worden.
Om landbouwprodukten van goede kwaliteit te kunnen produceren, is een goede bodem
een eerste voorwaarde. Dit maakt duidelijk dat landbouw en milieu een tweezijdige
relatie hebben. Een duurzame landbouwproduktie vereist ook een algemeen milieubeleid
dat strenge voorwaarden stelt aan de uitstoot van schadelijke stoffen van buiten de
landbouwsector.
Voordat ik inga op de instrumenten die ter beschikking staan om de noodzakelijke
aanpassingen in de landbouw te begeleiden, wil ik eerst nadrukkelijker stilstaan bij de
rol van het landbouwkundig onderzoek.
De verhouding tussen landbouwbeleid en landbouwonderzoek is een bijzondere. Het
elkaar op de goede momenten weten te vinden en goed naar elkaar durven luisteren is
van groot belang. De beleidsmakers moeten gevoed worden met informatie en inzichten
van onderzoekers om verantwoord beleid te kunnen formuleren. Het milieubeleid is een
voorbeeld waar de onderzoekers de toestand van het milieu hebben onderzocht en
hebben vastgesteld dat het daarmee slecht gesteld was. Veel van het basismateriaal is
overigens ontleend aan het landbouwkundig onderzoek. Met name het Rapport "Zorgen
voor morgen" heeft een grote rol gespeeld bij de maatschappelijke bewustwording en de
totstandkoming van bijvoorbeeld het Nationaal Milieubeleidsplan.
In de beleidsvorming, maar ook in de uitwerking van beleid, is een goede uitwisseling
van gedachten en ideëen tussen beleidsmakers en onderzoekers heel belangrijk. Het
voorkomt luchtfietserij van de beleidsmakers, maar ook van de onderzoekers. Bij de
beleidsvoorbereiding kan het onderzoek de consequenties van bepaalde beleidsopties
aangeven en wijzen op de gevolgen van het ongewijzigd laten van bestaand beleid. Mijn
ervaring is dat een dergelijke vorm van samenspel ook het inzicht van onderzoekers
vergroot, zodat het hun onderzoek vaak nieuwe dimensies geeft. De beleidsmakers
moeten ruimte scheppen voor een dergelijke inbreng en de onderzoekers moeten hierop
inspelen.
Het vertalen van maatschappelijke vragen in onderzoeksvraagstellingen is een gezamenlijke verantwoordelijkheid en vereist een goede communicatie tussen beleidsmakers en
onderzoekers.
De beleidsdoelstellingen op het gebied van de problematiek rond mest en gewasbeschermingsmiddelen zijn geformuleerd, maar de verdere uitwerking van de doelstellingen en
de realisatie ervan vraagt een brede inzet van het landbouwkundig onderzoek. Het
betekent een ingrijpende heroriëntatie van de onderzoeksprogramma's los van de vraag
of er extra middelen voor milieuonderzoek beschikbaar gemaakt worden. Het milieurelevante onderzoek is zeer geschikt méér om voor projecten middelen uit de derde
geldstroom te krijgen.
In een aantal gevallen zal additionele inzet van middelen noodzakelijk zijn om bepaalde
ontwikkelingen van de grond te krijgen. Ik ben er echter van overtuigd dat bij een
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heroverweging van het lopende onderzoek een aantal onderzoeksactiviteiten maatschappelijk minder relevant zullen blijken te zijn. Ik acht de voor de vermindering van het
bestrijdingsmiddelengebruik belangrijke veredeling op resistentie, relevanter dan bijv.
onderzoek naar nieuwe kleurcombinaties bij tulpen. Althans voor zover het besteding
van algemene middelen betreft.
Samenwerking LU/DLO
In het kader van de heroriëntatie van het landbouwkundig onderzoek kan samenwerking
tussen DLO-instituten en de LU van nut zijn. Een goed voorbeeld van samenwerking is
het zgn. proefslotencomplex in Renkum dat in 1988 in bedrijf is gesteld. Hier kan op
praktijkschaal het gedrag van bestrijdingsmiddelen worden getoetst, als ze in het
oppervlaktewater terecht komen. Met een dergelijke toetsing hangt een belangrijk stuk
fundamenteel onderzoek samen op het gebied van risicoschatting of wel "risk-assesment".
De basis voor het te voeren milieubeleid is een schatting van de schadelijkheid van stoffen voor mens en milieu. Het gaat erom aan de hand van gedegen risicoschattingen
normen te stellen voor stoffen, rekeninghoudend met hun gedrag in bodem, water en
lucht. Zonder al te zeer afbreuk te willen doen aan de huidige normen voor een aantal
stoffen, moet toch vastgesteld worden dat de kennis van de schadelijkheid van stoffen
voor flora en fauna nog beperkt is. De bepaling van de schadelijkheid van stoffen is
vaak gebaseerd op een beperkt aantal waarnemingen of wordt afgeleid van de toxiciteit
van vergelijkbare stoffen. Meer ecotoxicologisch onderzoek is nodig. Op het gebied van
de bepaling van de schadelijkheid van stoffen voor de mens zijn - ook internationaal meer onderzoeksgegevens voorhanden. Het onderzoek van de LU, andere universiteiten
en de DLO-instituten kan complementair zijn waarbij de universiteiten aandacht moeten
geven aan het meer fundamenteel, grensverleggende onderzoek terwijl de instituten meer
praktijkgericht zijn.
Het versterken van de internationale positie van het "kenniscentrum Wageningen" ten
aanzien van voor het milieu relevante wetenschapsdisciplines vraagt veel aandacht voor
contacten met buitenlandse onderzoekers in instellingen die zich op hetzelfde terrein bewegen. Ik vind het bijv. een goede zaak dat het secretariaat van de EERO, de
"European Environmental Research Organisation" in Wageningen komt. Deelname aan
deze organisatie door LU en DLO biedt mogelijkheden tot internationale uitwisseling
van kennis op het gebied van bodem, water en lucht. De twee doelen die deze jonge
organisatie zich stelt a) de opbouw van een onderzoeksnetwerk onder andere door
uitwisseling van onderzoekers en b) het organiseren van cursussen op specialistische
gebieden, te verzorgen door toponderzoekers ten behoeve van jonge onderzoekers uit
verschillende landen, passen goed bij een verdere versterking van de internationale
positie van Wageningen.
Het op peil houden en vergroten van de expertise in Wageningen ten aanzien van voor
het milieu relevante basiswetenschappen acht ik van groot belang. Andere onderzoeksinstellingen staan klaar om de positie van Wageningen te beconcurreren. Het voordeel
van Wageningen is, dat er op de instituten en op de Universiteit veel know-how
geconcentreerd zit in één vestigingsplaats. Voor het op peil houden en vergroten van de
expertise op milieugebied, is verdergaande samenwerking tussen de DLO-instituten en
de LU nodig. Beide moeten elkaar versterken. Wageningen zou vanwege haar unieke
situatie een voortrekkersrol kunnen vervullen in de vorming van zogenaamde Graduate
Schools.
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In het kader van de onderzoeksprogrammering is ruimte voor participatie van de LU.
Een voorbeeld is het Onderzoeksplan Gewasbescherming, opgesteld door medewerkers
van DLO-instituten, Proefstations en LU. Dergelijke onderzoeksprogramma's worden getoetst aan de beleidsprioriteiten en in het kader van dergelijke programma's is ruimte
voor extra financiering van bepaald onderzoek. De LU krijgt de kans hierin te
participeren.
Ik heb tot nu toe in dit college het milieuaspect sterk op de voorgrond geplaatst. Dit
hangt samen met het onderwerp van dit college. Dat wil niet zeggen dat andere
aspecten onbelangrijk zijn zoals het marktgericht produceren, het ontwikkelen van
nieuwe produkten, verhoging van de efficiëntie van de produktie en stroomlijning van de
hele produktieketen van toeleverancier tot de consument. De Nederlandse land- en
tuinbouw heeft haar sterke positie op de Europese markt en wereldmarkt vooral te
danken aan haar marktgerichte instelling, het inspelen op nieuwe markten. Een
belangrijk deel van de werkgelegenheid in de agrarische sector, hangt samen met de
export van landbouwprodukten. Het streven naar een concurrerende landbouw blijft ook
daarom een belangrijke rol spelen in het landbouwstructuurbeleid.
Landbouwvoorlichting
Naast onderwijs en onderzoek speelt de voorlichting een belangrijke rol in het nationale
landbouwbeleid. Op het gebied van mest en ammoniak is de afgelopen jaren regelgeving
van kracht geworden, of staat deze op stapel, die diep ingrijpt in de bedrijfsvoering.
Acceptatie van deze regelgeving heeft de nodige tijd gevraagd. De acht regelgeving een
noodzakelijk element omwille van de rechtsgelijkheid en om druk op de bedrijven te
houden. Tegelijk moet de voorlichting oplossingen aandragen zodat de agrariërs kunnen
voldoen aan de strengere eisen.
Uit praktijkonderzoek blijkt dat het verlies aan mineralen op vergelijkbare bedrijven
zeer verschillend is. Door een beter inzicht in de mineralenstromen op het bedrijf,
kunnen op een goedkope wijze aanzienlijke reducties van mineralen verliezen worden
gerealiseerd. Ook voor bestrijdingsmiddelen geldt, dat door een meer gerichte toepassing
en rekening houden met schadedrempels, flinke reducties kunnen worden gerealiseerd.
Een integratie van milieuaspecten in de totale bedrijfsvoering leidt ertoe dat de
milieuregelgeving als steeds minder knellend ervaren wordt.
Stimulering via regelingen
Naast de traditionele instrumenten onderwijs, voorlichting en onderzoek zijn er ook
regelingen om beleidsmatig gewenste ontwikkelingen te stimuleren. In de recent
aangepaste Investeringssubsidieregeling is het mogelijk een groot aantal investeringen die
wenselijk zijn vanuit milieuoogpunt te stimuleren. Daarnaast worden ook investeringen
ter verbetering van de kwaliteit van produkten en voorzieningen ten behoeve van de
arbeidsveiligheid gesubsidieerd. Deze gerichte subsidiëring beoogt de noodzakelijke
aanpassingen op de bedrijven te versnellen. Deze subsidieregelingen zullen regelmatig
worden geëvalueerd op hun effectiviteit en zo nodig worden bijgesteld.
Ook voor investeringen op sectorniveau zijn subsidieregelingen van kracht. De belangrijkste categorie vormt de mestverwerking. Het realiseren van voldoende mestverwerkingscapaciteit is, gezien de structuur van de intensieve veehouderij in Nederland, een
noodzakelijke voorwaarde om in de toekomst te kunnen voldoen aan de milieueisen.
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Het alternatief is een beperking van de veestapel, met alle bijkomende gevolgen voor de
werkgelegenheid in de toeleverende en verwerkende industrie. De superheffing in de
zuivelsector heeft laten zien, dat met name voor de verwerkende industrie de gevolgen
voor de werkgelegenheid en de afzet zeer aanzienlijk zijn.
Het beleid is erop gericht de intensieve veehouderij de mogelijkheid te bieden om
zonder gedwongen inkrimping van de veestapel de milieuproblematiek op te lossen. Van
de sector zelf wordt echter ook een belangrijke bijdrage gevraagd.
Daarbij sluit ik veranderingen via het marktmechanisme niet uit. Niet alleen vanwege
mogelijkerwijs kostenverhogende tendensen ten gevolge van meer verantwoorde productiewijzen doch ook door ontwikkelingen aan de vraagzijde. De resultaten van de GATTonderhandelingen kunnen hierbij een rol spelen. Ik wijs erop dat de milieuproblematiek
maar één factor is in een wereld in beweging.
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'Het ministerie heeft
beslotener een
puinhoopvantemaken'
Eentopambtenaar die toegeeft
problemendoorte schuiven
naardetoekomst, eneen
hoogleraardie vindt datzo'n
beleid niets meermet
'duurzame'landbouwte
makenheeft. Hetgingerhard
aantoe indeserie 'Milieuen
landbouwbeleid'. Duidelijk
werddathet beleid volgend
jaar,bijingangvandetweede
fase vande mestwet, alachter
gaat lopen. Endat menophet
ministeriegeen vertrouwen
meerheeft inde bestaande
techniek, maarinde'tweede
generatietechnieken'.
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wanalyse is opveel punten op
zich niet onjuist. Maardeaanpassing moet gefaseerd plaats
vinden."ZobeslootdrsG.vanderLely
vorige week woensdag zijn verweer,
nadat prof. dr ir F.A.M, de Haan de
vloer had aangeveegd methet mestbeleidvan hetministerievan Landbouw,
natuurbeheer en visserij. De Wageningsehoogleraarhad betoogd dathet
ministerie in het verleden niet geluisterd heeft naar waarschuwingen vanuitdewetenschap.„In74isgezegddat
het uit de hand zou lopen, maar de
reactiewasdatertóchgeenruimtewas
voor een groei van de varkensstapel.
Die stapel is sindsdien explosief gegroeid, en nu anno 1990wordt gezegd
dat ergeen denken is aaneen inkrimping!"
Van der Lely, als directeur generaal
landbouw en voedsel-voorzieningeer»
vandehoogsteambtenarenvanhetministerie,had geen zinzichinhet verleden te verdiepen en sprak liever over
het onderzoek dat nodig is om in het
jaar 2000 te kunnen komen tot een
'duurzame landbouw'. „Al weten we
dat een aantal problemen intussencumuleren,eneentamelijkhogerekening
wordt doorgeschoven naar de toekomst."
„U heeft besloten omereen puinhoop
van te maken", reageerde De Haan
bits. „Dan moet udat zeggen, en niet
praten over duurzaamheid, want dat
staat daar haaksop."
„Daar ben ik het niét meeeens", antwoordde VanderLelygepikeerd, „Als
wijerin slagen in tienjaardit gigantischeprobleemoptelossen,zoudateen
buitengemeen goeie stap zijn naar
duurzame landbouw".

Milieu en landbouwbeleid: co-referaat
F.A.M. de Haan

In deze reactie zal ik vooral ingaan op de wijze waarop onderzoek en beleid vaak juist
niet op elkaar inspelen en derhalve een kanttekening plaatsen bij de "traagheid"
waarmee onderzoeksresultaten en praktijkwaarnemingen doordringen in de beleidsonderbouwing zoals die in Den Haag tot stand komt. Vooral wanneer dergelijke resultaten
wat slecht passen in een gekozen beleidsuitgangspunt.
Ik wil daartoe eerst een bekende uitspraak citeren van een van de grootste economen
aller tijden (alhoewel ook over zijn opvattingen wel wat meningsverschillen bestaan).
Maar dit is er dan een waar we het allemaal wel over eens zijn:
"opde langetermijn zijn weallemaal dood".
Ik haal deze uitspraak aan omdat ik denk dat de controverses die steeds weer naar
voren komen als we het hebben over economische aspecten van handelen en consequenties voor ons handelen in relatie tot milieubescherming, juist alles te maken hebben
met de termijn waarop we een en ander bekijken. En om dan toch meteen met de
deur in huis te vallen: ik denk dat we de landbouw in zijn huidige manier van
produceren, jammer genoeg, het verwijt moeten maken dat daarbij de korte-termijn
economische belangen onacceptabel sterk prevaleren boven de lange termijn verantwoordelijkheid voor een leefbare wereld, maar zelfs ook voor de lange termijn economische
belangen van de landbouw zelf. Ook vanmiddag weer hebben we het accent op de
korte-termijn belangen een aantal malen tussen de regels door kunnen beluisteren.
Natuurlijk is landbouw een economische activiteit, maar dan moet je de sommen over
kosten en baten wel netjes maken en ook de schadeposten eerlijk meenemen.
En toch worden wel steeds de uitgangspunten van duurzaamheid, ook dat hebben we
gehoord, met de mond beleden. Zoals u weet luiden deze uitgangspunten:
- voorzien in de behoefte van vandaag;
- zonder aantasting van de mogelijkheid om ook te blijven voorzien in de behoefte voor
morgen.
Nou geloof ik persoonlijk dat deze twee punten, hoe fraai ook verwoord in het NMP,
niet in overeenstemming zijn te brengen met elkaar, althans niet wanneer onze
zogenaamde "behoeften" van vandaag weerspiegeld zijn in de wel erg ondoordachte
manier waarop we tegenwoordig met een en ander omspringen. Ik wil dat graag
adstrueren met een voorbeeld, en gezien de mij toegemeten tijd zal ik dat doen aan de
hand van het meest sprekende, namelijk het mineralen-overschot-probleem uit de
intensieve veehouderij.
De heer Van der Lely heeft al gezegd dat er ook andere vraagstukken liggen zoals
zware-metalen-accumulatie en gebruik van organische bestrijdingsmiddelen. Dat klopt,
maar het mineralenprobleem is het meest knellend. Die mineralen-problematiek is
daarom ook een goed voorbeeld omdat daar zo'n schrijnende verantwoordelijkheid ligt
voor het beleid en de politiek, die ondanks tijdige en herhaalde waarschuwingen geen
bereidheid aan de dag hebben gelegd om op de ontwikkelingen in te grijpen toen dat
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nog kon. Met het gevolg dat nu echt gesproken moet worden van een welhaast
onoplosbaar probleem. Onderstaand beeld kennen de meesten van u wel: toename van
de nitraat-belasting van ons grondwater, dat we willen gebruiken voor drinkwaterdoeleinden.
Dit beeld kennen de meeste van u wel: toename van de nitraat-belasting van ons
grondwater, dat we willen gebruiken voor drinkwaterdoeleinden.
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Wij kunnen onze eigen norm van 50 mg nitraat per liter al niet meer halen, laat staan
dat we aan de EEG-norm van 25 mg zouden kunnen voldoen. En het wordt de komende tientallen jaren alleen maar erger want er komt nog steeds meer nitraat aan. Sterker
nog, het probleem werd zo gigantisch dat we weliswaar wettelijke regelingen voor
doseringen hebben: de zogenaamde fosfaatnorm. Maar deze norm heeft noch met
landbouwkundige bemesting noch met milieuhygiënische maatregelen iets van doen en is
alleen maar zo hoog gekozen om het mestoverschot nog in een uitspreekbaar getal uit
te drukken. Dat betekent dus dat we wetteüjk hebben geregeld dat we ons grondwater
nog voor vele decennia met nitraat mogen belasten. Maar goed, we kunnen dat nitraat
eruit halen, alleen dat kost wel geld.
KIWA + ICW

1/4 grondwater teveel NO3

WOG

800 x 106 m3 grondwater voor drinkwater/jaar

WAZU

NO3 verwijdering, 40 ct/m3

KOSTEN

fl 80 x 106/jaar

Deze getallen laten zien dat dit de consument een prijsverhoging van zijn drinkwater
met zo'n 30% kost. En dat het totaal van die kosten minimaal 80 miljoen gulden op
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jaarbasis bedragen voor tientallen komende jaren. Iets wat je natuurlijk wel mee moet
nemen als je er alsmaar over praat hoeveel miljard onze landbouw bijdraagt aan de
betalingsbalans. En dan zijn dit gewoon harde economische gegevens en heb ik het er
nog eens niet over dat het natuurlijk niet deugt dat we zomaar zouden blijven accepteren dat we ons grondwater overbelasten. En de honderden miljoenen guldens die we in
het oppervlakte-water-beheer steken om fosfaat-belasting te bestrijden. Dat lijkt niet echt
zinvol als we tegerlijkertijd accepteren dat we de bodem tot aan fosfaatverzadiging
volpompen. Over duurzaamheid gesproken!
En wat te denken van de koper-belasting van onze bodem
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- meer dan 50x onttrekking op jaarbasis
- koper-additie aan varkensvoer is naar beneden gebracht, maar varkensbezetting is
evenredig toegenomen.
- Dus deze cijfers zijn nog steeds geldig.
Over duurzaamheid gesproken!
Maar we zouden deze problemen even oplossen door een technologische truc, namelijk
grootschalige behandeling voor de drijfmesten. Dat moet zo langzamerhand wel echt
grootschalig worden want per 1 januari 1991 gaat de tweede fase in en we zijn op
praktijkschaal bezien nog steeds geen stap verder gekomen.
Dat maakt in twee richtingen het probleem aanzienlijk groter, namelijk dat:
- de doseringsnorm wordt aangescherpt
- de uitvoering van de regeling van fosfaatverzadigde gronden waar de toediening niet
groter mag zijn dan de onttrekking door 't gewas.
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Laten we eens 'n eenvoudig rekensommetje maken:
- er moet in 1991 in elk geval 9 miljoen ton mest uit de betreffende gebieden worden
afgevoerd;
- de mestbank schat dat de maximale afzet 3 miljoen ton zal zijn;
- en dat betekent dan dat we praten over een niet plaatsbaar overschot van 6 miljoen
ton.
Er is in de verste verte geen zicht op dat daar dan verwerkingscapaciteit voor beschikbaar zal zijn. In mijn ogen is het dan ook pure volksverlakkerij dat nu aansluitend op
het in werking zijn van een proeffabriek van 50.000 ton per jaar op de radio wordt
omgeroepen dat er nu waarschijnlijk zelfs wel een mestfabriek met een verwerkingscapaciteit van 250.000 ton per jaar gebouwd zal worden. De conclusie kan dan ook geen
andere zijn dan dat er werkelijk geen perspectief is voor de intensieve veehouderij; en
dat, indien er niet wordt ingegrepen, er alleen maar verliezers zullen zijn, zoals:
- het milieu
- de burger
- en ook de veehouder zelf
Hoe komt dat allemaal nou?
Dus nu even terug naar de verantwoordelijke instanties, en naar de genoemde traagheid
van doorstromen van wetenschappelijke informatie naar beleid.
Groei varkensbezetting met twee karakteristieke punten:
1974: waarschuwing "'t gaat nu mis"
1989: geen inkrimping veestapel
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Dus wat we nodig hebben: politieke moed!
Om in te grijpen in de omvang van de veestapel, daar dit de enige mogelijke
oplossing blijkt te zijn.
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Perspectieven voor de agrarische sector en de rol van
Wageningen
A.PJ.M.M. van der Stee

Onder de korenmaat
Het is de tweede keer in mijn leven dat ik in deze aula spreek. Voor het eerst deed ik
dat als minister van landbouw bij de viering van een eeuw landbouwkundig onderzoek,
onderwijs en voorlichting. Ik heb toen getracht de betekenis te schilderen die een
instelling als de uwe voor de landbouw hier en elders vervuld heeft en nog steeds
vervult. Maar ik herinner mij, dat ik die dag met een aantal van de toen aanwezigen
een onderwerp heb besproken dat mij altijd geïnteresseerd heeft en waarover minister
Braks nog maar kort geleden in deze aula ook het nodige gezegd heeft.
Wageningen is, zoals het al vele jaren heet, een "centre of excellence" met een
geweldige uitstraling de wereld over. Maar wat ik in de toch nog vele jaren dat ik het
landbouwbeleid medebepaalde gemist heb is de wisselwerking tussen beleid en wetenschap. Hoe vaak zag ik hoogleraren, anders dan om budgettaire redenen?
De macro-economen in dit land houden zich intensief bezig met het economisch beleid.
In woord en geschrift bespreken zij beleidsvoorstellen, becritiseren die, formuleren
alternatieven. Ministers en topambtenaren spreken met hen, vragen hen advies of krijgen
het ongevraagd. De hoogleraren Zijlstra, Witteveen, Schouten, Kuypers, Korteweg,
Driehuis en vele anderen hadden en nebben hun invloed. Zij waren en zijn belangrijke
woordvoerders in het publieke debat over ons economisch bestel.
Als er een discussie is over de hervorming van het vennootschapsrecht zijn het ook in
de publieke discussie wetenschappers die daarbij een hoofdrol spelen. Verdam, van der
Grinten, Maeijer. Wie de laatste tien jaar praatte over grondpolitiek in Nederland kon
niet om professor De Haan heen. Als zij spraken of spreken luistert politiek en
ambtelijk Nederland.
En waar - ik zeg het opzettelijk provocerend - bleef het stralende licht van Wageningen. Bij mijn weten werd dat onder de korenmaat gehouden. In deze universiteit is alle
wetenschap rond ons milieu samengebald. De uitkomsten van uw wetenschappelijke
onderzoeken zijn verwoord, en in de vakliteratuur vastgelegd, maar zijn ze ook
uitgedragen naar de boeren en hun voormannen van dit land? Is hier de alarmklok ten
aanhore van het grote publiek geluid? Het kan zijn, maar ik heb hem in ieder geval
niet gehoord. In de discussies van toen vielen er woorden als "waardevrijheid van de
wetenschap", "wetenschappelijke zuiverheid" en anderzijds "maatschappelijke relevantie
van onderzoek", "angst om vuile handen te maken", etc. Het was en bleef een vriendelijke discussie, maar wat bleef was de vage indruk dat de policymakers met hun problemen en zorgen niet de meest welkome gasten van deze universiteit waren en dat de
publieke discussie wat geschuwd werd.
Ik heb dat tot op de dag van vandaag betreurd en mijn opvolger blijkt dat ook te
doen. Want als er één ding vaststaat is het dat er vanuit deze universiteit, of het nu
gaat om Europese landbouwpolitiek, milieubeleid, of de marketing van het Nederlandse
produkt, vele behartenswaardige dingen gezegd en gedaan kunnen worden. Uw weten
moet verder verspreid worden dan de collegezalen en wetenschappelijke tijdschriften. Ik
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zou de stem van Wageningen in de maatschappelijke en politieke discussie willen horen.
Ik denk dat dat zowel in intensiteit als in tijdsduur de spanning tussen wat enerzijds
volgens wetenschappelijk inzicht noodzakelijk is en anderzijds maatschappelijk aanvaardbaar aanzienlijk zou kunnen verminderen. Over veertien dagen is het exact tien jaar
geleden dat ik de landbouwpolitiek verlaten heb en ik heb de ontwikkelingen sindsdien
slechts van een afstand gevolgd. Ik heb daarom niet meer het recht te critiseren, maar
wat ik u schilderde wordt nog steeds door de huidige policymakers als een realiteit
ervaren en ik zou u daarom alleen maar willen opwekken daar wat aan te doen.
En daarbij gaat het niet alleen om vast te stellen welke medicijnen nodig en noodzakelijk zijn om de patiënt te genezen, maar ook hoe hij de kuur kan overleven en tenslotte
om hem ervan te overtuigen dat die kuur noodzakelijk is.
In deze gastcolleges, zo heb ik gelezen, wilt u geïnformeerd worden over de vragen en
problemen rond de ontwikkelingen in de agrarische sector waarmee de beleidsmakers,
bestuurders en politici zich in Den Haag bezig houden. Ik hoop oprecht dat er nog
vele van dit soort colleges gegeven zullen worden. Maar ik hoop ook dat er nog eens
een tijd komt dat de beleidsmakers, politici en bestuurders zich hier tijdens winteravondcolleges zullen verzamelen om te horen hoe Wageningen denkt dat bepaalde
problemen moeten worden opgelost. Dat zou een weldaad voor de Nederlandse landbouw kunnen zijn. Ik hoop dat u deze woorden wilt verstaan als die van een vriend die
zelden de kans krijgt met u te spreken maar die ene keer dan ook de gelegenheid wil
aangrijpen zijn hart te luchten.
Om schone zakelijkheid
De voornaamste reden dat ik hier sta is het rapport van de commissie die op verzoek
van het Landbouwschap de perspectieven van de agrarische sector in ons land in kaart
heeft geprobeerd te brengen. De titel van het rapport is: Om SchoneZakelijkheid;
Perspectieven voorde agrarische sectorin Nederland. Meer in het bijzonder was de vraag
welke ontwikkelingen op het gebied van de markt en de technologie en welke maatschappelijke eisen op het gebied van natuur en milieu voor de agrarische bedrijvigheid
in ons land van belang zijn. En vervolgens welke kansen en problemen zich daarbij
voordoen en welke wegen bewandeld moeten worden willen wij op langere termijn een
levenskrachtige landbouw overhouden.
Anderhalf jaar hebben wij ons met die vraag bezig gehouden, honderden gesprekken
gevoerd, duizenden pagina's gelezen en vele honderden geproduceerd. Van de vruchten
hebt u kennis kunnen nemen. Het is ondoenlijk in zo'n korte tijd die allemaal nog eens
uitvoerig te bekijken. Liever zou ik u wat van de achtergronden schetsen van waaruit
wij ons werk hebben opgepakt. Ik moet u waarschuwen dat wat nu komt slechts ten
dele op rekening van de commissie mag worden geschreven en vele persoonlijke
opvattingen weergeeft.
Op de eerste plaats is dat dan de overtuiging dat de landbouw één sector in onze
economie uit vele is en geen wereld apart vormt. Vroeger waren er boeren, burgers en
buitenlui. Tussen de landbouw en de rest van de maatschappij bestond een soort LATrelatie, avant la lettre. Nu geldt dat niet meer. Boeren zijn gewone burgers geworden
die een van de vele maatschappelijke beroepen die er zijn uitoefenen, en de normale
economische wetmatigheden gelden ook voor hen. Het lijkt een waarheid als een koe
maar is dat in de belevingswereld van velen toch niet. En eigenlijk verbazingwekkend
ook in het bestuur van ons land is het een wereld apart.
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Het Ministerie van Landbouw heeft als onderwerp van zorg, niet zoals vele andere
ministeries een aspect van onze samenleving, maar een sector. Justitie waakt over ons
aller recht en veiligheid, Onderwijs over ons aller onderwijs etc.
Maar Landbouw heeft zijn eigen onderwijs, zijn eigen opsporingsapparaat, zijn eigen
buitenlandse dienst. Economische zaken bemoeit zich met de industrie maar de agrarische industrie heeft primair met Landbouw te maken. En zo kunt u doorgaan. Ik haast
mij daar aan toe te voegen dat u deze opmerking niet mag verstaan als een pleidooi
voor opheffing van het Ministerie van Landbouw. Dat zou ik een slechte zaak vinden.
Men kan zich ook niet aan de indruk onttrekken dat, vanuit dat zekere zich apart
voelen, de agrarische sector vele maatschappelijke wensen en verlangens bijvoorbeeld ten
aanzien van milieu, natuur of produktiemethodes nog te zeer en te gemakkelijk als
louter een dreiging van een boze buitenwereld ziet die moet worden afgeweerd, en niet
als een zaak die ook eigen welzijn regardeert. En hoezeer ik mij de zorgen van de
akkerbouwers aantrek, een scherp inzicht in de landbouw-economische verhoudingen in
Nederland en Europa zou hun begrijpelijke protesten misschien toch iets anders
gekleurd hebben.
Toch zijn boeren over het algemeen goed geïnformeerde mensen en soms vraag ik mij
af of het die ambivalentie is die het mogelijk maakt dat een minister bij het optreden
van een zaal wordt uitgejouwd edoch bij vertrek bejubeld. Maar zijn persoonlijke moed
speelt daarbij natuurlijk ook een rol.
Concluderend mag de vraag gesteld worden of de landbouw zich het laatste decennium
na Galgenwaard in 1974 niet te defensief heeft opgesteld tot dat de wal het schip wel
moest keren. Met de liefhebbers zou een dergelijke discussie tot in de kleine uurtjes
kunnen worden voortgezet. Deze vraag die ik persoonlijk met een hartgrondig ja
beantwoord, is zeer relevant. Want wellicht waren vele problemen minder navrant
geworden wanneer zij in een vroeger stadium maatschappelijk - dat wil zeggen binnen
de boerenwereld - bespreekbaar waren geweest. En als ik dan toch nog even terug mag
kijken naar mijn vorige onderwerp. De club van Rome had op veel punten ongelijk,
maar heeft het maatschappelijk denken diep beïnvloed. Vergeef het mij, maar wat had
een club van Wageningen geen heilzaam werk kunnen doen.
Overigens - en ik zeg dit om mijn opmerkingen nog verder te relativeren - dit
fenomeen doet zich veel vaker voor. Het heeft ook bijvoorbeeld jaren geduurd voordat
de maatschappij het feit accepteerde dat een groot, blijvend financieringstekort van de
overheid een economische opbloei in de weg staat en een bedreiging vormt voor de
werkgelegenheid.
Milieu en natuur
Het uitgangspunt van de commissie kon dan ook slechts zijn dat de landbouw op den
duur alleen kan functioneren binnen een door de gehele samenleving bepaalde context.
Dat wil zeggen dat aan een algemene roep om een schoon milieu en een gezonde
natuur zonder meer en volledig gehoor moet worden gegeven. En dat vanuit die
opvatting alleen gepleit kan worden voor een helder en voor iedere boer volstrekt
begrijpelijk beleid. Dat betekent begrijpelijke normen en criteria en ter voorkoming van
kapitaalsvernietiging wel een snelle maar toch gefaseerde doorvoering. Een boer moet
exact kunnen weten hoe hij milieudoelstellingen in zijn bedrijf nu en in de toekomst zal
kunnen waarmaken. En hij heeft er naar onze mening recht op, als hij dit accepteert,
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dat de overheid de financiële schade die direct voortvloeit uit beleidswijzigingen in
redelijke mate opvangt en vergoedt.
Wat in dit verband overigens opvalt is hoe weinig het beschikbare feitenmateriaal
geordend is en hoeveel er nog aan ontbreekt. En toch, ik zeg het Van Dijk na: "meten
is weten". Er moet op dit terrein nog veel, en veel exacter, in kaart gebracht worden.
En tenslotte. In een discussie is gesteld, dat het deel van ons rapport dat handelt over
de industriële mestverwerking het slechtst is en dat alleen omdat we de euvele moed
hadden te twijfelen aan de economische haalbaarheid daarvan. Toch waag ik het in die
twijfel te volharden. Naar onze mening zullen de voor de veehouders resterende kosten
hun concurrentiepositie ernstig aantasten en als de bedragen waarmee de overheid
volgens de pers denkt deze activiteit te moeten subsidiëren juist zijn, vraag ik mij af of
deze middelen niet beter in het structuurbeleid kunnen worden aangewend.
Markt
In 1980 hoorde ik President Reagan in Washington spreken over de "magic of the
marketplace". Dat woord fascineerde niet alleen mij. Het waren de jaren dat het besef
begon door te breken dat de wereld niet vanachter een schrijftafel of vanuit een
vergaderzaal gemaakt kan worden. En dat inkomens toch voor een zeer groot deel in
de markt verdiend moet worden. Sinds die jaren is de economische politiek in de
gehele westelijke wereld grondig gewijzigd. Dat heeft ook zijn weerslag gehad op het
landbouwbeleid. Een landbouwbeleid dat toch al worstelde met overschotten waarvoor
belastingbetalers en consumenten steeds minder wensten op te komen. In het Verdrag
van Rome is een tweeledige doelstelling voor het Europese landbouwbeleid overeengekomen; marktevenwicht en een redelijk inkomen voor een efficiënt agrarisch bedrijf. In
het huidige tijdsbestek is de aandacht vooral op marktevenwicht gericht en soms
misschien wel iets te eenzijdig. De produktie is er voor de consumptie en niet voor de
interventie. Wanneer we dat als vaststaand uitgangspunt aannemen - vergis u niet, in
sommige discussies is dat niet altijd het geval - dan is de volgende stap de conclusie
dat we moeten produceren wat de markt, de consument, vraagt. De uitstekende positie
van bijvoorbeeld de glastuinbouw is daarop opgebouwd. Produceer groenten, bloemen,
potplanten enz. waar vraag naar is en de consument een goede prijs voor wil betalen.
Het lijken allemaal waarheden als koeien, maar het is nog niet zo lang geleden dat
sommige zuivelfabrikanten in Europa geen commerciële organisatie hadden maar hun
produktie rechtstreeks naar de interventiebureau's stuurden en dan nog zo dat ze net
aan de rninimum kwaliteitsnormen voldeden.
Een groot deel van onze Nederlandse landbouw produceert grondstoffen voor de
industrie, zelfs de consumptiemelk ondergaat nog een intensieve bewerking. Voeg
daaraan toe dat de individuele boer niet primair een marktdeskundige is en ook niet
kan zijn en het zal u duidelijk zijn dat in het denken van de commissie de verwerking
en afzet, handel en industrie centraal kwamen te staan. Zozeer, dat derden die ons
werk volgden zich begonnen af te vragen of wij de individuele landbouwer niet uit het
oog verloren. Maar het boereninkomen kan pas dan goed zijn als handel en industrie
floreren als ver- en bewerkte produkten tegen redelijke prijzen kunnen worden afgezet.
Dat is een voorwaarde, maar niet de enige. Handel en industrie moeten ook bereid zijn
een deel van hun marge aan de grondstoffenproducent door te geven. Wanneer er een
tekort aan slachtvarkens is of in de winter aan melk dan is dat niet zo'n probleem,
maar bij een overvloedig aanbod komen de kaarten anders te liggen. Industrie en
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handel betalen voor hun grondstoffen liever geen cent teveel en dat is een natuurlijke
roeping. Bij hun aankoop mogen vele andere factoren meespelen als kwaliteit, continuïteit van aanvoer, transportlijnen etc. maar de prijs speelt toch een overheersende rol.
En de individuele boer heeft daar geen invloed op.
Coöperatie
En daarmede kwamen we dan onvermijdelijk op de rol van de coöperaties. In het
rapport zijn daar vele beschouwingen aan gewijd. Sinds een eeuw spelen de coöperaties
een belangrijke, ja een uiterst belangrijke rol in agrarisch Nederland. En ik hoop dat zij
dat tot in lengte van jaren zullen blijven doen. Want hun krachtige presentatie is een
absolute noodzaak voor een gezond boereninkomen. De tijden dat de leiders van de
particuliere industrie en de coöperaties elkaar en eikaars ondernemingen verfoeiden is
voorbij en behoeft nooit meer terug te komen, maar voor een voor de producenten
gezonde prijsvorming moeten zij elkaar wel in evenwicht houden. Of het nu gaat om
credieten of chips, doperwten in blik of anthuriums, zonder de coöperaties zouden
voorwaarden en prijzen anders liggen.
Zoals we in het voorwoord van ons rapport schreven hebben wij ons gerealiseerd dat
onze aanbevelingen en conclusies vrijwel allemaal betrekking hebben op vernieuwingen
en aanpassingen die reeds in mindere of meerdere mate in de praktijk worden
gebracht. Wij hebben het wiel niet opnieuw uitgevonden en het buskruit niet herondekt.
Dat geldt ook als we het hebben over de coöperatieve wereld. Daar zijn stormachtige
ontwikkelingen aan de gang die wij toejuichen. Maar nog steeds geldt dat een aantal
coöperaties met hun gezicht naar de boer (en dat is goed) en met hun rug naar de
markt staan (en dat is fout). De melkprijs in 1990 is belangrijk, maar nog belangrijker
is de evolutie ervan in de komende decennia. De veilingklok is belangrijk, maar het
systeem mag niet zo rigide worden dat de grote supermarktketens hun behoefte in het
buitenland gaan indekken. En dat gebeurt meer dan in mijn ogen onvermijdelijk is. En
als een landbouwattaché een minder vriendelijke opmerking maakt over de kwaliteit van
een bekende Nederlandse kaas, is het onjuist hem zonder meer weg te honen. En
waarom behoren dure Duitse hammen en worsten tot het standaard assortiment van
tenminste een Nederlandse supermarktketen? Waarom is trouwens Gervais Danone zo
bekend in Nederland? En waarom prefereert het buitenland uitgerekend Poolse uien
boven de Nederlandse en loopt die cultuur hier te lande op zijn achterste benen.
Natuurlijk is er veel borrelpraat bij de kritiek, maar voor mij staat het als een paal
boven water vast dat er nog enorm veel aan produktinnovatie en marketing gedaan zal
moeten worden en dat daar nog enorme bedragen in geïnvesteerd zullen moeten
worden. Maar mogelijkheden zijn er. Zij zullen alleen systematisch opgespoord moeten
worden. Wie had 15 jaar geleden gedacht dat we de helft of meer van onze consumptieaardappelen in de vorm van chips en voorgebakken frites zouden verkopen, wie had
er van een doorslaggevend commercieel succes als de leerdammer durven dromen. En
wie de Amerikaanse markt kent weet dat bijvoorbeeld frozen yoghurts in opmars zijn
en dat in tientallen smaken. Het is buitengewoon gelukkig dat ook in grote delen van
de coöperatieve industrie initiatieven voor produktinnovatie en produktievernieuwing
genomen worden. Want op de langere termijn moet het boereninkomen daar vandaan
komen. Het kost veel tijd, energie en enorme bedragen om nieuwe produkten te
ontwikkelen en marktrijp te maken. En succes is niet altijd verzekerd. De consument is
grillig en verwend. Mijn commissie juicht daarom bundeling van krachten toe. Wij tellen
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een aantal miljardairs onder onze coöperaties, maar in Europees verband telt qua
omvang dacht ik alleen de RABO mee. Daarom moeten we niet te gauw denken dat
onze coöperaties te groot en te log worden. Alleen grote en sterke bedrijven kunnen de
risico's op een verantwoorde wijze aangaan.
Dat een en ander naar onze mening een grote invloed zal hebben op de structuur en
organisatie van de coöperatie, dat er wellicht een gedifferentieerd lidmaatschap moet
komen, hebt u kunnen lezen. Het voert te ver daar nu op in te gaan.
Marktstrategieën
Ook zou ik niet te diep willen ingaan op de verschillende marktstrategieën. Laat ik
volstaan met een overigens vrij lang citaat uit het rapport:
"De Nederlandse landbouw heeft, zwart-wit gesteld, de keus uit twee strategieën, de
efficiencystrategie en de marktleiderstrategie. Zo gezien wordt thans de efficiency-strategie gevolgd. De landbouw is leverancier van betrekkelijk goedkope produkten van
redelijke tot goede kwaliteit die voornamelijk worden geleverd aan de detailhandel en
als grondstoffen aan de grote Europese voedingsmiddelenfabrikanten. Met deze strategie
is het ook in de toekomst mogelijk een forse afzet voor de Nederlandse landbouw te
handhaven, ook in het buitenland. De efficiency-strategie sluit het beste aan bij de
huidige werkwijze van de Nederlandse agribusiness. Ze vraagt weinig investeringen in
markten, merken, reclame en kennis van marketing. Een belangrijk nadeel is dat de
Nederlandse landbouw zeer afhankelijk wordt van de grote detailhandelsketens en van
voedingsmiddelenfabrikanten. De marktleiderstrategie houdt in, dat ondernemingen dominante marktposities opbouwen of versterken voor produkten waarin Nederland sterk is.
Bij voorbeeld zuivel, siergewassen, groenten, aardappelen en vlees. Het kenmerkende
van deze strategie is dat een aantal markten en deelmarkten wordt gekozen waarin men
een overheersende positie wil innemen. Het verwerven van die positie is dan het
uitgangspunt, niet het afzetten van hoeveelheden en kwaliteiten produkt die op een
willekeurig tijdstip door de Nederlandse agrarische producenten worden aangeboden.
Hierbij moet worden gewerkt met eigen merken die door intensieve reclame onder de
aandacht van de consument worden gebracht. De verwerkende ondernemingen moeten
zich tegelijkertijd ontwikkelen tot aantrekkelijke partners van de detaillisten. Daartoe
moeten ze op elk gewenst moment de gewenste hoeveelheden, in de gewenste kwaliteit
en sortering op de gewenste plaats kunnen leveren. De verwerkende industrie en handel
zullen, als deze strategie wordt gekozen, dus een geheel andere houding moeten
aannemen. Management en marketingkader zullen aanzienlijk moeten worden versterkt".
Mijn stellige overtuiging is dat wij de marktleiderschapsstrategie zullen moeten volgen
om de beste kansen te krijgen. Uiteraard betekent dat niet dat we nu maar meteen van
de augurken en edammer moeten afstappen. Zolang we daar geld mee kunnen
verdienen moeten we dat zeker niet laten. Wie mij niet gelooft zou ik willen vragen
zich eens te verdiepen in de wijze waarop de Japanse auto- en electronica-industrie
Amerika en een groot deel van de rest van de wereld veroverd heeft. En hij zou ook
moeten bedenken dat de hoge exportquote de Nederlandse landbouw nog eens extra
gevoelig maakt voor allerlei buitenlandse ontwikkelingen. Om een paar voorbeelden te
noemen. De aardappelteelt in Duitsland gaat met sprongen vooruit en tegelijkertijd
constateren we dat de roem van ons Bintje niet meer is wat die geweest is. De
bretonse varkenshouders hebben ons de kunst goed afgekeken en worden, al dan niet
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terecht, minder met milieulasten geconfronteerd. En zoals een Limburger het liefst
Limburgs bier drinkt eten Duitsers en Fransen ook het liefst eigen, dat wil zeggen,
nationale produkten. Worden daarom niet veel produkten na import van een ander jasje
voorzien. En u denkt toch niet dat die regionale of nationale voorkeuren in 1992
verdwenen zullen zijn. De eenwording van de Europese markt zou juist regionaal
chauvinisme hier en elders nog wel eens in de hand kunnen werken. Zoals u ziet is de
taak en de opgave van de coöperatie in ons denken in nog veel sterkere mate dan
vroeger een speerpunt te vormen naar de toekomst. Laten we hopen dat ook de
achterblijvers van nu die opgave zullen verstaan.
Tenslotte
In ons rapport wordt uitvoerig ingegaan op de kansen en de problemen van de
landbouw en de veranderingen waarvoor de boeren komen te staan. Iedere boer zal de
juiste reactie daarop moeten zien te vinden. Dat vraagt veel. Dat vraagt grote prestaties.
In het rapport zeggen we in de samenvatting daarover dat die prestaties doorgaans in
commerciële termen worden gemeten. Maar, zeggen we ook, de land- en tuinbouw zijn
meer dan alleen een commerciële functionerende structuur. Het is in de eerste plaats
een bedrijfstak waarin nog steeds vele tienduizenden mensen zich ontplooiien. De
betekenis van hun bestaan gaat verder dan wat in markttermen kan worden weergegeven. En als we ons met deze problemen bezig houden dan moeten hun zorgen en
angsten voor de toekomst ook de onze zijn. Pas dan kan een beleid op een vruchtbare
wijze gestalte gegeven worden. Ik denk dat beleidsmakers en politici, maar ook
wetenschappers, zich dat goed moeten blijven realiseren.
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Perspectieven voor de agrarische sector en de rol van
Wageningen: co-referaat
M.T.G. Meulenberg

"L'histoire se répète ?"
Het is interessant om bij de discussie over het advies van de Adviescommissie "Perspectieven voor de Agrarische Sector" in herinnering te roepen dat ongeveer honderd jaar
geleden een Staatscommissie advies uitbracht over de structurele problemen van de
Nederlandse landbouw. Deze Staatscommissie voor de Landbouw, in 1886 ingesteld,
kwam in 1891 met haar eindrapport. "De commissie kwam tot de conclusie, dat de
treurige toestand van de landbouw (afgezien van de ongunstige conjunctuur) vooral
moest worden toegeschreven aan : achterlijkheid, gebrek aan kennis, sleur, gemis aan
organisatie en coöperatie en aan de slechte regeling van het landbouwcrediet. Om hierin
verbetering aan te brengen was, naast een omslag in de conjunctuur, vooral opvoering
van de vakkennis en de energie bij de boeren zelf nodig." (Van Stuijvenberg, 1949: 8).
Het advies van deze Staatscommissie heeft de basis gelegd voor het zogenaamde OVOmodel (Onderzoek, Onderwijs en Voorlichting) als leidraad voor het overheidsbeleid ten
aanzien van de landbouw. Men moet erkennen dat, ondanks (in een aantal gevallen
dank zij!) de voorbeeldige werking van het OVO-model in de afgelopen 100 jaar, thans
duidelijke problemen bestaan in een aantal sectoren van de Nederlandse landbouw en
agribusiness. De Adviescommissie Perspectieven voor de Agrarische Sector heeft de
tegenwoordige problemen in de Nederlandse landbouw en agribusiness indringend
geanalyseerd en zij heeft een zeer behartenswaardig advies uitgebracht. De Voorzitter
van deze Commissie heeft vanmiddag van dit advies een interessante samenvatting
gegeven en op een aantal punten een belangwekkende uitbouw van het advies gepresenteerd. Hoewel wij ons thans, evenals ca 100 jaar geleden, in de fundamentele vraagstukken van de Nederlandse landbouw en agribusiness verdiepen, zijn de tegenwoordige
structurele vraagstukken volstrekt anders. Bij benadering zou men de situatie rond 1890
en 1990 als volgt kunnen typeren:

TOEN (rond 1890)

NU (rond 1990)

Zwak Landbouwbedrijfsleven
- Achterlijke bedrijfsvoering
- Zwakke infrastructuur
met betrekking tot:
toelevering, afzetorganisatie
voorlichting, dienstverlening

Sterk Landbouwbedrijfsleven
- Moderne, voorlijke bedrijfsvoering
- Sterke infrastructuur
met betrekking tot:
toelevering, afzetorganisatie,
voorlichting, dienstverlening
maar ook
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Omgeving met mogelijkheden
- Onverzadigde vraag
- Elementaire consumptie
- Concurrentie in beperkt
aantal Europese landen
- Detailhandel is doorgeefluik
in afzetkanaal
- Beperkte overheidssteun
- Milieu een vrij goed

Omgeving met belemmeringen
- Verzadigde vraag
- Verfijnde consumptie
- Scherpe concurrentie in
open EG en wereldmarkten
- Detailhandel is sturend
in afzetkanaal
- Verzadigjngsfase van GLB
- Milieu een schaars goed

Belangwekkende adviezen
In de lezing van vandaag en in het rapport van de Adviescommissie worden belangwekkende opmerkingen gemaakt over de gewenste ontwikkelingen in de Nederlandse
landbouw en agribusiness. Ik richt mijn commentaar op de adviezen die van betekenis
zijn voor de relatie van de agrarische sector met zijn markt. Naar mijn mening bevat
het rapport hierover de volgende belangrijke stellingen:
- de landbouw moet consument-/marktgericht zijn; men is ondernemer en men moet het
resultaat uit de markt halen;
- het beleid van landbouwondernemingen moet met dat van andere ondernemingen in
de bedrijfskolom van agrarische produkten gecoördineerd zijn;
- de Nederlandse agrarische sector moet in zijn marktbeleid de marktleider-filosofie
hanteren;
- de voorgaande stellingen zijn in het bijzonder relevant voor coöperatieve ondernemingen;
- voor bepaalde landbouwprodukties in de EG is regionale bescherming gewenst/noodzakelijk.
Marktgerichtheid
De adviescommissie wijst terecht op de noodzaak voor de Nederlandse landbouw om
marktgericht te produceren en om het beleid over de bedrijfskolom te coördineren.
Deze gedachten sporen met de uitgangspunten van de marketing, te weten de eisen van
consumenten-oriëntatie en van een geïntegreerd marktbeleid ten aanzien van de
marketing instrumenten. Deze uitgangspunten zijn onontbeerlijk in westerse agrarische
markten, die gekenmerkt worden door verzadigingsverschijnselen (naar volume ), door
kritische consumenten, door scherpe concurrentie en sterke posities van detailhandelsondernemingen.
De vraag is echter hoe men deze marktgerichtheid in de praktijk vorm kan geven. Met
name dringt zich de vraag op hoe in de coöperatieve onderneming aan deze marktgerichtheid vorm kan worden gegeven, indien de leden een leveringsrecht hebben. In zijn
uiterste consequentie doorgedacht betekent marktgerichtheid immers dat de coöperatieve
onderneming de hoeveelheid en de kwaliteit van de te leveren grondstof vaststelt op
grond van de marktsituatie. In het geval van een leveringsrecht van de leden heeft de
coöperatieve onderneming echter geen beslissingsbevoegdheid over het beleid van de
leden. Wel beschikt zij over een veelheid van instrumenten om een goede afstemming
van de grondstoffenproduktie door de leden op de mogelijkheden van de markt te
bevorderen. Tot deze instrumenten behoren onder meer adviezen, kwaliteits- en hoeveel33

heidstoeslagen, contracten en speciale programma's met bepaalde groepen leden. Een
inventief gebruik van deze procedures is van groot belang. Meer studie van de
mogelijkheden en beperkingen van deze procedures is van groot belang voor de
marktgerichtheid van de Nederlandse landbouw en agribusiness. Het komt mij voor dat
binnen de coöperaties voor speciale programma's ten behoeve van bepaalde afnemers
ook speciale programma's met bepaalde leden ontwikkeld moeten kunnen worden.
De commissie beveelt voor de Nederlandse landbouw en agribusiness enerzijds marktgerichtheid aan, maar acht anderzijds regionale bescherming van bepaalde landbouwproduktie in de E.G. wenselijk/onontkoombaar. Men kan zich afvragen in hoeverre deze
regionale bescherming zich verdraagt met de eisen van marktgerichtheid en consumentenoriëntatie. Het is denkbaar dat bepaalde landbouwgebieden uit hoofde van milieu,
dan wel sociale overwegingen, in stand moeten worden gehouden. Het uitgangspunt van
marktgerichtheid vereist dat dergelijk regionaal beleid zo weinig mogelijk interfereert
met een op de markt gerichte landbouw.
Ook zou ik voor het bewerkstelligen van marktgerichtheid in landbouw en agribusiness
meer aandacht willen vragen voor de agribusiness die toelevert aan de landbouw. Deze
is in het verleden een belangrijke vernieuwer voor de Nederlandse landbouw geweest.
Hij zal in de toekomst zijn beleid in nog sterkere mate op de overige bedrijven van de
agrarische bedrijfskolom moeten/willen afstemmen om de kwaliteit en doelmatigheid van
de landbouw te versterken.
Marktleiderschap
Als strategie voor de Nederlandse landbouw en agribusiness wordt het marktleiderschap
aanbevolen. Hieronder wordt doorgaans verstaan een marktpositie waarin een onderneming het grootste marktaandeel heeft in de relevante markt. Ongetwijfeld lijkt thans een
marketingpolitiek, gekenmerkt door het grootste marktaandeel en gericht op kwaliteitsoriëntatie, innovatie, merkenpolitiek en internationale oriëntatie, aantrekkelijker dan de
marketingpolitiek van "Low cost producer". Het grootste marktaandeel is echter slechts
voor één onderneming weggelegd. Bovendien dient men zich te realiseren dat marktleiderschap in toenemende mate een Westeuropese opgave wordt.
Het Nederlands agrarisch bedrijfsleven is in een aantal marktsectoren marktleider, zoals
in de markt van snijbloemen. Voor andere produkten zal deze opdracht in een
Westeuropese markt met andere ondernemingen bevochten moeten worden. Frontale
aanvallen op gevestigde marktleiders is een kostbare zaak. Het nastreven van marktleiderschap vereist dus een oriëntatie op aantrekkelijke, produktietechnisch uitdagende,
produkt-marktcombinaties met groeimogelijkheden. De produktie van hoogwaardige
industriële produkten op basis van melk als grondstof door Campina-Melkunie lijkt
hiervan een voorbeeld. Dit stelt hoge eisen aan Nederlandse agribusiness ondernemingen
en - ondernemers. Aanpassing van structuren en van mentaliteit is onontbeerlijk voor
het realiseren van een marktleider-positie door de Nederlandse agribusiness.
Infrastructuur
Naar mijn mening zijn er in het rapport van de Adviescommissie een aantal punten die
meer nadruk hadden kunnen krijgen. Dit geldt met name voor de krimpscheuren in de
vaak hooggeroemde infrastructuur van de Nederlandse landbouw. Deze infrastructuur is
immers tot ontwikkeling gekomen binnen de filosofie van het OVO-model, dat thans
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indringend wordt aangepast. Deze infrastructuur gericht op overleg, advies, dienstverlening en gezamenlijke actie dient zich aan te passen, indien "Marktleiderschap" het
"Leitmotiv" van de Nederlandse landbouw wordt. De volgende punten mogen dit
illustreren:
- De infrastructuur van overleg, collectief onderzoek en collectieve promotie moet zich
aanpassen aan de ondernemingsconcentratie en aan de internationalisering van
ondernemingen.
- De overleg- en coördinatiestructuren, zoals PBO's, zullen zich op de wijzigingen in de
structuur en mentaliteit van ondernemingen en bedrijfskolom moeten instellen.
- De kwaliteit en concurrentiekracht van toeleverende en adviserende bedrijven ten
behoeve van de Nederlandse landbouw en agribusiness moeten verbeteren. Succes of
mislukking van de landbouw worden in toenemende mate hiervan afhankelijk.
- De nationale infrastructuur, zoals op het gebied van transport, credietverlening en
kwaliteit van de arbeid, dient op hoog peil te blijven, wil Nederland een aantrekkelijke vestigingsplaats voor agribusiness ondernemingen blijven. Na 1992 is immers
West-Europa de binnenlandse markt van deze industrieën.
Wat kan Wageningen doen?
De geachte inleider heeft de stem van Wageningen in de maatschappelijke en politieke
discussie onvoldoende gehoord en pleit voor een meer actieve opstelling van Wageningen in dezen. Het is van belang om deze opmerking ter harte te nemen. Hierbij zij wel
opgemerkt dat de bijdrage van een wetenschappelijke instelling moet steunen op wetenschappelijk verantwoorde meningsvorming en onderzoek. Dit verdraagt zich niet altijd
met de snelheid waarmee concrete beleidsmakers bediend willen worden. Ook zal de
aard van deze bijdragen gerelateerd zijn aan de opdracht van deze instelling, te weten:
- theoretische en methodologische vraagstellingen om landbouw en milieuvraagstukken
beter te begrijpen en zo mogelijk op te lossen;
- kritische analyse van en reflectie op maatschappelijke vraagstukken met betrekking tot
landbouw en milieu.
Het komt mij voor dat de LU een groot aantal structurele vraagstukken rond Landbouw en agribusiness en milieu in een vroeg stadium heeft onderkend en hieraan in
onderzoek en onderwijs aandacht heeft besteed. Vanuit mijn achtergrond, die noodzakelijkerwijze een grote beperking inhoudt, wijs ik in dit verband op vraagstukken ten
aanzien van produktkwaliteit, produktverbetering en -vernieuwing, logistiek en beslissingsondersteunende systemen, vraagstukken waarvoor het rapport "Om schone zakelijkheid;
Perspectieven voor de agrarische sector in Nederland" de aandacht vraagt. De beschouwingen in dit rapport en de waarschuwingen van de inleider vormen niettemin een
stimulans voor het intensiveren van onderzoek op dit gebied. Goede communicatie van
de LU met de samenleving is hierbij van grote betekenis, zowel voor het formuleren
van onderzoeksvraagstellingen als voor het uitdragen van maatschappelijk relevante
resultaten. De stimulerende inleiding van de heer Van der Stee heeft dit duidelijk
onderstreept.
Literatuur
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Natuur en landbouwkundige ontwikkelingen
CJ. Kalden

Inleiding
De titel van mijn verhaal luidt: "Natuur en landbouwkundige ontwikkelingen". Ik plaats
mijn bijdrage in het licht van het vorig jaar verschenen Natuurbeleidsplan. Immers de
totstandkoming van het Natuurbeleidsplan betekent een doelbewuste vastlegging van de
beleidsmatige verantwoordelijkheid van het rijk voor behoud, versterking en ontwikkeling
van de natuurwaarden in Nederland.
Ik kom straks nog even terug op het Natuurbeleidsplan en het belang ervan voor de
toekomst van de natuur. Het feit dat in de titel het woord "ontwikkeling" wordt
gebruikt, duidt erop dat van mij een toekomstgerichte bespiegeling wordt verwacht. Ik
wil dan ook straks beginnen met u mee te nemen naar omstreeks 2010.
Referentie- en streefbeelden
Eerst iets over referentie- en streefbeelden. In het natuurbeleid wordt steeds vaker
gebruik gemaakt van zogenaamde referentie- en streefbeelden. Het bepalen van het
concrete beleid wordt dan gedaan aan de hand van deze beelden. Een referentiebeeld
kan het best worden omschreven als een reële toestand van een ecosysteem, hetzij
elders bestaand hetzij vroeger ter plaatse aanwezig en dat goed beschreven is. De
referentiesituatie geeft een aanduiding van ecologische processen, die bepalend zijn bij
de ontwikkeling ervan. Deze kennis kan worden gebruikt bij de sturing van het huidige
beleid in concrete situaties. (N.B. een referentiebeeld is beslist niet hetzelfde als de
gewenste eindsituatie ter plaatse, het is slechts een hulpmiddel bij de beleidsbepaling).
In de "Verkennende studie natuurontwikkeling", één van de achtergronddocumenten van
het Natuurbeleidsplan, is uitgebreid ingegaan op de waarde en het gebruik van
referenties. Deze systematiek is overgenomen in het Natuurbeleidsplan en zal worden
benut bij het bepalen van de streefbeelden voor de kerngebieden en natuurontwikkelingsgebieden.
Voorbeeld: uiterwaarden (ooibossen) Loire, duingebied (Van Eeden), Noordzee 1920.
Een streefbeeld is dus als het ware een vertaling van een referentiebeeld, toegespitst op
een concrete situatie en rekening houdend met de eisen en beperkingen vanuit de
omgeving.
Terugkijken is dus geen nostalgie - terug naar de tijd waarin de boer nog met paarden
ploegde - maar een dynamisch onderdeel van een toekomstgericht natuurbeleid.
Ik doe onrecht aan het gebruik van referentiebeelden, het zou meer tijd waard zijn,
maar het ging er uitsluitend om uw gedachten te bepalen.
Beelden anno 2010
Welk beeld anno 2010 staat nu voor ogen als wij het landelijk gebied beschouwen? Ik
noem bewust het landelijk gebied, want we hebben het vandaag niet over de gebieden
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met een primaire natuurfunctie. Nu kent ons land een grote variatie in bodemtypen en
andere fysieke kenmerken. Ik generaliseer dus nogal wat in mijn schets van de beelden.
Als eerste wil ik bij u oproepen een beeld, gebaseerd op een Nederlandse referentie,
de Hevopolders. Bij dat beeld in 2010 horen grootschalige bedrijven met high-tech
mechanisaties, weinig randlengte, weinig gradiënten en reliëf, grote eenvormigheid,
weinig of geen landschapselementen, gebruik van gemodificeerde gewassen en productiedieren, hoge veebezetting met geminimaliseerde kosten. Kortom, een hoog produktieve
landbouw die milieuhygiënisch verantwoord werkt met een minimum aan natuurlijke
elementen.
Een tweede beeld anno 2010 is ontleend aan de situatie rond de eeuwwisseling.
Bedrijven met een redelijke omvang, maar nog wel steeds familiebedrijven, vrij extensief
grondgebruik met op een grote oppervlakte speciale natuurvriendelijke producten
(scharrelvlees, pré salé etc.).
Op de percelen is een veelheid aan inheemse flora en fauna te vinden. Grote randlengte, bedrijfsvoering gericht op habitateisen van dieren en planten. Kortom, het agrarische
gebied van de reclame.
Reële beelden?
U vindt de beide beelden wat of zelfs veel tekort schieten? Laten we de werkelijkheidszin ervan dan eens gaan bekijken aan de hand van de beleidsvoornemens ten aanzien
van de landbouw, het milieu en de natuur. U heeft in deze cyclus eerder van Minister
Braks en Directeur-Generaal Van der Lely al het nodige kunnen vernemen over
landbouw en milieu. Ik haal er nog eens uit wat voor ons onderwerp van bijzonder
belang is:
Landbouw:
- meer marktgeoriënteerd;
- sterk accent op produktveiligheid;
- duurzaamheid;
- wijziging bedrijfssystemen (geïntegreerd)

Landbouw-milieu:
- evenwichtsbemesting (mineralenbalans);
- terugdringing bestrijdingsmiddelen;
- terugdringing uitstoot (ammoniak).

Er is nogal wat discussie over de weg waarlangs dit allemaal moet worden bereikt en in
welk tempo. In dit kader interesseert mij deze discussie niet zo geweldig; het gaat
tenslotte om het eindresultaat.
Betekenis landbouw- en milieubeleid
Wat kan het voorgenomen beleid voor de natuur betekenen voor milieu en landbouw.
Nogal wat, in mijn ogen. U weet allemaal dat de natuur in ons land in de afgelopen
decennia fiks onder druk heeft gestaan, te lijden heeft gehad van de ontwikkelingen in
de agrarische sector.
Bezoekt u maar eens een college van de vakgroep Natuurbeheer, mijn geachte coreferent Stortenbeker kan er alles over vertellen. En als u het in wat larmoyantere
bewoordingen wilt hebben, leest u Westhoff in diverse publicaties er op na of de
klassieker van De Molenaar van het Rijksinstituut voor Natuurbeheer. De achteruitgang
van de natuur is in zijn algemeenheid beschreven in het Natuurbeleidsplan-achtergronddocument 'Toestand van de Natuur". Ik ga er nu niet nader op in, maar volsta met op
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te merken dat de diversiteit sterk is achteruit gegaan door verslechtering van de
kwaliteit van de bodem, water en lucht. Daarnaast is de intensivering van de bedrijfsvoering een zeer belangrijke factor. Door het wegvallen van réfugia en vermindering van
het functioneel oppervlakte aan natuurgebieden was bovendien herbevolking in die
situaties waar dat nog gekund zou hebben, onmogelijk (versnippering, barrières).
Verbetering van de kwaliteit van water, bodem en lucht is een essentiële voorwaarde
om meer ruimte voor de natuur in ons land te krijgen. Het staat vast, dat kwaliteit
daarvan in de komende decennia zal toenemen. Die kwaliteitsverbetering zal ook
merkbaar zijn op het niveau van de agrarische onderneming, tot op het perceelsniveau.
Vermindering van bemesting, goeddeels verdwijnen van bestrijdingsmiddelen, introductie
van geïntegreerde bedrijfssystemen zullen een positief effect hebben op de ontwikkelingskansen van de natuur. Vooral de algemene natuurwaarden, soorten en aantallen,
maar ook de soortenrijkdom kan hiervan profiteren. Voorbeeld: weidevogels, akkerkruiden, patrijzen.
Dat roept de volgende vragen op:
Is de te verwachten ruimte voor de natuur onbeperkt? Hoe verhoudt het zich tot het
rijksbeleid met betrekking tot de natuur? Welk beeld roept dit op?
Beperkingen
Is de ruimte voor natuur bij verbeterde milieuomstandigheden onbeperkt? Louter en
alleen geredeneerd vanuit de milieu-component luidt het antwoord: ja. Maar er zijn
meer factoren dan de milieuhygiënische, die de ruimte bepalen. Een paar voorbeelden:
het water mag dan in een bepaald gebied schoon zijn, maar als er in cruciale perioden
te weinig van is kunnen we aan vochtige omstandigheden gebonden natuur wel vergeten.
Als de bodemkwaliteit prima is met bijbehorend voedsel voor allerlei diersoorten, maar
is er in de omgeving geen plaats waar die soorten hun jongen kunnen voortbrengen,
dan is alle moeite voor niets (das, steenuil).
De ruimte voor natuur zal dus eveneens worden bepaald door de ordening, inrichting
en beheer van het landelijk gebied. Zullen we de beperkingen die daaruit voortvloeien
ook teniet kunnen doen? Hier luidt het antwoord: nee. De aanspraken die andere
functies in Nederland op het landelijk gebied maken zullen ook in de verdere toekomst
intensief en ingrijpend zijn. Woningbouw en industrie, transport, recreatie en met name
landbouw zullen beperkingen blijven opleggen.
Het gaat er in het beleidsproces nu om de beperkingen niet onnodig groot te laten
zijn; we zullen er zoveel mogelijk moeten elimineren. Vervolgens moet dan creatief met
de resterende beperkingen worden omgesprongen om de negatieve effecten te minimaliseren. Dit geldt wederom voor bestemming, inrichting en beheer.
Natuurbeleidsplan
Om de relevantie van deze uitspraken te beoordelen, wil ik nu een korte schets geven
van de hoofdlijnen van het Natuurbeleidsplan. Een korte schets, omdat ik de inhoud in
deze kring tenminste deels bekend veronderstel. Het NBP maakt deel uit van een trits,
waar ook het Nationaal Milieubeleidsplan en de Derde Nota Waterhuishouding toe
behoren. In mijn schets ga ik daarom niet in op de milieuhygiënische en water-aspecten,
waarbij ik benadruk dat een goede kwaliteit van water, bodem en lucht essentieel zijn
voor een kwalitatief hoogwaardige natuur.
38

Het NBP kent eigenlijk vier hoofdlijnen, die worden ondersteund door een tweetal
belangrijke beleidslijnen:
- het stimuleren van algemene natuurwaarden;
- het realiseren van een ecologische hoofdstructuur, bestaande uit kerngebieden,
natuurontwikkelingsgebieden en verbindingszones;
- het voeren van een gericht soortenbeleid;
- het beschermen van specifieke cultuurhistorische en aardkundige waarden.
De ondersteunende lijnen worden gevormd door het doelgroepenbeleid en door
onderzoek.
Een belangrijk accent van het NBP ligt op de ecologische hoofdstructuur, met name
vanwege het ruimtebeslag en de benodigde financiële middelen. In dat verband zijn in
het bijzonder relevant de tweede fase van de Relatienota (100.000 ha) en het realiseren
van 50.000 ha natuurontwikkelingsgebied. Ik acht het NBP van bijzonder belang voor het
natuurbeleid in ons land. Voor het eerst is het beleid in de breedte geformuleerd en
wordt op een dynamische, offensieve manier met de problematiek omgesprongen. Voor
de uitvoering ervan is een verdubbeling van het budget beschikbaar gesteld: 155 miljoen
extra in 1994.
Oppervlakkige lezing van het Natuurbeleidsplan zou tot de conclusie kunnen leiden, dat
het nieuwe natuurbeleid een radicale breuk met het huidige beleid betekent. Er is mij
wel verweten, dat alle verworvenheden overboord zijn gezet. Dit wordt vooral in
verband gebracht met de discussie over scheiding en verweving. Die indruk wordt dan
gewekt door de aandacht voor de ecologische hoofdstructuur. De indruk is onjuist; de
waardevolle elementen uit het bestaande beleid zijn mede de basis voor het beleid,
uitgestippeld in het NBP. Het is juist dat de grootste consequenties voor grondgebruik
en financiën liggen op het terrein van de hoofdstructuur. Maar ook daarbinnen is wel
degelijk sprake van verweving. Deze komt vooral tot uitdrukking in de toepassing van
de Relatienota (beheersgebieden). Voorts is verweving doel van beleid in tal van
situaties buiten de ecologische hoofdstructuur. Dit krijgt vorm in het beleid met
betrekking tot de algemene natuurwaarden en het soortenbeleid.
Algemene natuurwaarden
In het Natuurbeleidsplan wordt veel belang gehecht aan het verhogen van de algemene
natuurwaarden. Het gaat daarbij niet alleen om zaken als mussen, spreeuwen en
paardebloemen. Algemene natuurwaarde staat als beleidsbegrip meer tegenover het
specifieke ecosysteem-/gebiedsgerichte beleid in de vorm van de ecologische hoofdstructuur; een betere term zou wellicht zijn natuurwaarden buiten de hoofdstructuur, want
deze waarden kunnen wel degelijk bijzonder zijn.
Zoals gezegd, wordt er vanuit gegaan dat het milieuhygiënisch beleid meer ruimte voor
natuur zal bieden. Of deze ruimte daadwerkelijk zal worden benut, zal in hoge mate
worden bepaald door de wijze van ruimtelijke ordening, inrichting en vooral door de
bedrijfsvoering.
In het natuurbeleid heeft de Minister ten principale gekozen voor het actief stimuleren
van agrariërs tot het gebruiken van de bestaande en nog ontwikkelende mogelijkheden.
De principiële keuze ligt in het niet verplichtend karakter van het beleid; het wordt niet
vertaald in (wettelijk vastgelegde) grens- en streefwaarden voor natuur.
Het beleid zal gericht zijn op het vermeerderen van de kennis van de mogelijkheden
voor natuurvriendelijk boeren, bijvoorbeeld voor perceelrandenbeheer. En op het actief
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overbrengen van die kennis aan agrariërs. Stimuleren tot benutting zal onder meer
gebeuren door voorlichtingsprojecten, experimenten en de inzet van stimuleringsregelingen voor natuurvriendelijke investering. Ik kan me in dat licht voorstellen, dat meer dan
tot nu toe het geval is landbouwregeüngen ook een "natuurtintje" krijgen.
Het belang, dat de Minister hecht aan de algemene natuurwaarden zal voorts tot uiting
komen op die terreinen, waar hij met bestemming en inrichting te maken heeft. In het
bijzonder op het terrein van de inrichting heeft het departement het instrumentarium in
huis om de basisvoorwaarden voor natuur in het landelijk gebied vorm te geven.
Scheiding - verweving
Hoe verhoudt zich dit alles nu tot de (aloude) discussie over scheiding en verweving?
Ik kan daar kort over zijn: het beleid was en blijft gericht op het principe "verweving
waar mogelijk, scheiding waar nodig". Wat wel is gebeurd, is een bezinning op de
situaties waarin verweving met vrucht en duurzaam kan worden nagestreefd. En dan
leiden de huidige milieubelasting en de wijze van grondgebruik door allerlei functies tot
de conclusie dat met name een aantal van de bijzondere natuurwaarden (ecosystemen
en soorten) gebaat zullen zijn bij een verdergaande scheiding van functies. In de
praktijk zal dat leiden tot verschuivingen in gebruik, bijvoorbeeld van agrarisch gebruik
naar een natuurgericht gebruik. Twee voorbeelden: relatief kleine landbouwenclaves op
de Veluwe, stroken waarop meandering van beken plaatsvindt. Er blijven daarnaast tal
van situaties waar verweving voorop staat. Ik heb de toepassing van de Relatienota voor
wat betreft de beheersgebieden al genoemd. Ik teken daar wel bij aan dat de mogelijkheden voor vlakdekkende verweving naar mijn mening beperkt zullen zijn. Ik zie - ook
op perceelsniveau - veel meer perspectief voor "randverweving" en verweving in allerlei
lintvormige structuren.
Mijn beeld landelijk gebied anno 2010
De optelsom van mogelijkheden en onmogelijkheden levert wat mij betreft het volgende
beeld van de natuur in het landelijk gebied op. In een veranderd landschap zal een
variatie aan lint- en vlakvormige elementen te vinden zijn. De ligging en inrichting ervan
is gebaseerd op ecologische kennis en beginselen, rekening houdend met eisen van
andere functies. Ze bestaan voor het grootste deel uit bestaande elementen (al dan niet
in aangepaste vorm); voor het overige zijn het nieuwe. Vanuit de agrarische bedrijfsvoering is zowel in ruimtelijke als in milieuhygiënische zin niet of nauwelijks sprake van
druk op de elementen. Het zijn goede voortplantings- en rustgebieden van tal van dieren plantesoorten. De omliggende agrarische gronden worden intensief gebruikt als
fourageergebied. Op de agrarische percelen is met name langs de randen sprake van
verhoogde natuurwaarden. De weidegebieden kennen een grote variatie aan flora en
vegetatie. Op een aanzienlijke oppervlakte zijn veel meer dan gemiddelde natuurwaarden; daar zijn gerichte instrumenten als de Relatienota ingezet.
Bij dit beeld behoort wel een verhoging van het investeringsniveau in het landelijk
gebied. De verworvenheden van ons al eeuwenoude cultuurlandschap zijn zo'n verhoogde investering meer dan waard, zeker als we ons realiseren dat in het landelijk gebied
slechts een schijntje wordt geïnvesteerd van de bedragen die in het stedelijk gebied
spelen. Landinrichting is bij uitstek het instrument waarlangs die investeringen inhoud
kunnen krijgen.
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Relatie beleid en universiteit
Wat betekent het voorgaande nu voor de relatie Den Haag - Wageningen, beleid universiteit, de rode draad uit deze cyclus? Voordat ik nader op dit aspect inga, wil ik
beginnen met mijn persoonlijke waarneming van de relatie op het terrein van natuur en
landschap. Ik onderstreep het begrip persoonlijke waarneming, omdat DE relatie niet
bestaat; het is een complex van factoren. Bovendien heeft het alleen betrekking op
natuur en landschap. De relatie op andere vlakken zal ongetwijfeld weer anders zijn.
Met zoveel inperkingen moet er wel wat aan de hand zijn, zult u denken. Volgens mij
is dat ook zo.
Ik ervaar de relatie als een nogal passieve van beide kanten. Van de zijde van de LU
is nauwelijks vraag naar de beleidsvragen en -problemen, op zijn minst is de vraag niet
of nauwelijks waarneembaar. Van de kant van het beleid wordt de LU als onderwijsinstituut voorzichtig benaderd; beïnvloeding van het onderwijs is slechts beperkt toelaatbaar, zo wordt gedacht. Kenmerkend is wellicht dat communicatie plaatsvindt door middel van intermediairen en papier (denk aan NRLO en beleidsnota's, HOOP-nota). Er
wordt omzichtig met elkaar omgegaan: het is klaarblijkelijk niet comme-il-faut om de
beleidsproblemen mede richtinggevend te laten zijn voor onderwijs en onderzoek. En
een rechtsstreekse doorvertaling van de resultaten van Wagenings werk is klaarblijkelijk
niet belangrijk genoeg. Er is overigens een tendens ten goede, onder andere gestimuleerd door de discussie rondom het WRR-rapport over geïntegreerde landbouw.
Terzijde, er is in de Haagse burelen weinig (meer) te merken van een intensieve LUactiviteit op dit punt (gebeurt er niets of is communicatie slecht?). Ik doe onrecht aan
de individuele contacten en inspanningen van personen, maar ik durf toch te stellen dat
voor natuur en landschap de contacten tussen Wageningen en Den Haag op een laag
pitje staan.
Hoe wel?
Nu zult u zeggen: het is jarenlang goed gegaan dus waarom zouden we investeren in de
relatie? Voor zo'n investering zijn echter verschillende goede redenen. In de eerste
plaats is het natuurlijk een goede zaak als de LU mensen aflevert, die goed aansluiten
bij een vragende partij op de arbeidsmarkt. Een goede informatie-uitwisseling over
beleidsontwikkelingen en de wijze waarop beleid werkt, is daarvoor een essentiële
voorwaarde. In de tweede plaats levert een wat diepergaande verkenning van beleidsontwikkelingen tal van onderwerpen op, die voor onderwijs en onderzoek - ook op wat
langere termijn - uitermate interessant zijn. In de derde plaats herbergt Wageningen
zo'n potentieel aan kennis en kunde, dat beleidsmakers bij gebruikmaking daarvan grote
voordelen kunnen genieten.
Ik wil met name dat laatste nog eens in het licht van ons onderwerp onder de loep
nemen. Er zijn drie terreinen, waarop ik grote revenuen verwacht voor het natuurbeleid:
- fundamentele kennis van (agrarische) ecosystemen, mede in relatie tot degewenste
duurzaamheid van de landbouw en van de natuur;
- vertaling naar praktijk;
- toevoegen van sociaal-wetenschappelijke component.
Voor het goed kunnen benutten van de mogelijkheden die de veranderingen in de
agrarische bedrijfsvoering en de verbetering van de milieu-omstandigheden bieden, is
kennis nodig van de fundamentele ecologische processen in (semi-)agrarische situaties en
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kennis van de bedrijfsvoering. Het gaat daarbij niet alleen om natuuronderzoekers, maar
zeker ook om water/bodem/hicht-onderzoekers. In het landbouwkundig onderzoek, zoals
dat binnen de DLO-instituten plaatsvindt, is slechts zeer beperkt ruimte voor die fundamentele kennisvermeerdering aanwezig. Hetzelfde geldt voor de Academie-instituten en
andere universitaire instellingen. Wageningen springt er daarbij uit, ook voor wat betreft
de gecombineerde aanwezigheid van ecologische- en bedrijfskennis. Ik zie goede
mogelijkheden voor een vruchtbare beïnvloeding van het overige onderzoek van de LU
en van de overige LNV-instellingen op basis van die kennis van agrarische ecosystemen.
Fundamentele kennis is dan wel een voorwaarde, maar geen zekerheid voor het slagen
van beleid. Daarvoor is vertaling naar praktijkomstandigheden noodzakelijk. Nu zal deze
vertaling goeddeels in andere instituties en organisaties plaatsvinden; desondanks kan
ook de LU daarbij een rol spelen. Een bezinning op het eigen publikatiebeleid kan
hierbij interessant zijn. Ik denk daarbij aan allerlei methodische en methodologische
vraagstukken, die een bredere toepassing kunnen hebben.
Ik zit daarmee gelijk bij het derde onderwerp: het verdiepen van de sociaal-wetenschappelijke component. Heel opvallend is dat in de DLO-instituten de sociale wetenschappen goeddeels ontbreken. Aan de LU is dat geenszins het geval. Wat drijft
mensen voor het doen of laten van bepaalde handelingen, wat zijn de essentiële
overwegingen bij besluitvormingsprocessen? En niet te vergeten: als ik daar inzicht in
heb, hoe verkoop ik mijn boodschap het best? Voorlichtingskunde is voor wat betreft
natuur en landschap een nog nauwelijks ontgonnen veld. Hetzelfde geldt overigens voor
onderwijskunde, dat belangrijke bijdragen kan leveren aan de meer educatieve vertaling
van deze onderwerpen. De interactie tussen alfa- en beta-wetenschappen en met het
beleid is altijd één van de sterke punten van Wageningen geweest. Laten we deze
interactie ook op het terrein van ons gespreksonderwerp proberen in te vullen.
Ik moet overigens vaststellen, dat kennisoverdracht op mijn terrein nooit de aandacht
heeft verkregen, die het verdient. Met het nieuwe natuurbeleid, zoals neergelegd in het
Natuurbeleidsplan, is het aantal groepen van mensen dat we willen aanspreken op hun
rol in het natuurbeleid sterk gegroeid (doelgroepenbeleid). Tevens is er sprake van een
toename van de complexiteit van beleids/beheersproblemen waardoor betrokkenheid van
vele disciplines aan de orde is. Daarmee is ook het belang van kennisoverdracht sterk
toegenomen.
Er vinden op dit moment discussies plaats hoe we deze kennisoverdracht het beste
vorm kunnen geven, ook naar niet-traditionele doelgroepen. Daarbij komen al snel
parallellen naar voren met de onlangs ingestelde Informatie- en Kenniscentra van AT en
VZ. Ik vind het zelf een uitstekende manier om onderzoek, onderwijs en beleid beter
met elkaar in contact te brengen. En tegelijkertijd relevante groeperingen daarvan te
laten profiteren.
Een vierde onderwerp, dat niet geheel past in de genoemde rij, is vanzelfsprekend het
meegeven van kennis van ecologie aan Wageningers in andere, relevante studierichtingen. Voor een goede samenwerking op beleidsniveau kan een zekere basiskennis sterk
bevorderlijk werken. Te sterke specialisatie bemoeilijkt communicatie bij het werken in
de praktijk, op zijn minst in de beleidspraktijk.
Bij dit alles kan niet geheel voorbij worden gegaan aan een strategische kwestie.
Momenteel staat de toekomstige plaats van het landbouwonderwijs ter discussie. Vooral
gaat het dan om de vraag hoe deze specifieke vorm van beroepsonderwijs optimaal
kan inspelen op de eisen die vanuit het maatschappelijk veld èn het beleid in de sector
landbouw en natuurlijke omgeving worden gesteld. Wil het landbouwonderwijs in dit
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krachtenspel een sterke positie innemen dan zijn goede vormen van communicatie en
kennisoverdracht onontbeerlijk. Ik wil de LU - en daarmee ook mijzelf en collega's uitdagen op deze punten de handschoen op te pakken. Deze inhoudelijke aspecten
lenen zich goed voor de uitbouw van de structurele contacten tussen Den Haag en
Wageningen.
Afsluiting
Ter afsluiting wil ik proberen in één zin de relatie natuur - landbouwkundige ontwikkelingen weer te geven en dan wel in het licht van deze college-cyclus.
Dat motto luidt dan: " Laten we ons bewust zijn van de beperkingen in de relatie
landbouw-natuur, maar laat die beperkingen niet belemmerend zijn voor het benuttenvan
de mogelijkheden!"
Ik houd niet van uitroeptekens, maar wat mij betreft staat er een dik uitroepteken
achter de laatste zin. Het zou een zelf gegeven opdracht aan Haagse ambtenaren en
aan Wageningse onderzoekers moeten zijn om gezamenlijk de mogelijkheden maximaal
uit te buiten. Ik heb de opdracht al aanvaard.
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Natuur en landbouwkundige ontwikkelingen: co-referaat
C.W. Stortenbeker

Op veel punten kan ik mij vinden in het betoog van de heer Kalden. Op een aantal
punten echter wil ik kritische kanttekeningen plaatsen.
Laat ik beginnen bij het motto waarmee hij zijn verhaal eindigt; dat gaat over de relatie
natuur en landbouwkundige ontwikkelingen. Ik ben het met dat motto eens. Er zitten
aan die relatie een aantal sterke beperkingen: landbouw en natuur verdragen elkaar in
principe niet. Wie de natuurlijke vegetatie vervangt door een zo uniform mogelijk gewas
kan hoogstens langs de randen van percelen, slootkanten en bermen nog wat wilde
soorten verwachten, maar dat zullen meestal algemene soorten zijn die de sterk
uitstralende effecten van vermesting, verzuring en verdroging kunnen verdragen, de
cultuurvolgers. Wil men de bestemming natuurwaarde inhoud geven dan is scheiding van
functies de enige mogelijkheid. Veel soorten, de cultuurvlieders, kunnen trouwens niet
overleven in kleine snippers in het cultuurland. Daarbij komt dat de al genoemde
uitstralende effecten zich uitstrekken tot ver buiten het eigenlijke landbouwgebied en
daarmee zelfs in natuurterreinen de natuurfunctie achtervolgen. Noch de Structuurnota
noch het gevoerde mestbeleid geven veel hoop op een spoedige omschakeling naar een
niet langer milieuvijandige landbouw, en daar zit de kern van de controverse tussen
landbouw en natuurbeheer.
De harde milieu-randvoorwaarden die aan de landbouw gesteld moeten worden komen
in het NBP en ook in het betoog van Kalden niet sterk aan de orde. Hij stelt dat er
in het NBP op een dynamische, offensieve wijze wordt omgesprongen met de problematiek, en dat is waar wat betreft de ruimtelijke aanpak, daar waar de nadruk ligt op het
overigens uitstekende beleidsconcept van de Ecologische Hoofdstructuur. Maar het is
niet waar wat betreft het terugdringen van de müieuvervuiling. De Minister heeft
gekozen voor een 'niet verplichtend karakter' van zijn beleid. Daar is het al veel te laat
voor in het natuurbeleid. Overigens mag de landbouw zijn eigen duurzaamheid wel eens
aan de orde stellen op een 'verplichtender' manier dan in de Structuurnota Landbouw
gebeurt. Economische korte termijn belangen (exportpositie) hebben nog steeds de
voorrang boven het voor toekomstige generaties veiligstellen van de milieukwaliteit in het
landelijk gebied.
Ik keer nog even terug naar Kaldens motto. Hij pleit ervoor om, niettegenstaande de
beperkingen, toch mogelijkheden te benutten. Veel nadruk ligt op de ecologische
hoofdstructuur, maar voor de verwezenlijking van de doelstellingen van het natuurbeleid
moeten alle zeilen worden bijgezet en zal het ecologisch netwerk gecompleteerd moeten
worden door ecologische nevenstructuren in het agrarisch gebied. Met behoud van het
primaat van de landbouw moeten daar alle mogelijkheden die de milieuvriendelijke
landbouw van de toekomst overlaat voor 'functionele natuur' worden benut. In het NBP
(het Beleidsvoornemen) werden de witte gebieden overgelaten aan lagere overheden en
werd er bijzonder weinig over gezegd. Als gevolg van de toegeleverde commentaren
wordt er gelukkig in de uiteindelijke Regeringsbeslissing aanzienlijk meer aandacht aan
gegeven.
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Tenslotte ga ik nog in op de opmerkingen die de heer Kalden maakt over de relatie
beleid-LU. Beleidsproblemen zouden niet richtinggevend zijn voor onderwijs en
onderzoek. Dat is misschien waar voor de acute dagelijkse beleidsproblemen, maar het
is zeker niet waar wat betreft de onderliggende probleemvelden. Naar mijn mening zijn
de onderzoekprogramma's van de vakgroepen zelfs bijzonder goed afgestemd op de
fundamentele problemen van landbouw en milieu. En dat werkt volledig door in het
onderwijs, in het cursorisch onderwijs en zeker in de afstudeerfase. Als dat niet het
geval zou zijn, dan zou de aard van de stroom extern gefinancierde onderzoekopdrachten de vakgroepen toch zeker wakker maken!
Dat neemt niet weg dat de contacten onderzoek/beleid niet optimaal zijn. Die zouden
intensiever moeten zijn vooral wat betreft het doorgeven en het voor het beleid in
bruikbare vorm vertalen van onderzoekresultaten. Dat vereist een betere communicatie
dan er nu is, want die draagt in mijn eigen ervaring teveel een ad hoc karakter. Een
betere doorstroming van informatie over vraag naar onderzoek en aanbod van resultaten
is gewenst. Wat betreft het natuurbeheersbeleid is er een structurering van dat overleg
in de maak rond het Natuurbeleidsplan. Dit zou ook in andere hoeken van het veld
kunnen gebeuren. De LU blijft echter een universiteit die meer onderzoekinstituut dan
proefstation wil zijn en blijven.
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Handelspolitiek en landbouwbeleid*
A. de Zeeuw

Stijgende produktie
De landbouw in de Westerse industrielanden is in de afgelopen decennia zeer succesvol
geweest in de toepassing van technische vernieuwingen in het produktieproces. Het
gevolg daarvan was een voortdurend stijgende produktie per hectare en per dier.
Tegenover deze aanbodontwikkeling stond een vraag naar voedingsmiddelen op de
thuismarkt die steeds minder groei vertoonde. Oorzaken hiervan waren de verminderde
bevolkingstoename en verzadigingsverschijnselen. Vroeger kon de stijgende welvaart door
overschakeling van de consumptie van plantaardige produkten naar dierlijke produkten
de stijging van de plantaardige produktie voldoende worden geabsorbeerd door een in
technische zin inefficiënte omzetting in dierlijke produkten. Dat proces liep in de jaren
zestig en zeventig in de Westerse wereld ten einde.
Wel ontstond een soortgelijke vraag naar steeds meer dierlijke in plaats van plantaardige produkten in de Oostbloklanden en in de nieuwe geïndustrialiseerde landen. Maar
deze landen waren niet bereid, en door de markt ook met gedwongen, voor de hiervoor
benodigde invoer die prijs te betalen die de Westerse regeringen aan hun boeren
wensten te geven. Grote hoeveelheden granen, zuivel- en andere landbouwprodukten
stroomden dan ook tegen lage prijzen naar deze landen. De Westerse regeringen
werden daarbij door onderlinge concurrentie gedwongen ter handhaving van het in eigen
landbouw gewenste prijspeil grote sommen geld op tafel te leggen.
Veranderde in- en uitvoer
De volgende getallen illustreren het een en ander [1]. Omstreeks 1960 was de USSR
een netto-exporteur van ongeveer 6 miljoen ton granen. De EG van de 10 daarentegen
voerde toen per saldo ruim 20 miljoen ton granen in, terwijl de ontwikkelingslanden
met een lager gemiddeld inkomen en die met een hoger gemiddeld inkomen ieder goed
waren voor een netto invoer van 5 à 6 miljoen ton. De belangrijkste exporteurs waren
de VS, Argentinië en Canada. Vooral de VS hadden deze positie in de jaren vijftig bij
een groeiende produktie en een stagnerende vraag in eigen land als uitlaatklep
opgebouwd.
Heden ten dage is dit beeld volledig anders. De USSR voert de laatste jaren per saldo
30 tot 50 miljoen ton granen in, terwijl de EG met een uitvoersaldo van 20 à 25
miljoen ton een grote netto-exporteur is geworden. Ondertussen zijn de netto-importen
van Japan toegenomen van 5 naar 25 miljoen ton, terwijl zowel in de ontwikkelingslanden met een lager gemiddeld inkomen als die met een hoger gemiddeld inkomen de
netto-invoer is gestegen van 6 naar 30 à 40 miljoen ton graan.
* Onderstaande tekst is ontleend aan: A. de Zeeuw en G. Meester Het eigenbelang van een meer
marktgericht landbouwbeleid. Landbouwkundig Tijdschrift 1988 nr.12. Dit wordt hier met toestemming van
de betrokkenen geplaatst omdat het gastcollege van De Zeeuw niet op papier beschikbaar is.
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In de dierlijke sector is vooral de groei van de export van de EG opvallend. Terwijl in
het begin van de jaren zeventig de EG naar schatting 5 à 7 procent van de melkproduktie buiten de Gemeenschap afzette, was dat percentage omstreeks 1980 gestegen tot
omstreeks 17 procent. Sinds de invoering rond de superheffing stabiliseert dat percentage zich rond de 12 procent. Belangrijke importeurs werden de USSR (vooral voor
boter), de ontwikkelingslanden met een hoger gemiddeld inkomen en Japan (voor
andere zuivelprodukten). Voor rundvlees ontwikkelde de Gemeenschap zich in enkele
jaren tijd tot een grote netto-exporteur. Aan het begin van de jaren zeventig was de
Gemeenschap voor dit produkt nog een belangrijke netto-importeur. Argentinië en ook
Uruguay daarentegen zagen hun internationale marktaandeel sterk verschrompelen.
Belangrijke invoerstijgingen vonden onder ander in de USSR en Japan plaats.
Gevolgen voor de overheidsuitgaven
De prijs voor de stijgende uitvoer, bij handhaving van het eigen interne prijspeil, was
een sterke toename van de budgetlasten van het gevoerde beleid. Zo stegen in de EG
de uitgaven van de Afdeling Garantie van het EOGFL van 2,5 miljard rekeneenheden
omstreeks 1970 naar 27.5 miljard ECU omstreeks 1988. Vooral in relatie tot het
beoogde doel, de ondersteuning van de inkomens in de agrarische sector, was de groei
spectaculair. Omstreeks 1970 kwam het niveau van de Garantie-uitgaven overeen met
ruim 10 procent van de bruto toegevoegde waarde in de Europese landbouw. In 1988
zal dit getal omstreeks 27,5 procent zijn. Deze stijging wijst op een, in relatie tot het
beoogde doel, sterk dalende effectiviteit van de uitgaven. Europa biedt ten koste van
veel uitgaven voedsel aan op de internationale markt, zonder dat deze uitgaven veel
bijdragen tot de beoogde inkomensondersteuning van de eigen producenten.
In de VS zijn vooral in de jaren tachtig de uitgaven voor het prijsbeleid drastisch
gestegen. In de eerste helft van de jaren zeventig werd jaarlijks 4 à 5 miljard dollar
uitgegeven, een bedrag dat boven dat van de EG lag. Na een sterke daling in het
midden van de jaren zeventig werd dat bedrag opnieuw bereikt tussen 1977 en 1981.
Daarna ontstond er een enorme groei van deze uitgaven tot een niveau van omstreeks
27 miljard dollar in 1986.
Overigens hadden de VS ook al in de jaren vijftig bij een hoog binnenlands prijsniveau,
een expanderende export en dalende wereldmarktprijzen te maken gehad met hoge
budgetlasten. De reactie op het stijgende verschil tussen interne prijzen en wereldmarktprijzen was toen in eerste instantie het geven van exportsubsidies en het in GATTverband vragen om een 'waiver' (uitzondering) om de importen door quota aan banden
te leggen. De latere reactie in de jaren zestig bestond uit een drastische aanpassing van
de prijzen van de belangrijkste plantaardige produkten aan het internationale prijsniveau,
in combinatie met prijstoeslagen en braakleggingsprogramma's van grond. De exportboom van de jaren zeventig verhinderde dat dit aangepaste systeem reeds in die jaren
vastliep. Pas in de jaren tachtig bleek dat de destijds in de VS doorgevoerde aanpassing
de problemen niet had opgelost.
Recoupling en decoupling
De hierboven beschreven problematiek heeft aan beide zijden van de Atlantische
Oceaan geleidelijk aan het besef doen ontstaan dat men op de oude voet niet kan
doorgaan met het landbouwbeleid. Ondanks de af en toe nog klinkende stoere taal en
47

ondanks de grote sommen geld waarmee men elkaar via extra exportrestituties of
export-enhancementprogramma's beconcurreert op markten, waarvan beide zijden zeggen
dat deze traditionele de hunne zijn, is de fundamentele wil ontstaan het landbouwbeleid
in de discussie over de liberalisatie van de internationale handel te betrekken. De
slotverklaringen van de GATT-conferentie in Punta del Este (Uruguay) in 1986, van de
economische top in Venetië in 1987 en van de OECD-conferenties in 1987 en 1988
brengen deze wens tot uiting.
De kerngedachte daarbij is steeds dat men moet komen tot een loskoppeling van het
prijsbeleid in de landbouw. Het prijsbeleid zou meer marktgeoriënteerd moeten worden.
Dat houdt in dat prijzen moeten worden gehanteerd die, meer dan nu het geval is, zijn
gerelateerd aan de internationale schaarsteverhoudingen. Men spreekt in dit verband wel
van 'recoupling' van de interne prijzen aan die op de internationale markten. De
'recoupling' zou zowel betrekking moeten hebben op het niveau als op de variabiliteit
van de prijzen. De steun aan de boeren zou tegelijkertijd een 'decoupling' moeten
ondergaan, dat wil zeggen niet meer via prijzen of subsidies gekoppeld moeten zijn aan
de omvang van de produktie, maar wel een veel meer produktieneutraal karakter
moeten hebben.
Hoe een en ander vorm zal moeten krijgen, moet nader worden uitgewerkt. De deze
dagen in GATT-verband uit te brengen 'Mid-term Reviev/ zal niet alleen moeten
bevestigen dat men op de voorgenomen weg wil doorgaan, maar ook hoe die weg er
zal uitzien om geleidelijk het beoogde doel te bereiken.
Handelsliberalisatie: een eigen belang
Naar onze mening zijn de deelnemende partijen in het overleg wel genoodzaakt naar
succes te streven willen ze de belangen op lange termijn van hun eigen landbouw
dienen. Hierboven is al aangegeven tot welke situatie de huidige protectie in de EG en
de VS heeft geleid. Zo langzamerhand kunnen de ministers van Landbouw en hun
groene achterban tegenover hun collega's van Financiën en de andere ministeries niet
meer verdedigen dat er in relatie tot het agrarisch inkomen zoveel geld in de prijspolitiek gaat. De primaire landbouwsector wordt daar sterk op aangekeken en aangesproken. Daarbij dreigt steeds meer het gevaar dat men programma's die werkeüjk bijdragen
tot structurele aanpassing van de sector en zijn omgeving niet meer wenst te financieren, omdat de sector 'toch al zoveel geld krijgt'. In werkelijkheid vloeit dit geld echter
in sterke mate naar afnemers en tussenschakels die voordeel weten te trekken uit de
ineffectiviteit van de subsidiepolitiek.
Uit onderzoek blijkt dat in feite ieder van de agrarische blokken afzonderlijk groot
belang heeft bij hervorming van het beleid en deze met groot voordeel, ook zonder
coördinatie met de partners, zou kunnen doorvoeren. Zo laat de in 1988 verschenen
'Disharmonies'-studie [2] zien dat zowel de EG als de VS het overgrote deel van het
voordeel van grotere liberalisatie in en harmonisatie van hun bescherming kunnen
bereiken zonder dat de ander aan beleidsverandering doet. De beleidsverandering van
de partner heeft dus maar weinig invloed op de eigen situatie. Op zich is dat logisch
als men bedenkt dat de Europeanen vooral belang hebben bij verandering van het
beleid voor zuivel, rundvlees en oliezaden, terwijl bij de Amerikanen vooral de granen
de problemen veroorzaken. Een internationaal gecoördineerde aanpassing van het
landbouwbeleid is dan ook in de eerste plaats gewenst vanuit politiek oogpunt. Het is
nu eenmaal tegenover de eigen achterban beter verdedigbaar tot pijnlijke veranderingen
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te moeten besluiten, wanneer dat in internationaal verband is afgesproken en wanneer
ook andere daartoe overgaan, dan wanneer alleen in eigen kring aanpassingen plaats
moeten vinden.
Gevolgen voor de EG en voor Nederland
De 'recoupling' van de Europese prijzen aan de internationale schaarsteverhoudingen zal
voor de EG in de eerste plaats een daling van het niveau van de prijssteun met zich
brengen. Daarnaast zal sprake zijn van grotere interne prijsschommelingen. Echter ook
de wereldmarktprijzen zullen veranderen, omdat deze niet meer de neerwaartse druk
ondergaan van het subsidiebeleid van de deelnemende landen. De eerder aangehaalde
'Disharmonies-'studie laat zien dat vooral de wereldmarktprijzen van zuivelprodukten een
forse stijging kunnen ondergaan. De effecten voor de EG van de 'recoupling1 van de
interne prijzen aan het internationale prijsniveau zullen dan ook minder drastisch zijn
dan vaak wordt aangenomen. Per saldo kan men denken aan een daling van de interne
prijzen met 20 à 30 procent, verdeeld over meerdere jaren. Dit effect kan evenwel ook
dan nog steeds pijnlijk zijn.
Hierbij past echter wel de kanttekening dat ook elders in de economie vaak grote
aanpassingen nodig zijn, bijvoorbeeld bij prijsveranderingen van olie en aardgas,
alsmede bij veranderingen van wisselkoersen. Steeds weer blijkt dat gezonde sectoren tot
de aanpassingen in staat zijn. Ook de landbouw als gezonde economische sector moet
dit kunnen. De tuinbouw heeft het onder andere bij de beide energieprijsverhogingen
aan het begin en het eind van de jaren zeventig bewezen. Enige geleidelijkheid maakt
een dergelijke aanpassing nog meer acceptabel.
In de inkomensfeer kan men bij 'decoupling' denken aan twee categorieën van prijsvervangende steun. De eerste categorie is die van de steun voor aanpassingen in een
overgangsperiode. Die steun zou gebonden kunnen worden aan de omvang van de
produktie in een periode uit het verleden en moet een tijdelijk en degressief karakter
hebben. De producent krijgt daardoor enkele jaren respijt zich aan te passen aan de
nieuwe situatie. Vooral jonge boeren die grote investeringen gebaseerd op het vroeger
hogere prijspeil hebben gedaan, zouden hiervan voordeel kunnen hebben.
Voor degenen die ooit dure grond hebben overgenomen geldt hetzelfde. In de EG
kennen we een dergelijke steunvorm al bij de geschorste melkquota waar de eerste
jaren 10 ECU/100 kg en later een lager bedrag aan compenserende vergoeding wordt
gegeven over een bepaald percentage van de in het basisjaar (1981, 1983 of 1984)
geproduceerde hoeveelheid melk. Overigens rijst de vraag of voor levensvatbare
bedrijven in de overgangsfase ook privé-organisaties (met name de banken) de inkomenssteun niet via borgstelling, schuldsanering en uitstel van betaling kunnen aanbieden.
Voor niet-levensvatbare bedrijven waar deze overgangssteun vooral wordt gegeven uit
sociale overwegingen, rijst natuurlijk de vraag of hiervoor niet reeds een zeer adequaat
sociaal voorzieningenstelsel in de lidstaten bestaat.
De tweede categorie van directe inkomenssteun is die van de meer permanente steun
voor specifieke doeleinden, zoals het instandhouden van bepaalde landschappen of het
tegengaan van ontvolking in sommige gebieden. Een al bestaand voorbeeld in de EG is
de zogenaamde bergboerenregeling. Om speciale redenen is het voor specifieke gebieden
gewenst een bepaalde beloning te geven. Hier is, in plaats van prijssteun, gerichte
inkomenssteun veel beter.
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Bij 'recoupling' kan voorts worden overwogen om meer steun dan tot nu toe te geven
aan ontwikkeling van ver achtergebleven regio's. Hierbij wordt niet in de eerste plaats
gedacht aan uitbreiding van de landbouwproduktie via herstructurering, maar aan
verbreding van economische activiteiten. Dit is vooral van betekenis voor de zuidelijke
lidstaten.
Voor de Nederlandse landbouw zal de prijsaanpassing vooral betrekking hebben op de
dierlijke sectoren. Vooral de zuivelsector met een aandeel van bijna 30 procent in de
produktiewaarde van de Nederlandse landbouw en voor ons land de sector met veruit
het belangrijkste zware marktordeningsprodukt is hierbij van belang. Echter juist deze
sector zal eveneens sterk profiteren van het drukkende effect van de prijsdaling van
granen op de veevoerprijzen. Daarnaast zal de akkerbouw de gevolgen van prijsverlagingen ondervinden. Het is voor deze sector van groot belang dat het proces niet te snel
verloopt, opdat aanpassingen in het bedrijfsstructuur zonder ernstige gevolgen mogelijk
worden.
Effecten op produktie en verbruik
Een laatste vraag is in hoeverre de daling van de prijzen de produktie zal afremmen en
zal het verbruik stimuleren. Naar onze mening moet men hieromtrent niet al te hoge
verwachtingen hebben. De groei van de produktie zal doorgaan, zij het in een wat
trager tempo, omdat minder geld beschikbaar is voor produktieverhogende investeringen
[3]. Aan de vraagkant zullen de veranderingen evenmin spectaculair zijn, zij het dat bij
lagere prijzen op den duur de afzetmogelijkheden toenemen doordat men gemakkelijker
op zoek gaat naar nieuwe aanwendingsmogelijkheden van landbouwgrondstoffen. Het
voornaamste totale effect is een ongeveer gelijke afzet als nu het geval is, maar dan
tegen veel lagere budgetlasten. Ook nu immers wordt uiteindelijk de totale produktie
afgezet. Zij het dat deze soms eerst enkele jaren in de interventie heeft gelegen en
daarna tegen zeer lage prijzen wordt verkocht. Van cumulatie van voorraden is ook
onder het tot nu toe gevoerde beleid uiteindelijk geen sprake.
Conclusie
De ontwikkeling van de produktiviteit in relatie tot de vraag noodzaakt de Westerse
industrielanden tot drastische aanpassingen in het landbouwbeleid. Deze aanpassingen
zouden per afzonderlijk gebied kunnen plaatsvinden waarbij ook, zonder dat andere
gebieden zich aanpassen, grote voordelen ontstaan. Evenwel is een gecoördineerde
aanpak gewenst om de aanpassingen in ieder van de afzonderlijke gebieden politiek
acceptabel te maken.
De aanpassingen dienen te gaan in een richting waarbij de markten niet meer geïsoleerd zijn ten opzichte van elkaar (recoupling). Dit is slechts mogelijk wanneer de steun
aan de landbouw niet meer in de eerste plaats via de prijs- en marktondersteuning
wordt gerealiseerd, maar via directe steun (decoupling). De prijsaanpassingen zullen
moeten leiden tot een betere aanpassing van de interne prijzen aan de internationale
prijzen. Deze zullen stabieler zijn en zeker voor zuivel op een hoger niveau liggen dan
thans. De aanpassingen kunnen in de EG, en dus ook in Nederland, tot prijsdalingen
van 20 à 30 procent leiden.
Mits de aanpassingen niet te abrupt geschieden moet de landbouw in staat worden
geacht zich aan de nieuwe situatie te kunnen aanpassen. Niet aan de actuele produktie
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gebonden tijdelijke directe inkomenssteun kan daarbij helpen. Een meer permanente
inkomenssteun kan voorzien worden voor bepaalde categorieën boeren in sommige
gebieden van de EG, als om andere dan landbouwkundige redenen die steun gewenst
is. Ook steun voor herstructurering en steun aan regionaal beleid kan gewenst zijn. De
aanpassingen zullen niet leiden tot daling van de produktie, maar wel tot verminderde
groei ervan. Voorts kunnen aan de vraagzijde nieuwe categorieën vragers gemakkelijk
aangelokt worden.
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De opposant tijdens De Zeeuws college,de Wageningse econoom prof. dr
irJ. de Hoogh, isjuist vóór quotering
omdeoverschottenwegtewerken.Een
prijsbeleid kan geen orde scheppen in
de landbouwmarkt. Volgens De
Hoogh leidt een vrije markt tot winnaars en verliezers. Voor de verliezers
issocio-structureel beleid nodig omde
leefbaarheid enhetmilieuvanhetplatteland in stand te houden. In de EG
kan de Europese Commissie daartoe
wettenmaken;dewereldmarktdaarentegen ontbeert zo'n orgaan.
Profijt
Omdat het milieuenderuimtelijke ordeningzo belangrijk zijn, moetdeprotectie van de landbouw in het GATT
worden geaccepteerd, redeneert De
Hoogh. Quotering lost volgens hem
niet alleen de problemen met de overschotten enhet milieuop,zijgeeft ook
andere landen de kans hun landbouw
te ontwikkelen. Zo hebben Australië
en Nieuw-Zeeland veel profijt gehad
van de Europese melkquota, omdatze
hunmelk nubeter kwijt kunnenopde
wereldmarkt. Een faire markt kan alleeneengeordendemarktzijn,aldusde
hoogleraar.
De Zeeuw vindt de EG-wetgeving van
De Hoogh een slecht voorbeeld: „Ik
hebhet verkeerd zien gaan in Europa.
De start van de EG was goed, maar
steeds bleek het weer mogelijk om de
landbouwlobbyviaBrussel tevredente
stellen. De variabele heffing voor granenisindeloopderjarengestegenvan
zes procent naarzestig procent. Detabaksprijswasinhetbeginook liberaal,
maar door druk van binnenuit is de
prijs totaal verpest. Door deeisenvan
de zuidelijke landen is er steeds meer
bescherming gekomen en dat is budgettair ondraaglijk. De Amerikanen
kampen met hetzelfde probleem. NadatdeFarmBilisan deregeringenkele
jaren geleden door het Congres was
aangepast,daaldendesubsidiesniet:ze
stegen."
Volgens de GATT-onderhandelaar is
een
marktgericht
prijsbeleid
„heilzaam"om de „overbescherming"
inEuropaenelderseenhalt toeteroepen.Quotering maakthetvolgenshem
alleen maar erger. „De ene quotering
roept de andere op. Door de afname
van de melkproduktie neemt de vraag
naarveevoer engraan af. Het leidt tot
een grote administratie. Met de melk
prijzenweonsdoordequoteringuitde
markt en dat is wat moeilijk te verdedigen in Nederland."

Handelspolitiek en landbouwbeleid: co-referaat
J. de Hoogh

Inleiding
Dit gastcollege is het laatste in de serie Beleid en Universiteit. Ook het thema van
vandaag past goed in de bedoeling van de serie: de wetenschappelijke wereld betrekken
bij beleidsvragen rond de landbouw (in dit geval de wereldlandbouw) en omgekeerd de
beleidslieden confronteren met probleemstellingen en visies in kringen van de wetenschap. Minister Braks zei het bij de opening van de serie ongeveer zo: beleid en
wetenschap hebben in onderlinge onafhankelijkheid maar in gezamenlijke verantwoordelijkheid te zoeken naar oplossingen voor problemen waarvoor de samenleving - in
concreto wat betreft landbouw en milieu - staat. In mijn co-referaat wil ik daaraan
refereren. De oplossingsrichtingen die in de landbouwpolitiek werden en worden
gekozen bereiken niet altijd de gestelde doelen, omdat men mijns inziens een verkeerd
beeld heeft van het wezenlijke van de landbouwproblematiek in de westerse wereld.
Ook op het terrein van de GATT - als het over de landbouw gaat - staan mijns inziens
de ideeën nogal ver van de realiteit. Men ziet in GATT-verband een vrije internationale
landbouwhandel als een ideaaltoestand. Handelsbelemmeringen, in welke vorm ook, doen
afbreuk aan dat economische optimum en dat betekent schade voor de mondiale
welvaart. Daarom is het in het algemene, wereldwijde belang om die landbouwhandel te
liberaliseren. Daar zijn de onderhandelingen dus op gericht. Maar dat proces blijkt
uitermate moeizaam te verlopen. Wat zit daar achter? Waarom zijn landen zo kortzichtig en verspillend als het om landbouw gaat?
EG als proefpolder
Voor de liberalisering van de landbouwhandel beschikken we over een 'proefpolder': de
gemeenschappelijke landbouwmarkt van de EG. Twee dingen zijn van die proefpolder te
leren:
- Vrijmaking van de landbouwhandel (liberalisering) bleek alleen maar haalbaar als het
Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) in de plaats trad van de nationale markten prijspolitieken. Alleen onder de paraplu van een communautaire marktordening
waren de üdstaten bereid hun nationale handelspolitieke instrumenten van landbouwpolitiek uit handen te geven.
- We hebben nu dan een grote EG met een zo goed als vrije interne landbouwhandel.
Maar die vrije markt is toch niet in alle opzichten en voor iedereen een voordeel
geweest. In elk geval is de regionale ongelijkheid binnen de landbouwsector eerder
groter dan kleiner geworden. In een vrije markt leidt het beginsel van regionale
specialisatie kennelijk niet zomaar tot een sociaalpolitiek acceptabele verdeling van
bestaansbronnen en inkomen. Er is veel regionaal en socio-structureel beleid nodig om
dat bij te sturen. Daar is supra-nationaal gezag voor nodig en een gevoel van
solidariteit zo wijd als de grenzen van die vrije markt.
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Dat is de ervaring uit de 'proefpolder EG'. Ik leid daaruit voor de GATT het volgende
af:
- Dat het weinig realistisch is in de GATT te onderhandelen over omzetting en
omrekening van handelsbelemmeringen in tarieven (tarificatie) en vervolgens over het
afbreken van die tarieven, omdat wat voor de EG gold a fortiori op de hele wereld
van toepassing is: landen zijn niet bereid hun instrumenten van landbouwbeleid weg te
gooien als er alleen maar de onzekerheid van een ongeordende wereldmarkt voor
terug komt. Heeft het dan zin om voor die tarificatieweg een marsroute uit te
stippelen met behulp van arbitraire rekenmethoden (PSE en AMS)?;
- Dat het me weinig nuttig voorkomt de economische gevolgen van liberalisering te
schatten met rekenmodellen die simpel van opzet en uitgangspunten zijn en een heel
smalle empirische basis hebben; modellen waarin de factor tijd en met name de
technische ontwikkeling in de landbouw niet voorkomen. Ik ben van oordeel - mede
op grond van de ervaring in de proefpolder EG - dat de concurrentieverhoudingen en
internationale arbeidsverdeling binnen de wereldlandbouw in de loop van de tijd
minstens zo sterk bepaald worden door de regionale verschillen in investeringen (door
overheden en bedrijfsleven) in infrastructuur en in R&D als door de prijsondersteuning die boeren in meer of mindere mate gemeten. Ik ben daarom nogal bang
voor zulke simpele calculaties (al worden die gedaan door gerenommeerde landbouweconomen) omdat hun uitkomsten door Wereldbank, OESO, IMF en GATT
graag aangevoerd worden als bewijs dat de landbouwpolitiek kortzichtig en duur is en
daarom maar beter afgeschaft kan worden [1].
Wereldbeeld
Dit lijkt misschien een theoretisch verhaal dat ver af staat van de concrete werkelijkheid
der onderhandelingen. Maar het is juist andersom. Die onderhandelingen gaan uit van
een wereldbeeld dat niet bestaat en de energie wordt daarom op een verkeerd doel
gericht. Is het niet realistischer om te erkennen dat landen goede redenen hebben om
hun landbouwmarkten niet zonder meer open te gooien naar een onzekere, ongestructureerde wereldmarkt? De erkenning van die redenen staat voorop in art. 1 van de
Declaration of Geneva van een paar weken geleden, waarin verschillende groeperingen
uit de EG, de VS en Japan tegenover de GATT-partijen hun zorg uitspreken dat de
eenzijdige focus op liberalisering essentiële belangen van landbouw, milieu, derde wereld
en volksgezondheid op het spel zet [2]. Vanuit landbouwpolitiek oogpunt is in dit
verband van belang dat door de organisatie van de landbouw in miljoenen kleine
produktie-ondernemingen, in hoofdzaak gezinsbedrijven, de totale produktie-omvang en groei weinig gevoelig zijn voor prijsveranderingen en dus ook moeilijk bestuurbaar zijn
met prijsmaatregelen. Een 'meer marktgericht' prijsbeleid kan daarom geen orde
scheppen op de overschottenmarkt; het veroorzaakt alleen maar wanorde op het punt
van de inkomensverdeling. Liberalisering - en decoupling evengoed - zullen niet de
produktiedaling en dus ook niet de prijsstijging op de wereldmarkt bewerken die veel
studies menen te kunnen voorrekenen.

54

Produktiebeheersing
Overschotten moet je met produktiebeheersing aanpakken, hoe ongemakkelijk dat ook is.
Dat is een ervaringsfeit. Vroeger of later ontkomt men daar niet aan. De VS doen het
al lang voor hun exportprodukt graan. De EG doet het sinds 1984 voor haar exportprodukt melk. Niet alleen voor het eigen budget is produktiebeheersing effectief. Vooral
ook om orde te scheppen op wereldmarkten is produktiebeheersing nodig. NieuwZeeland en Australië hebben groot profijt van onze superheffing; veel meer dan een
stabilisatorenbeleid (als voor granen) ooit had kunnen bewerkstelligen. Produktiebeheersing werkt dus, vooral ook in de internationale handelsrelaties. Laat de GATT zich
toeleggen op het regelen en coördineren van het produktiebeheersingsbeleid van met
name exporterende landen. Laat ze voorschrijven dat exportsubsidies (directe en
indirecte) niet meer mogen en snel afgeschaft moeten worden. En laat men in die
coördinatie vooral de belangen van exporterende ontwikkelingslanden integreren. Ik weet
dat dit gaat lijken op internationale goederenovereenkomsten. Maar een faire wereldmarkt kan niet anders dan een geordende wereldmarkt zijn; niet prijsconcurrentie maar
coördinatie van landbouwpolitiek zal het ordenend beginsel moeten zijn.
Andere waarden
In het SER-rapport over Landbouwbeleid en de GATT [3] - zojuist uitgebracht - staat
op de laatste pagina (daar waar het gaat over veterinaire en fytosanitaire eisen aan de
invoer van landbouwprodukten met het oog op de volksgezondheid) een opmerkelijke
zin: 'Gezondheid is een waarde die uitgaat boven het beginsel van vrije handel'. Ik heb
in de discussie over het ontwerp-advies in de Commissie ISEA die bewering met
instemming geciteerd en me afgevraagd waarom het advies niet ook verklaart: dat een
redelijke inkomensverdeling tussen boeren en burgers een waarde is die boven het
beginsel van vrije handel gaat; en hetzelfde voor de grote belangen van het milieu en
niet te vergeten het grote belang van de landbouwontwikkeling in arme landen. Maar
mijn suggestie strookte natuurlijk niet met de prioriteit die het advies geeft aan
recoupling van de nationale landbouwmarkten door afbraak van de landbouwprotectie,
ook in de EG. Over de belangen van het milieu en die van ontwikkelingslanden wordt
nauwelijks gesproken (behalve als het over rebalancing gaat!). Die waarden en belangen
vind ik wel uitdrukkelijk terug in de genoemde Declaration of Geneva, die in concreto
aangeeft wat dat moet betekenen voor de rechten en verplichtingen van de landen in
hun handelspolitiek gedrag. Mijn vraag aan de heer De Zeeuw is tenslotte: was de
onderhandelingsenergie die in de afgelopen jaren is geïnvesteerd in liberaliseringsmechanismen niet veel beter besteed geweest als deze andere zaken centraal waren gesteld?
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Programma Beleid en Universiteit 1990

10januari
14.00 uur

: Ir. G.J.M. Braks
(Minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij)
"Den Haag en Wageningen" - actuele vraagstukken van landbouwbeleid
Discussianten: Dr.ir. M.P.M. Vos (College van Bestuur)
Prof.dr.ir. R. Rabbinge (Theoretische produktie-ecologie)
Prof.dr.ir. N. van Breemen (Bodemkunde en geologie)
Plaats: Aula

31januari
15.00 uur

: Drs. G. v.d. Lely
(Directeur-Generaal Landbouw en Voedselvoorziening,
Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij)
Milieu en Landbouwbeleid
Co-referent: Prof.dr.ir. F.A.M. de Haan (Bodemkunde en plantevoeding)
Plaats: zaal 64

8 februari
15.00 uur

: Mr. A.P.J.M.M. Van der Stee
(Voorzitter Commissie Agrarische Perspectieven)
Perspectieven voor de Agrarische Sector en de rol van Wageningen
Co-referenten: Prof.dr.ir. M.T.G. Meulenberg (Marktkunde en
marktonderzoek)
Drs. A.C.M. Zwanenberg (Bedrijfskunde)
Plaats: Aula

21 februari : Drs. C.J. Kalden
15.00 uur
(Plaatsvervangend Directeur Natuur-, Milieu- en Faunabeheer,
Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij)
Natuur- en landbouwkundige ontwikkelingen
Co-referent: Prof.dr. C.W. Stortenbeker (Natuurbeheer)
Plaats: zaal 64
14 maart : Ir. A. de Zeeuw
16.00 uur
(Adviseur van de Minister, Ministerie van Landbouw,
Natuurbeheer en Visserij)
Handelspolitiek en Landbouwbeleid
Co-referent: Prof.dr.ir. J. de Hoogh (Algemene agrarische economie)
Plaats: zaal 64

Organisatie
De collegeserie Beleid en Universiteit is een gezamenlijke activiteit van het Ministerie
van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij en de Landbouwuniversiteit. Het programma
van 1990 was voorbereid door een commissie onder voorzitterschap van Prof.dr.ir. J. de
Hoogh. De andere leden van de commissie waren: Drs. R. Breedveld, Dr.ir. G. van
Dijk, Dr.ir. G. Meester en Ir. L.C. Smits.
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