BELEID ENUNIVERSITEIT 5

Omdetoekomst vandelandbouw

Teksten van de collegeserie Beleid en Universiteit
die inhet voorjaar van 1994werd georganiseerd
in Wageningen

Werkgroep Landbouwpolitiek
Landbouwuniversiteit W a g e n i n g e n

5t>&>ß

VOORWOORD

Begin 1994 werd voor de vijfde keer met succes een serie gastcolleges gegeven door
'kopstukken' die beleidsmatig zijn betrokken bij de landbouw. Het programma is
achterin dit boekje opgenomen. Alle geplande bijeenkomsten gingen door, zij het dat
driemaal een vervanger aantrad. In plaats van drs. P.E. de Jongh (VROM) sprak drs.
G.H.J. Keijzers, projectleider van het NMP 2. Drs. C.C.J.M. van der Meijs (VeterinaireDienst)moestzichwegensziektelatenvervangendoormr.drs. J. Staman.Enprof.
J. van Sinderen viel in voor mr. L.A. Geelhoed, de SG van Economische Zaken.
De bedoeling van deze jaarlijks terugkerende serie 'Beleid en Universiteit' is de
studentenen de wetenschappelijke staf vandeLandbouwuniversiteit rechtstreeks —uit
de eerste hand — tebetrekken bij de vragen en problemen rond de ontwikkelingen in
de agrarische sector. Deserie iseengezamenlijke activiteitvanhetministerie vanLNV
en de LU Wageningen (Werkgroep Landbouwpolitiek en Studium Generale). De
bijeenkomsten bestaan uit drie onderdelen:
— Een behandeling van de problemen van het beleid en de verwachtingen over de
bijdrage van 'Wageningen' aan de oplossing ervan (gastdocent).
— Een weerwoord opbasis van visiesenprobleemstellingen inkringen van dewetenschap (co-referent).
— Een plenaire discussie met leden van de wetenschappelijke staf en studenten.
In dit boekje zijn de teksten van het eerste onderdeel gebundeld, aangevuld met een
tweetal co-referaten. Graag bedanken we de gastdocenten en co-referenten voor hun
waardevolle bijdragen aan de collegeserie.
Namens het curatorium Beleid en Universiteit,
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HET NMP 2; MILIEU ALS MAATSTAF

G.H.J. Keijzers

Aanleiding voor het NMP 2
Het in december 1993 verschenen NMP 2beschrijft het integrale milieubeleid voor de
komendejaren. Belangrijkste aandachtspunten zijn de verbetering van deuitvoering en
uitvoerbaarheid van het beleid, de verdere uitwerking van duurzame ontwikkeling en
het binnen bereik houden van de doelstellingen van het eerste NMP. Daarnaast speelt
het internationale milieubeleid in het NMP 2 een belangrijke rol.
De hoofdlijnen van het milieubeleid zijn neergelegd in het eerste NMP (1989) en
het NMP-plus (1990)1.
Hoofdlijnen van het NMP 1
In het NMP 1is de hoofddoelstelling voor het milieubeheer neergelegd. Deze ishet in stand houden van
het draagvermogen van het milieu ten behoeve vaneen duurzame ontwikkeling. Eenduurzame ontwikkeling voorziet in de behoeften van de huidige generatie zonder daarmee voor toekomstige generaties de
mogelijkheden in gevaar te brengen om ook in hun behoefte te voorzien2. De hoofddoelstelling moet in
een periode van 25 jaar (één generatie) worden gerealiseerd. Om dit te bereiken is een integrale langetermijn strategienoodzakelijk. Dehoofddoelstellingvan hetmilieubeleidisinhetNMP 1 vertaaldinkwaliteitsdoelstellingen voor de verschillende schaalniveau's3. Deze kwaliteitsdoelstellingen zijn vertaald in
emissiereducties voor de milieuthema's4, te realiseren in 2000 en 2010. Deze doelstellingen geven de
doelgroepen en overheden houvast bij de uitvoering van het beleid. Via het doelgroepenbeleid en via de
uitvoering van het beleid door de overheden worden de doelgroepen aangesproken op hun eigen verantwoordelijkheid en gestimuleerd om maatregelen te nemen. Het gebiedsgerichtte beleid geeft mede
uitvoering aan het beleid voor thema's endoelgroepen. Het NMP 1richttedaarnaast inspanningen op het
internationale vlak. Internationale samenwerking werd noodzakelijk geacht om ook de milieuproblemen
op hogere schaalniveaus beheersbaar te maken.

Dit NMP 1was de start van een vierjaarlijkse cyclus, waarbij eens in de vierjaar een
integraal lange-termijn milieubeleidsplan wordtuitgebracht. Deze cyclus is vastgelegd
inde Wet milieubeheer5. Deze wettelijke verplichting is deprocedurele reden voor het
uitbrengen van het NMP 2. Meer belangrijk zijn de inhoudelijke redenen.
Indeeersteplaatsheeft indeomgevingvanhetmilieubeleid zichdeafgelopenjaren
een aantal ontwikkelingen voorgedaan dienopen tot eenherijking van de wijze waarop
de strategielijnen zijn uitgewerkt. De internationale omgeving van het beleid is sterk
gewijzigd. De relatietussen milieu enontwikkeling isnaar aanleiding vande UNCEDconferentie (Rio, 1992)opdeinternationale agendagekomen. DeEGheeft door middel
van het vijfde Milieuactieplan6 duurzame ontwikkeling verankerd in het Europese
milieubeleid. De ontwikkelingen in Oost- en Midden Europa bieden kansen voor het
milieubeleid,maarmakenookduidelijkdaternogveelmoetgebeuren. Ookdeeconomi-
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sehe omgeving van het beleid is anders dan verwacht inhet NMP 1. Degroei vanhet
BNP blijft achter bij de verwachtingen, de energieprijzen zijn lager dan voorspeld en
deinternationaleverwevenheidgroeit.Totslotspeelteenaantal sociaal-maatschappelijke
factoren een rol. De bevolkingsgrootte en het aantal huishoudens groeit sneller dan
verwacht7 en de consumptiestijl blijft onverminderd materieel van karakter.
In het NMP 2-proces is gestart met een evaluatie van het milieubeleid sinds het
NMPl 8 .Voorelkedoelgroepenoverheidwerdonderzochtwelkesuccessenzijngeboekt
enwaarbelangrijke knelpunten liggenvoorde voortgang vanhetbeleid9. De evaluaties
laten ziendat het karakter vandedoelgroep eenbelangrijke rol speelt inhet totuitvoeringkomenvanhetbeleid.Degrootstevoortgangkonwordengeboektbijdieonderdelen
vandedoelgroepen dierelatief gemakkelijk bereikbaar zijn. Met henkunnen duidelijke
afspraken wordengemaakt, endetaakstellingenuithetNMP 1 kunnenbijdeze groepen
relatief gemakkelijk in uitvoerbare en controleerbare maatregelen worden omgezet.
Belangrijkstegroepenzijndewatersector,deafvalsector, raffinaderijen, energiebedrijven
en delen van de industrie, landbouw en bouw. Het beleid is veel minder snel tot
uitvoering gekomen bij de moeilijker bereikbare groepen. Dit betreft met name de
consumenten, detailhandel enhet midden enkleinbedrijf inverschillende sectoren. Het
NMP2geeft aandatdrierandvoorwaarden belangrijk zijnvoorhettotuitvoering komen
van beleid:
— heldere taakstellingen; waar moet aan worden voldaan?
— voldoende voorzieningen en middelen; hoe kunnen we het doen?
— voldoende zekerheid over nut en bestendigheid van maatregelen; waarom moeten
we het doen?
Door het Rijk, het Interprovinciaal Overleg (IPO), de Vereniging van Nederlandse
Gemeenten (VNG) en de Unie van Waterschappen (UvW) is naar aanleiding van het
verschijnen van het NMP1 afgesproken het milieubeleid zoveel mogelijk gezamenlijk
uit te voeren. Planmatige uitwerking hiervan heeft plaatsgevonden in de plannen van
aanpak NMP van het IPO, de VNG en de UvW. Daarnaast is er gekomen tot een
substantiële verbetering vanhetuitvoeringsniveau vanvergunningverlening en handhavingbijprovinciesengemeenten. Dehandhaving isverbeterd dooreennieuwe structuur
voor afstemming en samenwerking van handhaving van milieuwetgeving op regionaal
en landelijk niveau. Daarnaast is door de overheden op tal van concrete punten actie
ondernomen(verkeersbeleid, afvalstoffenbeleid). Ookdekomendejarenzalhetbereiken
vaneen adequaat niveau van vergunningverlening enhandhaving nogeen forse inspanning vergen.
Ten aanzien van de doelstellingen voor de milieuthema's laat het RIVM zien10 dat
hetbeeld ingrote lijnen hoopgevend is.Voorvele stoffen geldtdatemissies fors zullen
worden teruggebracht enopdeze wijze doelstellingen voor 2000binnen bereik komen.
Voorbeelden hiervan zijn onder andere te vinden in het afvalbeleid, bij de CFK's, de
verzurende stoffen S0 2 en NH3 en de prioritaire stoffen (met name lood, cadmium,
kwik, dioxine). Voor een aantal stoffen is het beeld nog minder gunstig. Dit geldt met
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namevoorhetbroeikasgasC0 2 , afkomstig vandeverbrandingvanfossiele brandstoffen,
en het verzurende NOx, afkomstig uit verbrandingsprocessen.
Daarnaast is aandacht noodzakelijk voor de verspreiding van milieugevaarlijke
stoffen uit diffuse bronnen (huishoudens, bouw, verkeer, produkten). Tot slot zijn de
doelstellingen voor oppervlaktewater moeilijk haalbaar. Nalevering van inhet verleden
indebodemopgeslagen stoffen (metnamestikstofenfosfor) speelthierineenbelangrijke rol.
Hoofdlijnen van het NMP 2
De resultaten van de evaluaties zijn terug te vinden in de rode draad van het NMP 2:
1. versterking van de uitvoering;
2. aanvullende maatregelen daar waar doelstellingen met het bestaande beleid niet
binnen bereik zijn;
3. duurzaam produceren en consumeren in perspectief.
In alle gevallen iser eenopen oog voor internationale aspecten (actieve milieudiplomatie)en economische ontwikkeling. Het realiseren van duurzame ontwikkeling blijft het
uitgangspunt. Daarmee blijven de analyse en doelstellingen van het NMP 1onverkort
van kracht.
Sturingsfilosofie
Metdezerodedraadwordenoptimaleconditiesgerealiseerd, waarbinnendedoelgroepen
hun eigen verantwoordelijkheid maximaal kunnen invullen. De mogelijkheden voor de
doelgroepen om eigen verantwoordelijkheid te nemen groeit naarmate het milieubeleid
verder vorm krijgt. De rol van de overheid kan zich op termijn wat meer beperken tot
het stellen van kaders (taakstellingen voor de doelgroepen) en facilitering (om de
doelgroepentehelpendietaakstellingenterealiseren). Eenbelangrijk onderdeel vanhet
NMP 2 is de versterking vande uitvoering door de moeilijker bereikbare doelgroepen
of onderdelen daarvan.
Helderheid taakstellingen
Voor veel doelgroepen biedt het NMP 2 een duidelijk kader doordat taakstellingen
wordenaangegeven. Dehelderheid vandetaakstellingeneninformatie wordtlangstwee
lijnen verder bevorderd: completering van de doel- en taakstellingen en doorvertaling
daarvan naar doelgroepen en - voor thema's die op regionaal niveau relevant zijn regio's of provincies. Zo wordt een 201O-doelstelling geformuleerd voor verwijdering
enzullentaakstellingen wordengeformuleerd voordelucht-enscheepvaart, consumenten en detailhandel. Onderzocht zal worden hoe het midden- en kleinbedrijf en de
dienstensector meer kunnen worden betrokken bij de uitvoering van het beleid. Voor
enkele terreinen (verdroging, onderdelen van verstoring, vermesting van grond- en
oppervlaktewater enammoniakuit delandbouw) zalwordengekomentot doorvertaling
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naar provinciale of regionale doelstellingen. Voor dedoelgroepen en overheden zal de
monitoring worden versterkt.
Beschikbaarheid voorzieningen
Deoverheidstimuleerthetbeschikbaar komenvanvoorzieningenvoordeuitvoeringvan
hetbeleid, zoalsmilieuvriendelijke technologie enkennis,zodatdedoelgroepenkunnen
beschikken over de noodzakelijke technologie voor preventie en reductie vanemissies.
Daarnaastzullenindekomendeperiodeonderandereuitbreidingvanvoorzieningenvoor
gescheidenafvalinzameling, milieubewustvervoereneenmilieuvriendelijker produktenpakket worden gefaciliteerd.
Zekerheid; uitvoeringopmaat
Uitvoering op maat betekent dat de instrumentinzet wordt toegespitst op de kenmerken
van de doelgroepen. De huidige inzet gericht op goed bereikbare doelgroepen middels
convenanten, meerjarenafspraken endirect regulerende instrumenten wordt voortgezet.
Daarnaast wordtde inzet vanhet instrumentarium verbreed omdeeigen verantwoordelijkheid van deze doelgroepen te faciliteren en stimuleren (financiële instrumenten en
privaatrecht). Gedragsaanpassingen bij de moeilijker bereikbare doelgroepen worden
gestimuleerd door de inzet van voornamelijk financieel en sociaal instrumentarium.
Belangrijk hierbij is de intermediaire rol die maatschappelijke organisaties spelen. Zij
zullen daarom beter bij de uitvoering van het milieubeleid worden betrokken. Ook de
banken, verzekeraars en accountants spelen eentoenemende rol als intermediair kader.
Bezien wordt hoe deze rol verder kan worden versterkt.
Hetbeleidtenaanzienvanhetinstrumentarium zalgerichtwordenophet stimuleren
vanzelfregulering, ophetverbeteren vandetoepassing vandeinstrumentenmix, ophet
bevorderenvaninternalisatie vanmilieugebruik indeprijzen enopdekwaliteitsverbetering vandeonderscheiden instrumenttypen. Inonderstaand kader wordtdituitgewerkt:
Instrumentariuminzet NMP 2
— directe regulering blijft belangrijke rol spelen. Verbetering vankwaliteitviaverdere -stapsgewijze ontwikkeling van Wet milieubeheer;
— toepassing fiscale instrumenten wordt uitgewerkt en verdere mogelijkheden worden nader verkend.
Verschuiving vanbelastingen opinkomstenuit arbeid naar belasting opmilieubelastende activiteiten
houdt hoge prioriteit. In Europees verband zet Nederland zich in voor verlaagd BTW op milieuvriendelijke Produkten en diensten;
— naar huidige inzichten is een regulerende energieheffing voorwaarde om de C02-doelstelling te
realiseren.
Nederland blijft zich krachtig inzetten voor een Europese energieheffing voor kleinverbruik. Zowel
voor het alternatief van een communautaire heffing, als een nationale of een Noord-West Europese
heffing zullenvoorbereidingen worden gestart. Door deze voorbereiding wordt het mogelijk om, als
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het in 1994 in Europa niet tot een energieheffing komt, deze in 1995 in ons land wel te kunnen
realiseren;
— bezien zal worden in hoeverre invoering van een systeem van verhandelbare emissierechten de
effectiviteit en efficiëntie van het brongerichte instrumentarium kan vergroten;
— voor wat betreft hetprivaatrecht worden voorzieningen getroffen om deeffectiviteit te vergroten en
het stelsel van milieu-aansprakelijkheid te completeren;
— inhet sociaal instrumentarium zal gebruik worden gemaakt van marketingtechnieken, voorlichting,
monitoring enterugkoppeling. De wijze waarop kan worden ingespeeld opgedragsautomatismen in
de samenleving wordt onderzocht.

Onder voorwaarden zaleengrotere beleidsvrijheid wordengeboden alshetgaat omhet
stellen van prioriteiten in de uitvoering van het milieubeleid binnen de kaders van de
door doelgroepen en overheden te realiseren taakstellingen. Voorwaarden hierbij zijn
dat keuzenzichtbaar zijn inplannen, keuzeninopenbare regie bespreekbaar encontroleerbaar zijn, en verwezenlijking van de themadoelstellingen binnen de in NMP 1geschetste termijnen centraal blijft staan. Criteria voor prioriteitsstelling zullen inoverleg
door de overheden en doelgroepen worden uitgewerkt.
Ten aanzien van het stedelijk gebied zal worden gezocht naar een oplossing voor
de milieuproblemen als gevolg van concentratie van functies op lokaal niveau. De
integrale benadering van de milieukwaliteit is daarbij uitgangspunt.
Onder andere alsgevolg vandeuitvoering vanhetROM-gebiedenbeleid,de bijdrageregeling bodembeschermingsgebieden ende introductie van de regeling voor milieubeschermingsgebieden in de Wet milieubeheer heeft het gebiedsgerichte (milieu)beleid
zich sterk ontwikkeld. Nagegaan zal worden hoebinnen VROM gebiedsgerichte financieringsstromen kunnen worden samengevoegd.
DoorhetRijk zalbij nieuwebeleidsvoornemens metmogelijk belangrijke gevolgen
voorhetmilieueenmilieuparagraaf wordenopgenomen(milieutoets).Externe integratie
zal daarnaast worden gestimuleerd door scholing, detachering en uitwisseling. Ten
aanzien van handhaving zal de komende jaren worden nagegaan hoe de inzet van de
bestuurlijke handhavingkanwordenverbeterd. Daarnaastzullencriteriawordenontwikkeld voorhetuitoefenen vantoezichtenhetbestuurlijk en strafrechtelijk optreden tegen
milieu-overtredingen.
Duurzameproduktie en consumptie
Indediscussieoverduurzameproduktie-enconsumptiepatronen-waartoeookUNCED
oproept -kandemilieugebruiksruimte eenbelangrijke rol spelen. Milieugebruiksruimte
heeft betrekking opdemogelijkheden diehetmilieu,metalzijnnatuurlijke hulpbronnen
en ecosystemen, biedt om in menselijke behoeften te voorzien. Fysieke grenzen ten
aanzienvanhetleverenvangrondstoffen enenergie endedraagkracht enhet regeneratievermogen van het milieu beperken deze mogelijkheden. De verdere verkenning van
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het begrip milieugebruikruimte met al zijn aspecten zal in breed maatschappelijk en
internationaal overleg worden gevoerd.
Bevordering van integraal ketenbeheer speelt een belangrijke rol bij het realiseren
vaneenduurzaamproduktiepatroon. Ditbeleidrichtzichonderandereophet verkrijgen
van een groter inzicht in de grootste bronnen van milieubelasting, verbetering van
gegevensuitwisseling en kostenverhoudingen en bevordering van systematische implementatie van integraal ketenbeheer.
De overheid neemt het initiatief voor een maatschappelijke discussie over de
noodzaakenmogelijkhedenvoorverandering vanconsumptiepatronendiebijdragen aan
duurzame ontwikkeling. Door het RIVM en het Sociaal Cultureel Planbureau zal
onderzoekwordenuitgevoerdnaardepubliekeopinieoverhetmilieuenderelatietussen
milieugedrag en de daarvoor relevante sociaal-culturele aspecten.
Rol van de gemeenten, regio's, provincies en waterschappen
De overheden richten zich de komende periode op een aantal activiteiten. Voor de
gemeenten en regio's zijn dat uitbreiding en verbetering van vergunningverlening en
handhaving, uitvoeren vanbeleidsplannen, het opmilieugebied aanpassen van plannen,
de voorbeeldfunctie waar het bijvoorbeeld interne milieuzorg betreft, communicatie en
voorlichting en andere stimulering.
Voor de provincies ziet het NMP 2 als activiteiten bijzondere aandacht voor het
doelgroepenbeleid industrie, afvalbeleid en milieubeleid voor het buitengebied, het
opstellen vanbeleidsplannen, opstellen vaneenprovinciale milieuverordening, vergunningverlening, handhaving vergunningen enalgemene regels, opstellen uitvoeringsprogramma's, gebiedsgericht beleidenhettreffen vanvoorzieningen voorgedragsverandering. De waterschappen richten zich met name op de bestrijding van verdroging, een
actieplan baggerspecie, handhaving WVO en de uitvoering van het bestaande beleid.
Internationaal milieubeleid
Internationaal is volgens het NMP 2 samenwerking met andere landen noodzakelijk.
Voor Nederlands iser internationaal nogaltijd eenstimulerende rol, met namedooreen
actieve opstelling in de Europese Gemeenschap. Het NMP 2 zegt dat het tot stand
brengen van internationale milieu-overeenkomsten en de verdere ontwikkeling van het
EG-milieubeleid voorop staan als het gaat om de internationale strategie. Leidraad
daarbij is het vijfde Milieu-actieprogramma, met name de ondersteuning van een meer
integrale aanpak, bijvoorbeeld op het gebied van klimaatverandering. Het NMP 2beschrijft verderdeinzetvanhetNederlandsebeleidnaardeverschillendeandere internationale organisaties zoals de OESO, VN/ECE, VN en UNEP ende landen van Middenen Oost-Europa.
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Maatregelen en doelgroepen
Voor alledoelgroepengeldtdathet bestaande beleid eenforse inspanning vraagtomtot
uitvoering tewordengebracht. Dedoelstellingen voor C0 2 enNOxblijven opbasis van
het reeds in gang gezette beleid nog buiten bereik. Voor C0 2 wordt in het NMP 2 en
deVervolgnotaEnergiebesparing eenaanvullendbeleidspakketopgenomen.Deenergiebedrijven inNederland spelendaarbijeenbelangrijke (ondersteunende) rolviadeuitvoering van het begin 1994 vast te stellen MAP 2. De belangrijkste sectoren die worden
aangesproken zijn landbouw, industrie, raffinaderijen, detailhandel, consumenten en
bouw. Voor het verkeer en vervoer wordt eenaantal specifieke maatregelen ingezet. In
het personenverkeer betreft dit onder andere regelgeving C02-emissies op EG-niveau,
nadere uitwerking van maatregelen uit het SVV 2 en NMP 1gericht op prijsbeleid en
normstelling, maatregelen gerichtoprijgedrag, metnamerijsnelheden eninvoering van
een spitsvignet gevolgd door andere vormen vanrekeningrijden. Verder zullenuitbreidingvandeperiodiekemilieukeuringvoorpersonenauto'senbenuttingvanhetbestaande
fiscale instrumentarium een rol spelen. Voor het vrachtvervoer zal eenoverleg worden
gestart om in samenwerking met de sector tot een lagere milieubelasting te komen.
Daarbij zal niet alleen naar de mogelijkheden van schonere motoren, maar ook naar
zakenalseeneffectievere belading vanwagensensnelheidsbeperking worden gekeken.
Doel isom samen metde sector tekomentot taakstellende afspraken voor dekomende
vijfjaar. DehaalbaarheidvanSelectieveKatalytischeReductieenvergelijkbarede-NOx—
technieken zullen worden onderzocht.
Daarnaast zulleninEG-verbandemissienormen wordenaangescherpt en ingevoerd
voor C0 2 , NOx en geluid. De maatregelen voor met name vrachtverkeer zullen ook
leiden tot vermindering van de NOx-emissies. Deze emissies zullen verder worden
teruggedrongen door aanpassing van de NOx-eisen voor verbrandingsinstallaties in
overlegmetderelevante doelgroepen. Ditbetreft vooral industrie, raffinaderijen eneen
produktkeur CV-installaties (bouw, consumenten, detailhandel). Van een aantal doelgroepenwordtverwacht datzijeenrol als intermediair spelennaar andere doelgroepen.
Dit geldt met name voor de energiebedrijven, de detailhandel, de drinkwaterbedrijven
en de riolering en waterzuivering.
Tot besluit
Het NMP 2 voldoet goed aan de drie criteria die er vooraf aan waren gesteld: om te
beginnenversterkthetNMP2deuitvoering,daarnaastbevathetNMP2eenbeleidspakketwaarmee dedoelstellingen vanhetNMP 2binnenbereikblijven envoortswerkthet
NMP 2 het begrip duurzame ontwikkeling verder uit. Niet alleen het begrip milieugebruiksruimte, maar ook zaken als duurzaam produceren en consumeren worden de
komendejaren verder uitgewerkt.
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Het NMP 2isdaarmee het milieubeleidsplan geworden dat opditmoment moestuitkomen. Het NMP 2 scherpt bewust de inhet vorige NMP aangegeven doelstellingen niet
verder aan. Enerzijds omdat dat remmend kan werken op de activiteiten die door de
doelgroepen en bevolking worden ondernomen. Anderzijds worden de doelstellingen
voor het jaar 2000 resp. 2010 nog altijd als correct ervaren en blijken nu al dan niet
door een pakket aanvullende maatregelen binnen bereik te komen.
HetNMP2zorgtdoordegekozenbeleidsuitgangspunten voorcontinuïteitenzwakt
niets af. Of, zoals in het NMP 2 te lezen staat: "Sinds het verschijnen van het eerste
NMP is het milieu in toenemende mate maatstaf geworden voor het handelen van
doelgroepen. Door de verschillende doelgroepen enoverheden zijn grote inspanningen
verricht, waardoor nu veel doelstellingen binnen bereik zijn. Toch is er nog een lange
weg te gaan. Daadwerkelijke realisatie vande verschillende doel- en taakstellingen zal
van alle doelgroepen en overheden nog veel inspanningen vragen."

Noten
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.

10.

Indezebijdrage wordenhet NMPuit 1989enhet NMP-plusuit 1990tezamen aangeduid als NMP1.
Our common future; verdere verwijzing pm.
Mondiaal, continentaal, fluviaal, regionaal, lokaal.
Klimaatverandering, verzuring, vermesting, verspreiding, verwijdering, verstoring, verdroging,
verspilling.
Wet milieubeheer; hoofdstuk plannen en milieukwaliteits-eisen pm.
pm literatuurreferentie.
Het in2000 verwachte niveau van 15,2 miljoen inwoners werd in 1990al bereikt (NMP 2, pg. 31).
In totaal zijn 17 evaluaties uitgevoerd. Onderwerp waren de doelgroepen van het milieubeleid en
een aantal gebieden met een doorsnijdend karakter (uitvoering, instrumentarium, internationaal en
strategie NMP 1). De thema's van het milieubeleid zijn geëvalueerd door het RIVM in de derde
Nationale Milieuverkenning.
Injuni 1993werd de kadernotitie "Het NMP inuitvoering" uitgebracht, die een samenvatting bevat
van de 17 evaluaties die in het voorjaar van 1993 werden uitgevoerd naar de voortgang van het
milieubeleid.
Derde Nationale Milieuverkenning, RIVM, 1993.

EVALUATIEVANHETNATUURBELEID
H.S.B.M. van Asperen

Inleiding
In deze bijdrage zal ik ingaan op het natuurbeleid en de evaluatie daarvan. Daarnaast
besteed ik aandacht aande rol vanhet onderzoek inhet natuurbeleid. De onderwerpen
zijn achtereenvolgens:
— het Natuurbeleidsplan en twee achtergronddocumenten: Toestand van de Natuur 1
en Natuurontwikkeling;
— deresultatenvanToestandvandeNatuur2,zoalsgepresenteerd op31januari 1994;
— de evaluatie van het Natuurbeleidsplan: het project Natuurbeleid in de Peiling.
Evaluaties van het Natuurbeleidsplan waar ik niet op in zal gaan zijn onder andere: de
evaluatie vandeprojecten uit het Natuurbeleidsplan en deevaluatie vanhet LNV-IPOakkoord tussen het ministerie van Landbouw Natuurbeheer en Visserij (LNV) en het
Interprovinciaal Overleg(IPO).OokdeAlgemeneRekenkamerevalueerdehetnatuurbeleid. De publikatie van deze evaluatie is voorzien voor de zomer van 1994.
Natuurbeleidsplan: achtergronden
De departementale herindeling die in 1982 zijn beslag kreeg, had gevolgen voor het
beleidsterrein natuur. Het beleidsterrein natuur ging van het toenmalige ministerie van
Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk naar het ministerie van Landbouw en
Visserij (L&V). Datbetekende dattwee werelden, die vannatuurenlandbouw, samengebracht werden inéénministerie. Tochwashet mogelijk ombinnendatministerie een
Natuurbeleidsplan op te stellen. Gezien de negatieve reacties op het onderbrengen van
natuurbijhettoenmaligeministerie vanL&V, wasditbovenverwachting. In 1989werd
hetbeleidsvoornemen vanhet Natuurbeleidsplan gepresenteerd. Nabrede advisering is
hetNatuurbeleidsplan in 1990isdoorderegering vastgesteld eninuitvoering genomen.
Een positieve ontwikkeling voor het natuurbeleid.
HetNatuurbeleidsplanismedegebaseerd opeenaantalstudiesdievoordeopstelling
zijn verricht. Deze studies resulteerden inzevenachtergronddocumenten. Ik zal ingaan
optweevandiezevenachtergronddocumenten: ToestandvandeNatuur 1 enNatuurontwikkeling.
ToestandvandeNatuur1
Het rapport Toestand vandeNatuur 1 bevat gegevens over deverspreiding vandiverse
plante-endiergroepen inNederland, indemeeste gevallengemeten tot 1983 en ineen
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enkel geval tot 1988. Uit het rapport bleek dat de achteruitgang van het aantal planten
endierenzichvoortzette. Dieachteruitgang betrofnietalleendezeldzamesoorten, maar
er was sprake van een algehele achteruitgang. De natuur verarmde sterk.
De onderstaande figuur bevat een voorbeeld van de verarming van de natuur. Uit
de figuur blijkt dat de verspreiding vanenkele vochtminnende planten inde duinen bij
Bergen aan Zee tussen 1926 en 1977 sterk is afgenomen.

Parnassia

Knopbies

situatieschets

Gagel

Moeraswespenorchis

Fig. 1: Vindplaatsen van enkele vochtminnende planten in de duinen bij Bergen aan Zee in 1926 en in
1977. Bron: Natuurbeleidsplan, Regeringsbeslissing, Tweede Kamer, vergaderjaar 1989-1990, 21 149,
nrs. 2-3, blz. 27.

Oorzaken van de achteruitgang vande natuur zijn:
— versnippering: hetkleinerenonsamenhangender wordenvanleefgebieden vanwilde
plante- en diersoorten;
— slechte milieucondities: vooral verzuring, vermesting en verdroging spelen hierbij
een rol;
— verstoring van populaties van dieren.
De versnipperingvan natuurgebieden op de hogere zandgronden is sinds 1900 sterk
toegenomen.Hetaandeelvannatuurgebiedenmeteencirkeldiameter van0 tot 200meter
steegvanongeveer 42% in 1900totruim75% in 1976.Hetaandeel vannatuurgebieden
met een cirkeldiameter groter dan 200 meter daalde navenant.
Als illustratie van de slechte milieuconditiesgeldt de vergrassing van de heide.

Evaluatie van het natuurbeleid
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Oorzaak van die vergrassing is de hoge depositie van verzurende stoffen. Heiden,
bossen, vennen, hoogvenen, schraalgraslanden enduinenzijn gevoelig voor verzuring.
Figuur 2 illustreert de effecten van verzuring op de heide. Het aandeel van niet
vergraste heide op vijf heideterreinen is vrij gering. Alleen op het Noordsche Veld is
het aandeel van sterk vergraste heide relatief gering (11%). Voor de Dwingeloosche
Heide, het Wapser en Dolderumsche Veld, het Mantingerzand en het Uffelterveen
beslaatde sterk vergraste heide tussende22% ende57%vanhetterrein. Eenvergelijking tussen het aandeel sterk vergraste heide en het aandeel niet vergraste heide maakt
het beeld voor de Dwingeloosche Heide, het Wapser en Dolderumsche Veld en het
Uffelterveen nog dramatischer.
Dwingeloosche Heide

WapserenDoldersumscheVeld

Uffelterveen

MantingerZand

NoordscheVeld

Legenda

D

Nietvergrast
Matig vergrast
Vergrast
Sterk vergrast

Fig. 2: Vergrassing van enige heideterreinen in Drenthe. Bron: Natuurbeleidsplan, Regeringsbeslissing,
Tweede Kamer, vergaderjaar 1989-1990, 21 149, nrs. 2-3, blz. 20.

Oorzaken van verstoring kunnen zijn: landbouwkundig gebruik, recreatie, verkeer en
militaire activiteiten. Eenvoorbeeld vanverstoring door landbouwkundig grondgebruik
ismaaienenbeweideninhetvroege voorjaar. Ditkandesastreuze gevolgenhebbenvoor
bijvoorbeeld de broedsels van weidevogels.
Natuurontwikkeling
Dan nu het tweede achtergronddocument dat een belangrijke rol heeft gespeeld in het
ontstaan van het Natuurbeleidsplan: het achtergronddocument Natuurontwikkeling. In

12

H.S.B.M, vanAsperen

dit achtergronddocument komtdeeilandtheorie vanMacArthur enWilson aandeorde.
Deze theorie stelt dat naast areaalverlies en verslechtering van milieucondities, ook de
isolatie van natuurgebieden ten opzichte van elkaar een factor is in het overleven van
de natuur. De isolatie van natuurgebieden ontstaat door het steeds intensiever inrichten
en gebruiken van de cultuurgronden die de natuurgebieden omringen. Natuurgebieden
krijgen daardoor meer en meer het karakter van eilanden in een zee van cultuurland.
In een situatie van isolatie isuitwisseling vanplante- endiersoorten tussen natuurgebieden moeilijk, met name voor soorten die moeilijk verspreiden. Wanneer deze
soorten door areaalverlies en isolatie ineen 'eilandsituatie' terechtkomen, lopen zij de
kans om voorgoed uit te sterven. Soorten kunnen op de lange duur alleen in kleine
gebieden overleven wanneer vanuit andere gebieden regelmatig herkolonisatie plaatsvindt. Wanneer dit niet gebeurt lopen soorten die moeilijk verspreiden de kans om uit
te sterven.
Als consequentie van de eilandtheorie werd geformuleerd dat als kleine eilanden
onderlingverbondenworden,zetezamenalséénsamenhangendnatuurnetwerk functioneren. Eenruimtelijk stabiele Ecologische Hoofdstructuur kan daarvoor dienen. Door de
Ecologische Hoofdstructuur komen minder soorten door areaalverlies en isolatie ineen
'eilandsituatie' terecht. Soorten hebben daardoor meer kans op overleven.
Natuurbeleidsplan: de natuur terug
HetNatuurbeleidsplanbeoogthetprocesvanvoortgaandeachteruitgang vanonzenatuur
te stoppen, en waar mogelijk tekeren. Het motto vanhet Natuurbeleidsplan is daarom:
'De natuurterug'. Devertaling van 'De natuur terug' alsdoelstelling vanhetNatuurbeleidsplan is:
Duurzameinstandhouding, herstelen ontwikkeling van
natuurlijkeen landschappelijke waarden.
Debelangrijkste pijler vanhet Natuurbeleidsplan isdeEcologische Hoofdstructuur. De
Ecologische Hoofdstructuur is een samenhangend netwerk van ecologisch belangrijke
gebieden in Nederland. De Ecologische Hoofdstructuur bestaat uit:
— Kerngebieden
Kerngebieden zijn bestaande natuurgebieden, bossen en agrarische cultuurlandschappen met natuurwaarden van (inter)nationale betekenis.
Bestaande natuurgebieden maken het grootste deel van de Ecologische Hoofdstructuur, zijbeslaan450.000hectare. Ditareaalwordtinzijngeheel veiliggesteld,
voor het grootste deel isdit overigens al gebeurd. Opbasis van het Natuurbeleidsplan is de verwerving van 36.000 hectare van deze gebieden voorzien.
Daarnaast bestaan de kerngebieden uit 200.000 hectare waardevol agrarisch
cultuurlandschap (Relatienotagebied). Daarvan wordt 100.000 hectare verworven.
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Voordeoverige 100.000hectaresluitLNVopvrijwilligebasisbeheersovereenkomstenmetagrariërs. HetNatuurbeleidsplan voegde 100.000hectaretoeaandeeerder
vastgestelde 100.000 hectare Relatienotagebied.
— Natuurontwikkelingsgebieden
Natuurontwikkelingsgebieden zijn agrarische gebiedendie perspectief bieden voor
het ontwikkelen of vergroten vannatuurwaarden van (inter)nationale betekenis. De
uitvoering van het Natuurbeleidsplan zal leiden tot de aankoop en inrichting van
50.000 hectare natuurontwikkelingsgebied.
— Verbindingszones
Verbindingszones zijn gebieden of stroken die uitwisselingsmogelijkheden bieden
voorplantendiertussen kerngebieden. HetNatuurbeleidsplan onderscheidt binnen
Nederland224verbindingszones. Daarnaastzijner43grensoverschrijdende verbindingszones.
De Ecologische Hoofdstructuur zal na realisatie van het Natuurbeleidsplan 700.000
hectareomvatten.Figuur3bevateengroveweergavevandeEcologische Hoofdstructuur
inNederland. DeRelatienota-ennatuurontwikkelingsgebieden zijnindezefiguur ruimer
weergegeven. VoordeRelatienota isvoordeterealiseren 100.000hectareexNatuurbeleidsplan 200.000hectare opdekaart aangebracht. Voor natuurontwikkeling zal vande
150.000 hectare op de kaart na begrenzing 50.000 hectare worden gerealiseerd. Voor
dezeruimeweergave isgekozenombij debegrenzing vandegebiedenruimtetehebben
voor een ecologische en bestuurlijke vertaling.
Hetrealiseren vandeEcologische Hoofdstructuur isuiteraard geendoelopzichzelf,
maar een manier om de hoofddoelstelling van het Natuurbeleidsplan te realiseren. De
Ecologische Hoofdstructuur heeft vier gunstige effecten op de natuur. Het gaat om:
— de vermindering van de versnippering van natuurgebieden;
— het verminderen van barrières tussen natuurgebieden;
— de toename van de oppervlakte leefgebied;
— de verminderde kans op verstoring.
Kortom: denatuur krijgt meer kansen. De inhetNatuurbeleidsplan gewenste duurzame
instandhouding van de natuur kan wordenbereikt. Daarmee blijft niet alleen de natuur
in stand, maar wordt ook de kwaliteit van de leefomgeving van de mens verbeterd.
Het Natuurbeleidsplan bevat de wens om de wetenschappelijke onderbouwing van
hetbeleid tevergroten. Daartoe werd, inaanvulling opdebestaande onderzoekscapaciteit, eenonderzoeksprogramma voor natuuropgezetmet alscentraal thema deEcologische Hoofdstructuur. Het onderzoek richt zich onder andere op: 1. De noodzaak ende
mogelijkheid voorhetcreërenvanverbindingszonestussengebiedenvandeEcologische
Hoofdstructuur; 2. Natuurontwikkeling; 3. De formulering vanmilieunormen op basis
van de eisen die de natuur stelt. Deze natuurgerichte milieunormen zijn bedoeld als
inbreng in het milieubeleid; 4. Inventarisatie en monitoring van natuurwaarden.
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Ecologischehoofdstructuur van Nederland
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Fig.3:EcologischeHoofdstructuurvanNederland. Bron:Natuurbeleidsplan, Regeringsbeslissing, Tweede
Kamer, vergaderjaar 1989-1990, 21 149, nrs. 2-3, bijlage.

In het Natuurbeleidsplan werd geconstateerd dat een schakel tussen de kennisbronnen
voor natuur en de gebruikers daarvan ontbrak. Om die reden heeft LNV in 1991 het
Informatie-enKenniscentrumNatuur,Bos,LandschapenFauna(IKC-NBLF)ingesteld.
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Toestand van de Natuur 2
Het ministerie van LNV presenteerde Toestand van de Natuur 2 op 31januari 1994.
Toestand van de Natuur 2 is een vervolg op Toestand van de Natuur 1. Toestand van
deNatuur 2bevateenevaluatie vanhetnatuurbeleid tot 1990.Daarnaast bevathetlosse
waarnemingen tot en met 1993. Daarmee is het rapport vooral een nulmeting van het
Natuurbeleidsplan: het rapport beschrijft de situatie zoals die was op het moment dat
het Natuurbeleidsplan inuitvoering werd genomen.
Conclusie van Toestand van de Natuur 2 is dat de verscheidenheid van soorten en
levensgemeenschappen inde afgelopen decennia is afgenomen. Steeds meer plante-en
diersoorten werden zeldzaam. De belangrijkste oorzaken van de achteruitgang zijn
verzuring, vermestingenverdroging. Deversnippering vanhetnatuurterreinen versterkt
de effecten vanverzuring, vermesting en verdroging. Landelijk gezienheeft decombinatie van factoren de overhand. Lokaal zijn echter soms andere factoren belangrijker.
Verontreiniging metzwaremetalenisbijvoorbeeld vooraleenprobleemindeuiterwaarden van de grote rivieren.
Slecht gaathetmetdevoedselarmemilieusenrelatief langzaamverlopende natuurlijke processen. Hierbij gaat hetomdevoedselarme zandgronden, wetlands, deduinen,
de kustzee en de Waddenzee. Beter gaat het met voedselrijke milieus met relatief snel
verlopende natuurlijke processen. Daar is zelfs een toename in de verspreiding en de
aantallen plante- en diersoorten te zien.
De laatste jaren is, alleen lokaal, sprake van enige verbetering, met name door
gerichte maatregelen zoals beheer. Voorbeelden hiervan zijn:
— de defosfatering van het Naardermeer, waardoor watervegetaties spontaan terugkeerden;
— akkers in het stroomdal vande Drentse Aa, die na inrichtingsmaatregelen inkorte
tijd veranderden in velden met orchideeën. Daarmee kwam de oorspronkelijke
begroeiing, die bestond uit orchideeën, terug.
Inhetovergrote deelvandeEcologische Hoofdstructuur isgeensprake vanongestoorde
natuurlijke processen. Een oorzaak daarvan is dat veel gebieden zijn vastgelegd, bijvoorbeeld door bedijking of kustverdediging.
Voor het voortbestaan van de biodiversiteit is in een aantal gevallen menselijk
ingrijpen noodzakelijk. Dit gebeurt door het uitvoeren van effectgerichte maatregelen.
Effectgerichte maatregelen zijn beheersmaatregelen die beogen om de effecten van
verzuring, vermesting en verdroging te bestrijden, tebeperken of te verminderen. Een
voorbeeld van een effectgerichte maatregel is te vinden in de duinen. Vroeger was
menselijk ingrijpen daar voor het behoud vandebiodiversiteit overbodig. Sinds enkele
jaren is ingrijpen nodig om de vergrassing en verruiging van de duinen tegen te gaan.
Methoden daarvoor zijn begrazing of plaggen.
Met effectgerichte maatregelen kande natuur niet duurzaam worden veiliggesteld.
Wel kunnen wij de natuur, inafwachting vanbetere omstandigheden, bewaren. Effect-
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gerichte maatregelen kunnen echter naast eenpositieve effecten ook negatieve effecten
opleveren. Plaggen kan bijvoorbeeld een positief effect hebben voor de heide of voor
bepaaldeplantesoorten indeduinen, maar voor andere soorten negatief uitwerken. Om
de natuur te bewaren worden de positieve en de negatieve effecten van het menselijk
ingrijpen afgewogen. Graag benadruk ik dat effectgerichte maatregelen alleen verantwoord zijn wanneer de vervuiling ook aan de bron wordt aangepakt.
Toestand van de Natuur 2 stelt dat er voor de periode na 1990 geen reden is om
een trendbreuk te veronderstellen. Belangrijkste oorzaak daarvan is het onvoldoende
terugdringen van verzuring, vermesting, verdroging en versnippering. De regionale
diversiteit zal verder afnemen en de probleemgebieden blijven dezelfde, namelijk de
voedselarme zandgronden, de duinen, de wetlands, de kustzee en de Waddenzee.
Inhetmilieu- enwaterbeleid zijn en wordenduidelijk vorderingen gemaakt metde
verbetering vandemilieucondities. TochwordtinToestand vandeNatuur2vastgesteld
datdezeverbeteringen voorhetbehoudvandenatuuropbepaaldepuntennietvoldoende
zijn. OmdenatuurdoelenuithetNatuurbeleidsplanterealiseren isbeslotentoteenaantal
aanscherpingen in het milieu- en waterbeleid. Daarmee is de problematiek echter niet
op korte termijn opgelost. Voor een overgangsperiode zullen daarom effectgerichte
maatregelen in de natuur noodzakelijk zijn. Voor deze effectgerichte maatregelen is in
het kader van het tweede Nationaal Milieubeleidsplan en het Bosbeleidsplan naar
verwachtingf 50 miljoenperjaarbeschikbaar indeperiode 1996-2010.In 1994en 1995
is respectievelijk f 8 miljoen en f 22 miljoen beschikbaar.
UitvoeringvanhetNatuurbeleidsplanblijft noodzakelijk voordeinstandhoudingvan
de biodiversiteit. Duurzaamheid, continuïteit, areaalvergroting en ontsnippering van
natuurgebieden zijn noodzaak. Figuurlijk enletterlijk zullenweverloren terrein moeten
terugwinnen. Verwerving van gronden is daarom de harde kern van het natuurbeleid.
Metgrondverwervingkanduurzaamheid, continuïteit,areaalvergrotingenontsnippering
wordenbereikt. Daarnaast isvoorbedreigde soortenenlevensgemeenschappen gespecialiseerd beheer van het grootste belang. Daarnaast zal onder het motto 'Boeren met
Natuur' de inzet van agrariërs bij agrarisch getinte vormen van natuurbeheer veel
intensiever benut worden.
Toestand vande Natuur 2 staat aanhet begin vaneen verdere ontwikkeling vande
natuurwetenschappelijke evaluatie van het natuurbeleid. Het is de bedoeling om de
rapportages Toestand vande Natuur meer toekomstgericht temaken. De milieuverkenningen van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieuhygiëne (RIVM) die om
de vier tot vijfjaar verschijnen zijn eenvoorbeeld vantoekomstgerichte verkenningen.
Het IKC-NBLF, het RIVM en het Rijksinstituut voor Integraal Zoetwaterbeheer en
Afvalwaterzuivering (RIZA) verkennen de mogelijkheden tot samenwerking voor het
realiseren van de milieuplanbureaufunctie. Het IKC-NBLF is, in samenwerking met
onderzoeksinstituten, onder andere bezigmethet opzettenvaneenmeetnet voor natuur.
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Natuurbeleid in de Peiling
Aanleiding voor Natuurbeleid indePeiling waseentekst inhet Natuurbeleidsplan. Die
luidtdatnavierjaar eentussentijdsebalansvanhetnatuurbeleid zalworden opgemaakt.
Met het project Natuurbeleid in de Peiling lost LNV deze belofte in. Op 1juni 1993
startte het project met als opdracht:
Spoorde knelpuntenop in de uitvoering vanhet natuurbeleid
engeefdaarvooroplossingen aan.
Bij Natuurbeleid inde Peiling zijn niet alleen de feiten en de cijfers van de uitvoering
opeenrijgezet. Dewijze waarop betrokkenpersonen enorganisaties deuitvoering van
het beleid ervaren maakt ook onderdeel uit van de evaluatie. Allereerst zal ik echter
ingaan op de feiten en cijfers.
Feitenencijfers
Voorhetproject Natuurbeleid indePeiling isgeïnventariseerd inhoeverre dekwantitatieve doelen uit het Natuurbeleidsplan inde periode van 1990 tot en met 1993 gerealiseerdzijn. Allereerst derealisatievankerngebiedenvandeEcologische Hoofdstructuur:
— Detaakstelling voor verwerving vanbestaande natuurgebieden verliep indeeerste
vier jaar volgens schema. In totaal is van 1990 tot en met 1993 ongeveer 6.000
hectare natuurgebied verworven.
— De verwervingvan agrarische gronden op basis van de Relatienotaverliep wisselend. De taakstelling is niet volledig gerealiseerd. In totaal is van 1990tot en met
1993 ongeveer 6.500 hectare verworven.
— Het op vrijwillige basis afsluiten vanbeheersovereenkomsten metagrariërsverliep
in 1991 tot en met 1993 volgens de planning. Van 1990 tot enmet 1993zijn voor
circa 17.400 hectare beheersovereenkomsten afgesloten. Eind 1993 lag het totaal
aantal beheersovereenkomsten daarmee op 30.000 hectare. Een deel daarvan is
overigens al gerealiseerd.
— De taakstelling voor de verwerving vannatuurontwikkelingsgebieden is van 1990
tot en met 1993 voor minder dan de helft gerealiseerd. Oorzaak daarvan was een
gebrek aan financiële middelen.
In totaal is de oppervlakte van de Ecologische Hoofdstructuur in de periode 1990 tot
en met 1993 toegenomen met bijna 13.723 hectare.
Dan als laatste de verbindingszones:
Voor 46 van de 224 verbindingszones binnen Nederland is de feitelijke uitvoering van
start gegaan. Het zwaartepunt vandeuitvoering ligt indeperiode 1994-1997. Over de
46 grensoverschrijdende verbindingszones is bilateraal overleg gestart.
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Wijzevan evalueren
Hetproject isgestart met eenconsultatie van 111personen die sleutelposities bekleden
bij de uitvoering van het natuurbeleid. Voordat vastgesteld werd welke sleutelfiguren
geconsulteerd zoudenworden,zijnvijftien invalshoekenonderscheiden. Dezeinvalshoeken representeren manieren waarop mennaar het natuurbeleid kankijken. Deze invalshoeken zijn de volgende:
1. bestuurders;
2. adviesorganen en schappen;
3. rijk ambtelijk;
4. grondeigenaren;
5. media;
6. internationaal;
7. regels en wetten;
8. natuur- en milieueducatie;
9. wetenschap;
10. financiers;
11. belangenorganisaties natuur;
12. beheerders;
13. belangenorganisaties landbouw;
14. overige belangenorganisaties;
15. aanpalend krachtenveld.
Perinvalshoekzijnvervolgensdesleutelfigurengeselecteerd.Voorbeeldenzijn:deheren
Mares, Nijpels, Braks, professor Zonderwijk en mevrouw Van Weegen.
De sleutelfiguren kregen de volgende vijf vragen voorgelegd:
1. Wat ervaart u persoonlijk als de belangrijkste problemen van het natuurbeleid?
2. Wat zijn volgens u de oorzaken van deze problemen?
3. Wat zouden wij als samenleving moeten willenbereiken in het natuurbeleid, dus
wat is het hoogste maatschappelijke en politieke doel of aspiratieniveau?
4. Waarom wilt u dat bereiken?
5. Wat kunt u daar zelf aan doen?
De antwoorden op die vragen bevatten het materiaal voor het stellen van een diagnose
over de uitvoering van het natuurbeleid. Samen met de feiten en cijfers vormt het de
basis vande evaluatie. De antwoorden opde vragen 1en2 zijn in een oorzaak-gevolg
relatie geplaatst. Dit verheldert de samenhang tussen problemen en oorzaken en levert
inzicht in diepst]iggende oorzaak van de problemen en in de symptomen. Zo ontstond
een probleem- en oorzakenanalyse gebaseerd op de inbreng van de geconsulteerden.
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De antwoorden op de vragen 3en4 zijn gebruikt omde opvattingen over het beleid te
beoordelen. Uitdiebeoordelingbleekdatdegeconsulteerden dedoelenentaakstellingen
van het Natuurbeleidsplan en met name de Ecologische Hoofdstructuur op hoofdlijnen
onderschrijven. Maar omdat henuitdrukkelijk isgevraagd aantegevenwaar er problemenzijn, gavenzijaanhoedeuitvoering vanhetNatuurbeleidsplangeoptimaliseerd kan
worden.
Indetweedeconsultatieisdeprobleem-enoorzakenanalyse aandegeconsulteerden
ter verificatie aangeboden. Ook binnen LNV is deze analyse breed gepresenteerd. Bij
beide presentaties stond niet alleen de verificatie, maar ook in het zoeken naar oplossingsrichtingen voor deproblemen centraal. Dezeoplossingsrichtingen zijn, samenmet
de antwoorden op vraag 5, uitgewerkt tot concrete suggesties voor verbetering van
lopende activiteiten en aanzetten voor een beperkt aantal nieuwe acties.
Het concept-eindrapport van Natuurbeleid in de Peiling is in februari 1994toegezondenaandegeconsulteerden. Meteenaantalvanhenzaloverlegwordengevoerdover
deaardvandeactiesenoverdemogelijkhedentotsamenwerking. Debrede verspreiding
van het tussenprodukt is bedoeld om draagvlak te krijgen voor de tekst en met name
voordeaanzettenvoorteondernemen acties. Ditproceszal in 1994zijnbeslag krijgen.
De probleem- en oorzakenanalyse bevat zeven probleemvelden. Dit zijn:
1. het draagvlak is onvoldoende;
2. de rolverdeling is ongecoördineerd;
3. LNV/NBLF is verkokerd;
4. de doelen en definities zijn onduidelijk;
5. te weinig aandacht voor win-win situaties en medegebruik;
6. het instrumentarium is onvoldoende effectief;
7. verzuring, vermesting, verdroging en versnippering.
De hoofdlijnen van de inhoud van de probleem- en oorzakenanalyse, de lopende acties
en aanzetten voor nieuwe acties volgen hierna.
1. Onvoldoende draagvlak
De geconsulteerden stellen dat er in de samenleving en in de politiek, onvoldoende
draagvlak is voor natuur en dat dit de diepstliggende oorzaak van de problemen is. Er
is wel sympathie voor natuur, maar die komt te weinig tot uitdrukking in daden. Die
sympathie blijkt bijvoorbeeld uit de grote aantallen leden van Natuurmonumenten, de
ProvincialeLandschappenenhetWereldnatuurfonds. Ondanksdezegroteaantallenleden
leggen natuurbelangen het in de praktijk snel af tegen economische belangen.
Ophetgebied vanvoorlichting eneducatie ondernemenparticuliere natuurbeschermingsorganisaties actieophetgebiedvanbewustwordingendraagvlak.OokbinnenLNV
lopen verschillende acties. Eenvoorbeeld ishet interdepartementale Kaderplan Natuuren Milieueducatie. Deze activiteiten stimuleren in de praktijk echter onvoldoende tot
daden. LNV stelt daarom voor om samen metde betrokkenen na te gaan hoe het komt
dat de sympathie voor natuur zo weinig wordt vertaald in natuurvriendelijk gedrag.
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Vervolgens kanmenopbasis daarvanbepalen welkeacties nodigzijn omde bereidheid
tot daden te vergroten.
2. Rolverdeling
Uit de probleem en oorzaak-analyse blijkt dat het rijk onvoldoende duidelijkheid heeft
verschaft over de wijze waarop de uitvoering van het natuurbeleid over de relevante
maatschappelijke actoren verdeeld moet zijn. Dit heeft volgens de geconsulteerden tot
gevolg dat:
— de rolverdeling tussen de bestuurslagen en departementen ongecoördineerd is;
— de vertaling van het rijksbeleid naar andere overheden tekort schiet. Vaak is
onduidelijk wie de doelen vaststelt, wie uitvoert en wie toetst;
— natuurbeschermers menen dat alleen zij weten wat goed is voor de natuur. Natuurbeschermingsorganisaties raken hierdoor intern gericht en mobiliseren hun
achterban onvoldoende;
— dat er inde samenleving geen beeld bestaat vandeeigenverantwoordelijkheid van
individueleburgersvoornatuur.Desamenlevinggaatervolgensdegeconsulteerden
te zeer vanuit dat de overheid alles opknapt en wacht daarom af.
Door onvoldoende duidelijkheid over de rolverdeling tussen de verschillende actoren
ontstaat onduidelijkheid over de uitvoering van het Natuurbeleidsplan. Inmiddels zijn
erophoofdlijnen afspraken gemaakttussenrijkenprovinciesoverdetaakverdeling voor
de uitvoering van het natuurbeleid. Deze hoofdlijnen worden momenteel verder uitgewerkt.
De rol die de overheid kiest beïnvloedt de mogelijkheden voor de andere maatschappelijke actoren. Aandeandere kantbeïnvloeden maatschappelijke ontwikkelingen
ook de rol van de overheid. De maatschappij wordt steeds complexer en daardoor
'bestuursweerbarstiger'. Door ontzuiling en individualisering vermindert de greep van
de overheid op individuen. Sociale controle werkt steeds minder. Maatschappelijke
processen gaan snel en de dynamiek van problemen is groot. Problemen zijn in het
algemeen sterk verweven met andere problemen enbetreffen daarom veel actoren. Het
uit de zestiger en zeventiger jaren stammende beeld over de maakbaarheid van de
samenleving -de overheid wikt, weegtenbeschikt (top-down sturing) -brokkelt steeds
meer af.
Door de geschetste maatschappelijke ontwikkelingen hapert het traditionele sturingsmodel steeds vaker. Top-down sturing door de overheid, met name via dwang en
sterk aanvoorwaarden gebonden subsidies, stimuleert individuen of organisaties onvoldoende tot gedragsverandering.
GeziendemaatschappelijkeontwikkelingenverkentLNVeenandere sturingsfilosofie
voordelandbouw-enmilieuproblematiek. Hetgaatdaarbij omnetwerksturing. Bijnetwerksturing is de rijksoverheid één van de actoren in het netwerk. De analyse van het
probleem, de uitwerking van de doelen, de kaders en de te volgen weg wordt door de
betrokken actoren enhetrijk gezamenlijk uitgewerkt. Betrokken actoren krijgen zoeen
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grotere verantwoordelijkheid voordeuitvoering vanhetbeleid. Overdevoorstellen van
hetnetwerk vindtoppolitiekniveaubesluitvorming plaats. Uiteindelijk legtdeminister
op politiek niveau verantwoording af over de doelbereiking.
Ookvoor het natuurbeleid kannetwerksturing perspectief bieden. Dat betekent niet dat
de overheid haar verantwoordelijkheid voor de natuuruit handen geeft. Maar de overheid grijpt alleen in als het niet anders kan, maar wel doorzichtig, consequent en met
garantiesvoorhandhaving.Uiteraardzijnvoorhetbehoudvankwetsbare natuurwaarden
geboden en verboden in een aantal gevallen onvermijdelijk. Wanneer de overheid
overgaat tot ge- en verboden geeft zij de noodzaak hiervan duidelijk aan.
Het is dus gewenst om nader te onderzoeken hoe netwerksturing het natuurbeleid
kan versterken. Vragen die in dat verband spelen zijn onder andere:
— wie zijn de relevante actoren in het natuurbeleid?
— hoe kan men met respect voor ieders verantwoordelijkheid in gezamenlijkheid de
verantwoording dragen voor probleemanalyse en doelformulering?
Voor het onderwerp rolverdeling is het verder nuttig om te bezien hoe een bredere
betrokkenheid bij natuurbeheer bereikt kan worden. Het beheer van natuurterreinen is
vanoudshervooralinhandenvanparticuliere natuurbeschermingsorganisaties enStaatsbosbeheergeweest.Dehuidigesituatieisechterdatparticulierensteedsvaker initiatieven
ondernemen om beheer uit te voeren. Voorbeelden daarvan zijn: bosgroepen, natuuren recreatieschappen en wildbeheerseenheden. Een verkenning naar de kansen voor
samenwerking ligt daarom voor de hand. Deze verkenning zou een eerste stap kunnen
zijn om tot afspraken te komen.
3. Verkokering
UitdeconsultatieblijktdatmenLNVnog steedszietalseenministerie vanbelangenbehartigers. NBLF als belangenbehartiger voor de natuur en de rest van LNV als belangenbehartiger van de landbouw, de visserij en de recreatie. Ook wordt geconstateerd
dat de natuurdirectie zelf ook geen eenheid is. Zij ontwikkelt en presenteert het beleid
gescheiden.
Het rapport van de Commissie Kroes (1992) over het functioneren van LNV komt
tot dezelfde conclusie alsdegeconsulteerden: hetministerie isverkokerd. LNV onderneemt actie om dit te verbeteren. Debuitenwacht acht de voortgang echter vooralsnog
onvoldoende. Dat ligt niet alleen aan de intensiteit van de acties zelf, maar ook aan
onvoldoendedoorwerking inhetdagelijks werk. Cultuurveranderingsprocessen bijgrote
organisaties vragen veel tijd, energie en voortdurende aandacht van de top.
De missie van LNV bestaat uit twee gedeelten:
— LNV staat voor meer markt, meer kwaliteit, meer natuur en een duurzame produktie;
— LNV kiest ervoor het probleemoplossend vermogen van de sectoren te vergroten
en te laten benutten.
Het cultuurveranderingsproces, Zwaluw, richt zich op het bereiken van een gemeen-
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schappelijke visie op cultuur en werkwijze van LNV. Kernpunten van Zwaluw zijn:
verantwoordelijkheid, openheid,betrokkenheidenintegratie.Versterking vandesamenwerking, internmaar vooralookmetdedoelgroepenbuitenLNV iseencentraal thema.
Voor deze cultuurverandering isdepartementsbrede erkenning aanwezig. De uitdaging
is om deze erkenning bij alle LNV-ers sneller om te zetten in daden.
Het onlangs verschenen rapport 'LNV op weg naar 2000' richt zich op een betere
integratievansectoren. Dat vraagtomdoorwerking inhetaanstellings-enopleidingsbeleid en in overlegverbanden.
Terug naar de praktijk van afgelopenjaren. NBLF werkte ophaar terrein aan een
aantal belangrijke nota's zoals; het Natuurbeleidsplan, het Bosbeleidsplan, de Nota
Landschap en deNota Jacht enWildbeheer. Ookandere directies binnen LNV werkten
aannota's zoalsKiezen voorRecreatie ende Structuurnota Landbouw. Uiteraard stemden de verschillende directies de beleidsnota's onderling af.
Maar integreren ismeer. Daartoe isinseptember 1993hetKabinetsstandpunt Structuurschema Groene Ruimte verschenen. Het Structuurschema beschrijft de samenhang
in het beleid voor de verschillende functies in het landelijk gebied. De aandacht richt
zichvooralopdespanningsveldentussenlandbouw,natuurenrecreatie. Tevensvervangt
hetStructuurschema dedrieverouderde structuurschema's endeNota Ruimtelijk Kader
Randstadgroenstructuur. Door bundeling en integratie iseen aanzienlijke vereenvoudiging van het ruimtelijk planstelsel bereikt.
Mogelijkheden om de verkokering te verminderen zijn:
— dediscussie opgang tebrengenmet andere departementen. Hoe kan LNV aanhun
missie bijdragen en omgekeerd;
— de doelgroepen meer te raadplegen en de mogelijkheid te bieden om meer te
participeren in project- en werkgroepen;
— het uitwisselingsprogramma met het ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke
Ordening en Milieubeheer uit te breiden naar andere ministeries en provincies.
4. De doelen endefinitieszijn onduidelijk
Uitdeconsultatieblijktdatdedefinitie vannatuuronduidelijk is.Gaathetomprocessen
of soortenover 'wilde' natuurof overgereguleerde natuur? Ookiser is onduidelijkheid
over dedoelen, zowel kwalitatief alskwantitatief. Opgebiedsniveau werkt de overheid
de doelen onvoldoende uit. Tevens ontbreken criteria opbasis waarvan de toetsing van
die doelen mogelijk is. Een meetnet voor de resultaten van beleid ontbreekt. Het
ontbreekt de leiding van LNV daardoor aan sturingsmogelijkheden.
De natuurdoelen worden opgebiedsniveau uitgewerkt ingebiedsvisies. De natuurdoelen indiegebiedsvisiezijn richtinggevend voorde inzetvaninstrumenten. Tot 1996
stellen rijk en provincie de gebiedsvisies gezamenlijk op, daarna is stellen alleen de
provincies gebiedsvisies op.
Zoals bij de behandeling van Toestand vande Natuur 2vermeld, iseen meetnet in
ontwikkeling. Daarnaast zijn het IKC-NBLFen het RIVM, bezig met het ontwikkelen
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van kentallen om de toestand van het natuurlijk milieu op eenvoudige en actuele wijze
te beschrijven. Een nadere uitwerking van de doelen van het Natuurbeleidsplan en de
koppeling van doelen en instrumenten is wenselijk.
5. Teweinigaandachtvoorwin-winsituatiesen medegebruik
Volgensdegeconsulteerden herkennenenerkennenNBLFende natuurbeschermingsorganisatiesonvoldoendewelkepositieve invloed anderenkunnenhebbenopnatuur. Winwin situaties tussen bijvoorbeeld landbouw en natuur of recreatie en natuur worden
daardoor onvoldoende benut.
Hetonderkennenvanwin-winmogelijkheden krijgt vaakpasvormbijdeuitvoering
vanconcreteprojecten. Indepraktijk zijnhiermeealervaringenopgedaan. Voorbeelden
zijn:
— het inscharen van vee in natuurterreinen door agrariërs;
— deafstemming tussenontkleiïngenvoornatuurontwikkelling endebehoefte aanklei
voor de baksteenindustrie.
Om nog meer kansen te benutten is het gewenst, geïnspireerd op ervaringen in de
praktijk, bestaande projecten te evalueren en de resultaten daarvan in te brengen in
nieuwe projecten.
6. Het instrumentarium is onvoldoende effectief
Volgensdegeconsulteerden ishet instrumentarium onvoldoendeeffectief. Zij wijtendit
aangeldgebrekenaanonvoldoende afstemming tussendoeleneninstrumentenentussen
instrumenten onderling. De verhouding tussen doelen en instrumenten behoeft enige
toelichting. Door het ontbreken van gebiedsvisies wordt gewerkt met planningen per
instrument. In depraktijk geeft dat de indruk dat instrumenten doel opzichzelf worden
en dat de inzet niet wordt afgestemd.
Ook wijzen de geconsulteerden erop dat er te weinig beleidsondersteunend onderzoek plaatsvindt.
Deze problematiek leidt tot een aanzet voor vier nieuwe acties. Dezekunnen leiden tot
de beantwoording van vier bijbehorende vragen:
— Hoe kan handhaving en naleving in relatie tot wetgeving verbeteren?
— Hoe pakken we de financiële problematiek van het natuurbeleid aan?
— Hoe valt het beleidsondersteunend onderzoek te versterken?
— Hoe ontwikkelen we een optimale instrumentenmix voor het natuurbeleid?
7. Verzuring,vermesting,verdroging en versnippering
Een goed milieu is levensvoorwaarde nummer één voor de natuur. Alhoewel er in het
milieu- en waterbeleid duidelijk vorderingen zijn gemaakt, zijn die verbeteringen voor
het behoud van de natuur op bepaalde punten niet voldoende.
Bovendien komen dedoelen van het milieu- en waterbeleid niet altijd overeen met
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de randvoorwaarden die voor bepaalde typen natuur nodig zijn. Zoals al vermeld bij
Toestand van de Natuur 2 is inhet kader vanhet Nationaal Milieubeleidsplan 2 en het
Bosbeleidsplan een intensivering van effectgerichte maatregelen opgenomen. Deze
effectgerichte maatregelen zijn bedoeld om de effecten van vermesting en verzuring
tegentegaan. Denatuurkandaardoor, inafwachting vanbeteremilieuomstandigheden,
overleven. Daarnaast nemen LNVenhet ministerie vanVerkeer enWaterstaat maatregelen om de effecten van verdroging tegen te gaan.
Voorversnippering iseenaanzet vooreennieuweactie inhetrapport Natuurbeleid
indePeiling opgenomen. Doel isomontsnippering vandeEcologische Hoofdstructuur
te bereiken door de infrastructuur onder de loep te nemen.
Samenvatting
Natuurbeleidsplan
In 1990 is hetNatuurbeleidsplan inuitvoering genomen. Het Natuurbeleidsplan beoogt
om het proces van voortgaande achteruitgang van de natuur te keren. De belangrijkste
pijler vanhet Natuurbeleidsplan isderealisatie vandeEcologische Hoofdstructuur. De
Ecologische Hoofdstructuur iseen samenhangend netwerk vanecologische belangrijke
gebieden inNederland. Uiteindelijk zaldeEcologische Hoofdstructuur 700.000hectare
grootzijn. DeeilandtheorievanMacArthurenWilsonheeft eenbelangrijke rolgespeeld
in de ontwikkeling van het Natuurbeleidsplan, en met name in het concept van de
Ecologische Hoofdstructuur. Ook na verschijnen van het Natuurbeleidsplan werd
onderzoek uitgevoerd. Dit gebeurde vooral ter onderbouwing van het beleid.
ToestandvandeNatuur 2
Toestand van de Natuur 2 geeft een ongunstig beeld van de toestand van de natuur in
Nederland tot 1990. Toch is, door gericht menselijk ingrijpen, lokaal sprake van enige
verbetering. Hiermee kan de natuur echter niet duurzaam worden veiliggesteld. Wel
kunnen wij de natuur, in afwachting van betere omstandigheden, helpen te overleven
door effectgerichte maatregelen uittevoeren. De negatieveeffecten daarvan nemenwe
daarom voor lief. Voor deperiode na 1990iser geenaanleiding om te veronderstellen
dater eentrendbreuk heeft plaatsgevonden. Belangrijkste oorzaak daarvan ishetonvoldoendeterugdringen vanverzuring, vermesting, verdroging enversnippering. Toestand
vandeNatuur 2isdeeerste stapindeverdereontwikkelingvandenatuurwetenschappelijke evaluatie van het natuurbeleid. Het is de bedoeling om deze evaluatie om de vier
tot vijfjaar te laten verschijnen.
Natuurbeleidindepeiling
InhetNatuurbeleidsplan was opgenomendat na vierjaar eentussentijdse balans vande
uitvoering van het natuurbeleid zou worden opgemaakt. Met het project Natuurbeleid
in de Peiling is deze belofte ingelost. De opdracht van Natuurbeleid in de Peiling was
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het opsporen van knelpunten in de uitvoering van het natuurbeleid en het geven van
oplossingen. Bij het uitvoeren van die opdracht is van buiten naar binnen gewerkt. In
totaalzijn daarom 111 personenvandiversemaatschappelijke geledingengeconsulteerd.
Dit resulteerde in zeven probleemvelden. Voor deze probleemvelden zijn voorstellen
voor acties geformuleerd. De lijn om van buiten naar binnen te werken wordt bij het
concretiseren van de voorstellen voor acties doorgetrokken. Het tussenprodukt van
Natuurbeleid in de Peiling bevat daarom alleen aanzetten voor acties. In overleg met
de geconsulteerden en met andere sleutelfiguren in het natuurbeleid zullen deze acties
nader ingevuld worden. Van een concreet actieplan is dus nog geen sprake. Wel de
hoofdrichting uit de acties die LNV en de andere betrokkenen uitwerken. De hoofdrichtingisanderenbetrekkenbijhetnatuurbeleid. Deoverheidkanhetnatuurbeleid niet
alleen realiseren. Voorbeelden van acties zijn: het vergroten van het draagvlak voor
natuur, netwerksturing, hetcreërenvanwin-winsituatiesenhetcreëren vaneenbredere
betrokkenheid bijnatuurbeheer. Deactievoorversterking vanhet beleidsondersteunend
onderzoek kan leiden tot een intensivering van het onderzoek. Daarnaast kunnen de
voorstellenvooractieszoalsdieinhethuidigeprojectplan staanonderzoek nodigkunnen
maken. Beleidsondersteunend onderzoek zou bijvoorbeeld mogelijk zijn voor netwerksturingenvoordeontwikkelingvaneenoptimaleinstrumentenmixvoorhetnatuurbeleid.
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F.Berendse

Inleiding
Mij isgevraagd eenkortcommentaar tegevenopdeinleiding vandeheer VanAsperen
overde Evaluatie vanhet Natuurbeleidsplan. Laat ikpositief beginnen eneerst zeggen,
dat NederlandbinnenEuropaduidelijk vooroplooptmethetuitbrengenvaneenNatuurbeleidsplan. HetconceptvandeEcologische Hoofdstructuur heeft binnenEuropazoveel
uitstraling gehad, dat op dit moment binnen de Europese Gemeenschap sterk wordt
nagedacht over de mogelijkheden om een Europese Oecologische Hoofdstructuur tot
stand te brengen. Het Ministerie van LNV verdient hier eenpluim. Dit betekent uiteraard niet, dat het niet mogelijk zou zijn ook kritische kanttekeningen te plaatsen.
Mijn commentaar zal, om de discussietijd niet al te zeer te bekorten, beknopt van
aard zijn. In de eerste plaats wil ik kort ingaan op het Natuurbeleidsplan zelf en op de
vraag of we mogen verwachten, dat uitvoering optermijn tot daadwerkelijk succes zal
leiden. Daarna wil ikenige opmerkingenmakenoverde voortgang indeuitvoering van
het plan.
Natuurbeleidsplan
De belangrijkste opgave voor het natuurbehoud is om de grote biologische diversiteit
die nog steeds op deze planeet aanwezig is te behouden. De ontwikkelingen die in
Nederland met name in dejaren na de Tweede Wereldoorlog hebben plaatsgevonden
zijn dramatisch. De biologische verarming die in dit tijdsbestek in ons land heeft
plaatsgevondenwordtinslechtsweiniganderelandengeëvenaard.Omdezeontwikkeling
te kunnen ombuigen, moet eerst worden nagegaan wat de faktoren zijn, die bepalen
welke mate van biologische diversiteit binnen een bepaald gebied kan worden gehandhaafd. Deze faktoren zijn o.a.:
— de oppervlakte en de mate van isolatie t.o.v. andere vergelijkbare gebieden;
— deexternemilieu-omstandigheden (atmosferische depositievanstikstof-enzwavelverbindingen, regionale hydrologie etc);
— delengtevandeperiodegedurendewelkehetgebiedzichheeftkunnen ontwikkelen;
— demate van natuurlijke dynamiek t.g.v. overstromingen, verstuiving, brandenetc.
Het Natuurbeleidsplan richt zich met het concept van de Ecologische Hoofdstructuur
primair op het eerste punt. De doelstelling is om vooral grote natuurgebieden binnen
de EHS veilig te stellen en deze zoveel mogelijk met elkaar te verbinden door het
aankopen van landbouwgronden, die tot natuurgebied kunnen worden omgevormd. Op
zich is dit uitgangspunt begrijpelijk, omdat het ruimtelijke aspekt de meest concrete
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aanknopingspuntenbiedt,bijv. doorhetopstellenvaneenaankoopplanofhetnemenvan
planologische beschermingsmaatregelen.
Devergaande verarming vandeNederlandse natuurmoetechter nietalleen worden
toegeschreven aan een afname in het totale oppervlak natuurgebied, maar vooral aan
eutrofiëring, verzuring, verdroging, het verdwijnen van kwelwaterstromen en de
verspreiding vanbestrijdingsmiddelen. Het isduidelijk, dat hierbij veranderingen inde
Nederlandse landbouw een doorslaggevende rol hebben gespeeld. Aankopen van
natuurgebieden heeft weinig zin, wanneer wat betreft het externe milieu niet aan een
aantal randvoorwaarden wordt voldaan. Enhier isdenk ikéénvande grote zwakheden
van het Natuurbeleidsplan aan deorde. Wel wordt inhet Natuurbeleidsplan gesproken
over een versterking van de natuurcomponent vanhet milieu- en waterbeleid, maar de
uitwerking daarvan is niet concreet. Het moge duidelijk zijn, dat de realisering van
natuurbeleid ineenaantal opzichtenniet alleenkanplaatsvinden door ruimtelijk beleid,
maar ookdoor aanpassing vandebeleidslijnen diezijnuitgezet inhet Nationaal Milieubeleidsplan, de Derde Nota Waterhuishouding en uiteraard ook in de Structuurnota
Landbouw. In deze beleidsdocumenten worden de randvoorwaarden bepaald voor het
natuurbeleid. Dat punt is m.i. onvoldoende aan de orde binnen het NBP.
Een duidelijk voorbeeld wordt gevormd door de ongunstige fosfaatbalans van de
Nederlandse landbouw. Ten gevolge van de hoge stikstofdeposieniveau's is in veel
natuurlijke oecosystemen, de beschikbaarheid van fosfaat een belangrijke produktiebeperkendefaktorgeworden.Wanneereentoenamezouplaatsvindeninde fosfaattoevoer
naar deze natuurgebieden is het leed niet te overzien. Er zal dan een sterk versnelde
toename plaatsvinden van snelgroeiende plantesoorten met als gevolg, dat de laatste
groeiplaatsen van eengroot aantal bijzondere plante-endiersoorten zullen verdwijnen.
Om het doorslaan van met fosfaat verzadigde gronden te voorkomen zijn vergaande
maatregelen nodig. Om dit te begrijpen is het goed om naar de fosforbalans van de
Nederlandse landbouw te kijken (Tabel 1). Ongeveer 65% van de aangevoerde fosfor
wordt niet afgevoerd in de vorm van landbouwprodukten. Anders dan bij stikstof
accumuleren deze fosfaten voor het overgrote deel in de bodem, totdat er volledige
fosfaatverzadiging heeft plaatsgevondeneneropgroteschaal fosfaatverontreiniging van
het grondwater zal plaatsvinden. Deenige weg omdit oplangere termijn te voorkomen
ishet sluitend maken vande fosforbalans. Voor stikstof isdeaanvoer viakunstmest en
krachtvoer ongeveer gelijk. Bij fosfor daarentegen bestaat het grootste deel van de
aanvoer uit ingevoerd krachtvoer. Ditbetekentdathet voor fosfor onmogelijk isomde
problemen op te lossen door alleen maar het kunstmestgebruik terug te brengen.
Er wordtjaarlijks 15miljoen ton krachtvoer geïmporteerd. Voor de produktie op
Nederlandse grond van deze hoeveelheid is minimaal 2 miljoen ha landbouwgrond
noodzakelijk. De enige conclusie die kan worden getrokken is, dat het noodzakelijk is
omdeNederlandse veestapel terug tedringenomdeNederlandse fosfaatbalans sluitend
te maken. Dergelijke aspekten zijn in de Structuurnota Landbouw onvoldoende aan de
orde.
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Tab. 1: Fosforbalans vandeNederlands landbouw in 1985-1986(minkg P)naar Vander Meer,
1991.
Aanvoer
Kunstmest
Mengvoer
Atmosferische depositie
Bijprodukten akkerbouw
Diversen

Totaal

Afvoer
36
100
2
6
3

147

Plantaardige produkten
Dierlijke produkten

18
36

Overschot

93

Totaal

Ik realiseer mij dat bij de voorbereiding van veel vormen vanbeleid, de interaktie met
andere beleidssectoren beleidsmakers altijd vooreenmoeilijke opgave stelt. Wat betreft
deruimtelijke aspektenheeft hetMinisterie methetStructuurschema GroeneRuimteeen
goedepoginggedaan omde integratie vanbeleidslijnen vanuit de verschillende beleidssectoren ter hand te nemen. We moeten echter vaststellen, dat het nog onvoldoende is
gelukt om voldoende samenhang aan te brengen tussen natuurbeleid, milieubeleid en
landbouwbeleid.
Uitvoering
Wanneer je de uitvoering van het Natuurbeleidsplan zou willen evalueren, zou je
natuurlijk naar veranderingen in de toestand van de Nederlandse natuur willen kijken,
die het gevolg zijn vandeuitvoering vanhet NBP. Het Natuurbeleidsplan isechter pas
in 1990 in werking getreden en het is niet realistisch te verwachten, dat reeds nu de
resultaten zichtbaar zoudenzijn. Mijnverwachting is,datzelfs wanneer weopdegoede
wegzijnerenkeletientallenjarennodigzullenzijnvoordatderesultatenzichtbaar zullen
worden. Eerder was het achtergrondsdocument Toestand vande Natuur uitgebracht en
vorige week zelfs het rapport Toestand van de Natuur 2. De reaktie van de pers was
verbijsterd, zoals bleek uit koppen als "Alarm over toestand natuur", "Natuur wordt
steeds zieker" en "Natuur inNederland vervlakt inhoog tempo". Deze reakties waren
opvallend, vooral omdat het rapport weinig echt nieuwe informatie bevatte, maar inde
eerste plaats reeds aanwezige informatie nog eens op een rij heeft gezet. Hier en daar
schetst het rapport m.i. zelfs een veel te positief beeld. Dat geldt met name waar het
dehogere planten betreft. Eenbelangrijke groep, omdat ze reeds eengroot aantaljaren
een onderwerp van intensief onderzoek vormen en anderzijds een groot aantal soorten
bevat die zeer scherp op veranderingen inmilieu-omstandigheden reageren, zoals bijv.
onze zegge-en orchideeënsoorten. De samenvattende conclusie inhet rapport is,datde
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ontwikkeling voor de hogere planten niet negatief, maar ook niet positief is. Een
gedetailleerde beschouwing leert echter, dat deze conclusie volledig afhankelijk is van
hetschaalniveauwaaropdeanalyseisuitgevoerd. Bijgebruikvaneenmeergedetailleerd
schaalniveau zou de conclusie zeer waarschijnlijk zijn geweest, dat er gedurende de
laatste tientallen jaren een dramatische verarming van de Nederlandse plantenwereld
heeft plaatsgevonden.
Nogmaals: de huidige situatie moet zeer negatief worden beoordeeld, maar kan
alleen maar als een nul-situatie worden beschouwd, wanneer het om een evaluatie van
de effekten van het Natuurbeleidsplan gaat. De enige concrete evaluatie die op dit
moment kan worden gemaakt betreft de voortgang van de aankoop van gronden en het
terugbrengenvandematevanmilieuverontreiniging. Derealiseringvandeverschillende
milieubeleidsdoelstellingen isvorige weekaandeordegeweest, waarbij duidelijk werd
dathet realiseren vandebestaande doelstellingen slechts zeer traag verloopt en dat een
verscherping van de huidige normen niet tot de beleidsvoornemens behoort.
DeheerVanAsperenheeft kortaandachtbesteedaandevoortgangvanhetaankoopbeleid.Metnamedeaankoopvanlandbouwgrondenvoor natuurontwikkelings-doeleinden
loopt momenteel ernstige vertraging op vanwege het niet beschikbaar zijn van de
benodigde middelen. Dit terwijl het de bedoeling was om gedurende de eerste vijfjaar
relatief veel grond aan te kopen. We hebben inmiddels begrepen, dat het Groenfonds
waaruit deze aankopengefincancierd zullen worden uiterlijk 1 april a.s. inwerking zal
treden. Inde kranten viel vanochtend echter te lezen, dat na realisering van het Groenfonds nog een tekort aanwezig is van 90 miljoen waarvoor de dekking vooralsnog
onduidelijk is. Het mag duidelijk zijn, dat gegeven de dramatische toestand waarin de
Nederlandse natuurzichbevindt, vertragingen indeuitvoering vanhetbeleidnietlanger
acceptabel zijn.
Conclusies
— De verarming van de Nederlandse natuur die gedurende de laatste tientallen jaren
heeft plaatsgevonden is dramatisch en kan nauwelijks overdreven worden. Het
rapport Toestand van de Natuur 2 is eerder te positief dan te negatief.
— Er dient meer aandacht tewordenbesteed aande interakties tussen natuurbeleid en
beleid in andere sectoren, met name in de sector landbouw.
— Een versnelling van het aankoopbeleid is dringend noodzakelijk.
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Inleiding
Het beleid op het gebied van de diergezondheidszorg is een onderwerp dat de laatste
tijd volop inde schijnwerpers staat. Niet alleenvanwegehet feit datwe inde afgelopen
jaren regelmatig geconfronteerd zijn metdierziekten, die ingrijpende gevolgen voor de
sectoren hebben gehad, zoals New Castle Disease bij pluimvee en varkenspest en
blaasjesziekte bij varkens, maar tevens omdat de structuur van de veehouderij, het
verscherpte EG-beleid en het veranderende consumentengedrag een discussie op gang
hebbengebracht over devraag of wij het metzijn allen welzogoed doen ophet gebied
van de diergezondheidszorg.
Kan de doelstelling om te komen tot een optimaal gezondheidsniveau wel gehaald
worden met de bestaande aanpak van de bestaande taakverdeling tussen overheid en
bedrijfsleven? Ik kan u nu al wel vast verklappen dat het antwoord NEE is en dat we
een fundamentele bezinning willen op dehuidige benaderingswijze van de diergezondheidszorg. Ik zal een beeld proberen te schetsen van dit veranderingsproces en welke
rol bijvoorbeeld de Landbouwuniversiteit hierbij zou kunnen spelen.
Het kernthema daarbij is dat diergezondheid een zaak is van iedereen die op
enigerlei wijze betrokken is bij de veehouderij-sector, en niet alleen vande dierenarts,
de VD of de Gezondheidsdienst.
Probleemschets
Sinds dejaren '50heeft de Nederlandse veehouderij eenenorme ontwikkeling doorgemaakt, die ineerste instantievooral gerichtwasopproduktie-verhoging eneconomisch
rendement. Datheeft geleidtoteenenormeintensiveringenschaalvergroting, gekoppeld
aan een hoge mate van specialisatie. Het toenmalige overheidsbeleid stimuleerde deze
ontwikkeling. Ditheeft geresulteerd ineenhoge veedichtheid, zowel ophet individuele
bedrijf als in de diverse regio's.
Figuur 1 geeft eenindrukvandevarkensdichtheid inNederland. Nederland herbergt
ongeveer 15 miljoen varkens. Ongeveer 80% hiervan bevindt zich in de provincies
Brabant en Gelderland. Bedrijven met meer dan 2.500 slachtvarkens zijn hierbij geen
uitzondering.
Ook de pluimveehouderij wordt gekenmerkt door een hoge bezettingsgraad per
bedrijf. In Zuid-Oost Brabant en Noord Limburg zitten meer dan 15miljoen slachtkuikens op nog geen 500 bedrijven.

Het diergezondheidsbeleid in beweging

Fig. 1: Mestvarkens van 20 kg en meer in Nederland, 1989 (1 stip staat voor 2000 mestvarkens). Bron:
Landbouwtelling 1989, Centraal Bureau voor de Statistiek, Hoofdafdeling Landbouwstatistieken.
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De ontwerpers van het veehouderijsysteem konden niet overzien welke gevolgen deze
ontwikkelingzouhebbenvoordediergezondheid. Hetveehouderij-systeem inNederland
heeft er opdeeerste plaats toegeleid dat diverse ziekten enaandoeningen zijn geaccepteerdals'normaal'bedrijfsrisico. Vruchtbaarheidsproblemen, klauwgebrekenen mastitis
zijn daarvan een voorbeeld. Dit kost echter enorm veel geld. Professor Dijkhuizen
berekende bijvoorbeeld de schade die wordt veroorzaakt door mastitis op circaƒ 150,per gemiddeld aanwezige koe per jaar.
Watooknietwasvoorzienisdatuitdezecategorievanmultifactoriële ziektenieuwe
ziektennaarvorenkwamendie grotehandelspolitiekeproblemenzoudengaanopleveren.
Denk aanAujezky. Het isdusniet meer zodatde lidstaten elkaar het levenzuur maken
met alleen zoönozen en de zeer besmettelijke dierziekten als MKZ.
Dehogebezettingsgraad heeft eenhoge infectie-druk tot gevolg. Diverse georganiseerde gezondheidsprogramma's, waarbij gebruik gemaakt wordt van vaccinatie en
andere vormen van medicatie, moeten eraan te pas komen om het gezondheidsniveau
kunstmatig op peil te houden. Dat ook dat veel geld kost, blijkt uit de volgende gegevens.

KOSTEN GEORGANISEERDE GEZONDHEIDSZORG PER BEDRIJF ( I N GLD)
SOORT VEEHOUDERIJ

KOSTEN NET
SUBSIDIE
(A)

KOSTEN ZONDER

SUBSIDIE

SUBSIDIE
(B)

(B-A)

RUND GEM. BEDR.
GESPEC. BEDR.

716

992

1127

1700

276
573

KALF GEM. BEDR.
GESPEC. BEDR.

273
513

498
932

225
419

VARKEN GEM. BEDR.
GESPEC. BEDR.

408

658

1270

2057

250
787

KIP GEM. BEDR.
GESPEC. BEDR.

2119
3709

3694
9952

1575
4243

SCHAAP GEM. BEDR.
GESPEC. BEDR.

66
719

96
1041

30
332

GEIT GEM. BEDR.
GESPEC. BEDR.

157

157

2594

2594

__
—
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Hieruit blijkt tevensdat ook deoverheid inbelangrijke mate bijdraagt indekosten. Op
de geitensector na, wordt in alle sectoren 30% of meer van de kosten van de georganiseerde gezondheidszorg gedekt door overheidssubsidies.
Eenvandefundamentele vraagstellingenvanditmomentisof deoverheid eigenlijk
welzo'ngrotefinanciële bijdrage moetleverenaandegeorganiseerde gezondheidszorg.
Zou het nietveelbeter zijn alshetbedrijfsleven zijneigen verantwoordelijkheid neemt?
Iedereen is het er in ieder geval over eens dat het, met het oog op de duurzame landbouw, geen perspectieven biedt omhet gezondheidsniveau blijvend opeen kunstmatige
manier oppeil tehouden metbehulp vanmedicatie. Daar zijn eenaantal redenen voor:
1. De veehouderij leeft voortdurend op een, op scherp staande, bom. Met medicatie
wordenimmersnietdeprimaireoorzakenweggenomen.Daardoorblijft depopulatie
voortdurend at risk. We mogen opnieuw dramatische economische distorties
verwachten als gevolg van dierziekte uitbraken en ik voorspel u dat daarbij de
inzetbaarheid enhandhaafbaarheid vanhetklassiekewerings-enbestrijdings instrumentarium zal afnemen omdat de gevolgen ervan zo ingrijpend zijn voor de sector
en de individuele ondernemer.
2. Veelvuldig gebruik van medicijnen kan op den duur leiden tot resistentie bij de
ziektekiem.
3. Het is erg duur om op grote schaal diergeneesmiddelen te gebruiken. De MKZ
enting kostte de overheid jaarlijks 11 miljoen gulden. Bovendien verandert het
micro-organisme voortdurend, zodat ook een permanente aanpassing van bestrijdingsmiddelen nodig is. De ontwikkelingskosten zijn daardoor ook vrij hoog.
4. DE consument, en dus ook de detailhandel, wil een produkt dat vrij is van zowel
ziektekiemenalsdiergeneesmiddel-residuen. Bovendienmoethetprodukt afkomstig
zijn van een gezond dier.
5. Handelspartners of afnemers, zowelbinnen als buiten de EU, stellen steeds hogere
eisen aan onze veehouderij produkten, zoals bijvoorbeeld runderen die niet geënt
zijn tegen MKZ.
Zodoende is het beleid ook gericht op een zoveel mogelijk verantwoord gebruik van
diergeneesmiddelen. Eengevolg vanditbeleid isde invoering vanhet logboek, waarin
diergeneesmiddelengebruik zoweldoordeveehouderalsdoordedierenartsmoetworden
bijgehouden. De EGstreeft inhoge mate naar eennon-vaccinatiebeleid. De beëndiging
van de MKZ-enting is daarvan een voorbeeld.
IkmaaknogenkeleopmerkingenoverdeEuropeseUnie.Tengevolgevandeinwerkingtreding vandeinternemarkt op 1 januri 1993,waarbij debinnegrenzen vanEuropa zijn
verdwenen envrij handelsverkeer mogelijk istussendeLidstaten, isdeEG-regelgeving
op het gebied vande diergezondheid in hoge mate aangescherpt. Gestreefd wordt naar
een zo hoog mogelijk gezondheidsniveau van de veestapel in alle Lidstaten. Voor

33

34

C.C.J.M. vanderMeijs

exporterende landen, zoals Nederland, heeft dat alsconsequentie dat het herkomstland
verplicht is garanties te verstrekken aan het ontvangende land met betrekking tot het
ziektevrij zijn van te exporteren dieren en produkten. Grenscontroles bestaan immers
niet meer. Traditioneel concentreert hetEG-beleid zichmetbetrekking totdiegarantieverstrekking, in eerste instantie op de zeer besmettelijke dierziekten, oftewel de zogenaamdeaangifteplichtige dierziektenzoals(Afrikaanse enklassieke)varkenspest, monden klauwzeer en blaasjesziekte. Maar de multifactoriële aandoeningen - de bedrijfsgebondendierziektengaaneensteedsbelangrijkere rolspelenbijdezegarantieverstrekking.
Datdeverplichtingtotgarantieverstrekkingmetbetrekkingtotaangifteplichtige dierziekten kanleiden totgrotere problemen, heeft Nederland vorigjaar aandenlijve kunnenondervindenmetdeblaasjesziekte-problematiek. Hoewel in 1993inNederland geen
enkel geval vanblaasjesziekte isvastgesteld (in 1992haddenwe welenigeuitbraken op
de Veluwe), beschuldigde Italië ons er meerder malen van dat wij met blaasjesziekte
geïnfecteerde varkens haddengeëxporteerd. Dat heeft geresulteerd ineen exportverbod
van een maand voor levende varkens, metdaarop volgend een periode van4 maanden
waarin export alleen mogelijk was onder de voorwaarde dat met bloedonderzoek was
aangetoond datdebetreffende dierenblaasjesziektevrij waren. Dezezware maatregelen
hebbendesector miljoenenschade toegebracht. Omueenindruk tegevenvandeschade
kan ik u het volgende staatje laten zien:

AANTAL UITGEVOERDE LEVENDE VARKENS I N MAART 1992 EN 1993
(MAART 1993: EXPORTVERBOD LEVENDE VARKENS T . G . V . SVD)

VLEESVARKENS

WEEK NO.

1992

1993

11

74.489
97.624
53.019
93.198
68.560
53.845
76.820
43.073

0
0
0
0
0
0
0
0

BIGGEN
VLEESVARKENS

12

BIGGEN
VLEESVARKENS

13

BIGGEN
VLEESVARKENS
BIGGEN

TOTALEUITVOER
MAART

14

560.628

0

Indedriemaandendaarna vondexport slechtsmondjesmaat plaats,doorde aanvullende
maatregelen. Bovendien zakte debiggenprijs invanwegehet overschot opde nationale
markt.

Het diergezondheidsbeleid in beweging
Naastdezeblaasjesziekteproblematiek isNederland in1992ooknogeens geconfronteerd
met uitbraken van varkenspest en NCD. Op basis hiervan moet helaas vastgesteld
wordendat de Nederlandse veehouderij, vergeleken bij de veehouderij inandere Europese landen, momenteel slechts een middenmotor is qua gezondheidsniveau. Voor een
land waarvan de veehouderijsector inbelangrijke mate afhankelijk isvan export, isdat
eenmager resultaat. Bij dehogere exportpositie hoort eenimago vaneenhooggezondheidsniveau.
Samengevat zijn er dus een drietal knelpunten te signaleren:
1. Eentoenemendaantaldierziekte-uitbraken, waardoordeweringenbestrijding steeds
problematischer wordt.
2. Hierdoor verslechtert het imago van de Nederlandse veehouderij.
3. Hetwordt steedsmoeilijker omgarantiestekunnenverschaffen overdegezondheid
van onze veestapel.
Als we nu en in detoekomst willenblijven streven naar eenduurzame veehouderij met
een hoog gezondheidsniveau, tegemoet willen komen aan de consumenteneis en de
verworven positie van belangrijk exporterend land willen behouden, zal het roer drastisch om moeten. Kortom, het is tijd voor bezinning.
Nietalleenaandeweringenbestrijding vanziektekiemendoormiddelvanvaccinatie enmedicatie moet aandacht besteed worden. Denadruk moet komente liggen opde
weringvanziektendoormiddelvanoptimalisering vandebedrijfsstructuur, de bedrijfsvoering endehygiëne, hetdoorvoeren vanpreventieve maatregelenende vermindering
van insleep-risico's van dierziekten.
De sector moet veranderen, endus ook dediergezondheidszorg. Eenenander was
voor onze minister vanLNV aanleiding zichdevraag te stellenwaarom de bestuurlijke
en financiële aanpak van dierziekten zo wezenlijk verschilt van de aanpak van ziekten
in de plantensector.
Een groep ambtenaren met allerlei verchillende achtergronden kreeg de opdracht
om te onderzoeken hoe dediergezondheidszorg er inde toekomst uit zou moeten zien.
Deze groep genaamd "projectgroep diergezondheid in beweging", heeft een rapport
opgesteld, waarin een globaal toekomstbeeld is geschetst.
Toekomstbeeld
In dat toekomstbeeld wordt uitgegaan van risicobewuste ondernemers, die zelf verantwoordelijk zijn voor een goede preventieve gezondheidszorg. Gezonde dieren, een
gezonde produktieomgeving eneen gezond produkt vormen daarbij een samenhangend
geheel.
Derisicobewuste ondernemer dientdebeschikking tehebbenovereen zogenaamde
'diergezondheidsbalans', een werkvorm, een meetintrument waarmee de gezondheids-
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situatie op het bedrijf aan de hand van metingen en normen kan worden beheerst.
Ondernemers met een evenwichtige diergezondheidsbalans verkrijgen de status van
erkend bedrijf.
Doortebewerkstelligendatelkeschakel indeproduktie-ofafzetketen, bijvoorbeeld
door middel van certificering, garanties geeft aan de volgende, wordt de "slechte"
ondernemer zoveelmogelijk buitenspelgezet. Deresterende gezondheids-enkwaliteitsrisico's zouden moeten wordenondervangen door verzekeringen en door een garantiefonds. De overheid zal zichbepalen tot de kerntaken en andere verantwoordelijkheden
aan het bedrijfsleven geven.
Alsvoorbeeldwordtgenoemddeuitvoeringvandepolitioneledierziektenbestrijding.
De politionele dierziektenbestrijding is de bestrijding van dierziekten waarbij zeer
ingrijpende bestuursmaatregelen worden getroffen diede individuele veehouder diep in
zijn bedrijfsvoering raken. Dent uaanziekten zoalsMond- enKlauwzeer, klassieke en
Afrikaanse varkenspest, blaasjesziekte enzovoort. Thans isdeuitvoering vandepolitionele dierziektebestrijding in handen van de Rijksoverheid.
In de toekomst zal deze overgedragen worden aaneen zelfstandige of een verzelfstandige dienst. Dit alles moet ertoe leiden dat Nederland de koppositie in de EG kan
veroveren ophetgebied vandediergezondheidszorg. Datheeft nogalwatconsequenties
voor de diverse betrokkenen. Wat betekent het bijvoorbeeld voor de dierenarts en het
bedrijfsleven? En welke rol is weggelegd voor de overheid?
Rol van de dierenarts
Dediergeneeskunde kenteenlangehistorie. DeFaculteitDiergeneeskunde vande Rijks
Universiteit Utrecht bestaat al 175jaar. Van oudher is de diergeneeskunde gericht op
het weer gezondmaken van zieke dieren. Het woord geeft dat ook aan: "De kunst om
dieren te genezen". Met andere woorden, men richtte zich vooral op de dierziektebestrijding. Indelandbouwhuisdierensector heeftdenadrukgelegenopde infectie-ziekten.
De nadruk ligt op de antimicrobiële behandelingen. De toepassing van vaccins en
antibiotica. In de sfeer van de preventie ging het erom infectieuse micro-organismen
kwijt te raken. Inhet onderzoek wordt veel aandacht geschonken aande microbiologie
van die infectieuse ziekteverwerkers.
Richtte de diergeneeskunde zich vroeger ophet individueledier, vanaf 1970wordt
ook veel aandacht besteed aan de koppelgewijze aanpak. Die koppelgewijze aanpak
monddeuit ingrootschalige entingscampagnestervoorkomingvandierziekte-uitbraken,
zoalsbijvoorbeeld varkenspest. Menwasbangdatzonder dezepreventieveentingende
dierziekte-situatie niet meer in de hand te houden zou zijn.
Deze vorm vanpreventieve gezondheidszorg isnietmeer toereikend. De oplossing
zal meer gezocht moeten worden in het optimaliseren vande veehouderij structuur, de
produktieketenenbedrijfshygiëne.Hetgaatomhetidentificeren enbeheersenvanrisicofactoren.

Het diergezondheidsbeleid in beweging
Voorhet identificeren enbeheersen vanrisico-factoren zaleenrisico-analyse uitgevoerd
moeten worden aan de hand van verzamelde en verwerkte gegevens. Dat kan bijvoorbeeld leidentoteenquarantaine stal ineenvarkenshouderij. Welkevarkenshouder heeft
er momenteel een quarantaine stal?
Derol vandedierenarts verschuift daarmee vanuitvoerder vanpreventieve maatregelen naar adviseur en bedrijfsbegeleider. In de diergeneeskundige opleiding zal daar
in de toekomst meer aandacht aan besteed moeten worden.
Bedrijfsbegeleiding doordedierenartsheefteerstzinalsdeondernemereenconcreet
perspectief op gezondheidswinst kan worden geboden.
Rol van het bedrijfsleven
Zoals in het toekomstbeeld al is aangegeven, zal het bedrijfsleven zelf het voortouw
moeten nemen om de doelstelling te bereiken. Er zal inhoge mate een beroep worden
gedaan op de eigen verantwoordelijkheid vande individuele ondernemer. Men zalzich
meer bewust moeten worden van de risico's. Dat geldt niet alleen voor de primaire
producent (de veehouder), maar voor alle ondernemers in de produktie-kolom. Elek
schakel indeproduktie-kolom wordt verantwoordelijk enaansprakelijk gesteld voor de
garanties, diehij geeft aandevolgende schakel. Ditheeft alsbelangrijkste consequentie
dathetbedrijfsleven zalmoeten investeren inhetgezondheidsniveau vanzijn veestapel.
Denk vooral aan de verkrijging van een gezondheidsbalans.
Om te komen tot een grote eigen verantwoordelijkheid van de individuele ondernemer zal er nog het nodige ontwikkeld moeten worden. Overheid en bedrijfsleven
zullen dat gezamenlijk moeten doen.
Rol van de overheid
Deprojectgroep "diergezondheid inbeweging" steldevastdatdeoverheid totnutoeeen
te grote verantwoordelijkheid draagt met betrekking tot de diergezondheidszorg. Die
groteoverheidsverantwoordelijkheid ishistorischgegroeid,nietalleeninNederlandmaar
in alle Europese landen. Zodoende is zowel nationaal als internationaal een sterk
overheid-georiënteerd denken aanwezig. Dat blijkt uit de Europese regelgeving . De
richtlijnen van de EG gaan altijd uit van een toezichthoudende taak van de nationale
overheid.
Gezondheidscertificaten voor bijvoorbeeld de export van levende dieren dienen
afgegeven te worden door een overheidsinstantie (de RVV in dit geval). Het feit dat
daaraan nauwelijks enige vorm van garantievertrekking door de sector zelf aan vooraf
gaat, heeft totgevolgdatalleendeoverheid wordtaangesproken ophaar verantwoordelijkheid, zowel door het buitenland als de sector zelf. Het is natuurlijk een vreemde
gewaarwording om teconstateren dathetbedrijfsleven direct deoverheid aanspreekt en
niet in eerste instantie bij zichzelf te raden gaat, wanneer fouten worden gemaakt.
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Er zalduseenverantwoordelijkheidsverschuiving moetenplaatsvinden vande overheid
naarhetbedrijfsleven, omtebereikendatindegeheleproduktie-kolomgarantiesworden
verstrekt met betrekking tot dediergezondheid. In het kort komthet er op neer dat het
vertrouwen in het Nederlandse veehouderijprodukt alleen gehandhaafd blijft als de
keuringsinstantie daadwerkelijk degaranties kunnengeven, waartoe zij op basis vande
EU-regelgeving verplicht zijn. Zij moeten kunnengaranderen dateendier gezond isen
van eengezond bedrijf afkomstig is. Eenkeuringsdierenarts, die thans op bijvoorbeeld
een exportverzamelplaats staa, kan maar moeizaam garanderen dat een dier van een
gezond bedrijf afkomt. Hij is er immers nog nooitgeweest. De sector zal duszelf voor
deze garantie moeten zorgen.
Wetenschap en technologie
Voordevaststellingvanrandvoorwaarden, dievervolgensomgezetwordeninwetgeving,
iseenhoge mate vandeskundigheid nodig. Deoverheid kandat veelal niet zelfstandig,
maar doet voor de beleidsondersteuning vaak een beroep op deskundigen van bijvoorbeeld de Landbouwuniversiteit.
De afschaffing van de MKZ-enting is daarvan een goed voorbeeld. De hulp van
professor Dijkhuizen vandevakgroepAgrarische Bedrijfeconomie werd ingeroepenom
een kosten-baten analyse te maken voor verschillende bestrijdingsstrategieén bij MKZuitbraken. Dit onderzoek heeft in hoge mate bijgedragen aan de beleidsbepaling met
betrekkingtotdemeestoptimalebestrijdingsstrategie nabeëindigingvandeMKZ-enting.
Bovendien zal van de overheid een stimulans uit moeten gaan om de benodigde
expert-enkennissystemen,zoalsbijvoorbeelddegezondheidsbalanstelatenontwikkelen.
De gezondheidsbalans is gebaseerd op risico-analyse, een nog vrij jonge wetenschap.
Ook daarvoor zal een beroep op de universiteiten worden gedaan.
Van belang is vooral dat de ontwerpers van nieuwe produktiesystemen kunnen
beschikken over actuele en goed omschreven gezondheidseisen.
Ten slotte
Ik heb getracht u deelgenoot te maken van een zeer ingrijpend veranderingsproces in
de diergezondheidszorg. De verantwoordelijkheidsverschuiving van overheid naar
bedrijfsleven eisteenandere manier vandenken. Dat zaleven wennen zijn, zowel voor
het bedrijfsleven als voor de overheid. De eerste reacties van het bedrijfsleven op het
veranderingsproces zijn bemoedigend. Er zal echter nog heel wat ontwikkeld moeten
worden om de doelstelling van het veranderingsproces, namelijk te komen tot een
optimaal gezondheidsniveau, te halen. Overheid, bedrijfsleven, wetenschap en andere
betrokkenen zullen daar gezamenlijk aan moeten werken.

HET DIERGEZONDHEIDSBELEID IN BEWEGING:
CO-REFERAAT

A.A. Dijkhuizen

HetMinisterieheeft metdestudieenhetrapport vanJulicherc.s. eenbelangrijke impuls
gegeven aan de discussie over de toekomst van de diergezondheidszorg in Nederland.
Dat is op zichzelf eencompliment waard. Daar komt bij, dat ikhet geschetste beeld in
hoofdlijnen vanharte onderschrijf. Wieniet, zouikzeggen.Gezienhetgrotebelangvan
de export voor ons land c.q. onze veehouderij is er immers alles aangelegen, dat
Nederlandeentoonaangevendepositieweettebekledenophetgebiedvandediergezondheidszorg).
Al met al geen gemakkelijke uitgangssituatie voor een co-referent, die is "ingehuurd" omcommentaar (lees:kritiek) televeren ophetvanuithet Ministerie verzorgde
college. Hoewel, er zijn wel degelijk kanttekeningen te plaatsen. Zo wordt er zowel in
het rapport als in het daarop gebaseerde college wel erg gemakkelijk gesteld, dat de
huidige problemen zijn toe te schrijven aandeopgetreden specialisatie en intensivering
endathetsysteem slechts opdebeenistehoudendooreenver doorgevoerde medicatie.
Ikben het er meeeens, dat er aspecten zijn die voor verbetering inaanmerking komen
(denkaanhetmeergeslotenmakenvanbedrijven), maarmetalternatieve houderijsystemen als scharrelvarkens en scharrelkippen zouden we er qua gezondheidssituatie wel
eens eerder op achteruit dan op vooruit kunnen gaan. Mij zijn in ieder geval geen
gegevens bekend die anders zouden moeten doen geloven. Wat wel steeds weer blijkt,
isdatzichzeergroteverschillen voordoentussenbedrijven. Ikzoudeingangtotverbeteringdanookveelmeer zoekenineenopvoerenvandekwaliteitvande bedrijfsvoering
danineeningrijpende verandering vandestructuur, zekeropdekorteretermijn bezien.
Wat dat betreft is er gelukkig ook al heel wat in gang, meer dan het rapport en het
college doen geloven. De aanpak waarbij veehouders en dierenartsen in het kader van
bedrijfsbegeleiding nauwsamenwerkenomhet(gezondheids)managementteverbeteren,
vooral ook inpreventieve zin, wordt steeds meer gemeengoed. Natuurlijk kan en moet
het allemaal nog meer en beter. Om daarbij in navolging van de financiële balans en
demineralenbalans tekomentotwatheeteengezondheidsbalans iseenheel interessante
gedachte. Dat immers zou ook de wegverder openenvoor eencertificering van bedrijven (enprodukten), enverdient derhalve zeker eenpogingtot nadere concretisering en
invulling. Als we met elkaar als onderzoek, beleid en praktijk de vertaalslag naar een
meerkwantitatieveaanpakenonderbouwingvandediergezondheidszorg(risico-analyses,
baten/kosten-analyses, scenariostudies) steedsbeter wetentemaken, iser nog heelveel
te bereiken.
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Ook op fytosanitair terrein is in 1993 de Interne Markt op hoofdlijnen voltooid. Met
opzet zeg ik: op hoofdlijnen. Want als het gaat om deuitvoering loopt de fytosanitaire
sector in EU-kader achter bij de veterinaire sector. Gevolg is wel, dat er meer ruimte
isvoornationale invulling endaarnaast -dat isdekeerzijde vandemedaille -risico van
handelsbelemmeringen. Tevens is het regime voor controle aan de buitengrenzen veel
minderrigidedanindeveterinaire sector. Ikdurf tezeggen, datdit inbelangrijke mate
een Nederlandse verdienste isgezien ookdebelangrijke positie vandehaven inRotterdam en de luchthaven Schiphol in de nabijheid van Aalsmeer.
Op het terrein van het uitgangsmateriaalis het handelsverkeer bijna helemaal
geharmoniseerd. Zeer recent is de bespreking van een "bezem"-richtlijn, waarin alle
resterende problemen bijeen zijn geveegd, begonnen. De meest recente verkeersrichtlijnen op het gebied van het uitgangsmateriaal (siergewassen, groenteplanten en fruitgewassen) zijn daarbij van een nieuwe generatie: het bedrijfsleven krijgt daarin door
middel van een systeem van zelfcontrole zelf belangrijke bevoegdheden om ervoor te
zorgen dateraandeeisenvanderichtlijnen wordt voldaan. Hiermeekrijgt het bedrijfsleven mogelijkheden om flexibel te opereren. De overheidstaak daarentegen om te
waarborgen dat er alleen uitgangsmateriaal op de markt mag komen dat aan de eisen
vanderichtlijn voldoetwordtingevulddoormiddelvancertificatie vandeproducenten.
Een belangrijke ontwikkeling - ook al in sommige veterinaire richtlijnen te bespeuren
- op weg naar minder gedetailleerde regelgeving vanuit Brussel.
Ookoppolitiek gevoeliger terrein moeteen soms forse beperking vande nationale
beleidsvrijheid worden vastgesteld. Ik denk met name aande levensmiddelen. Meer en
meervindtdaareenookdoorNederlandvanuithandelsoverwegingengewensteharmonisatie plaats. Wanneer sprake is van toegevoegde stoffen in levensmiddelen (zoals
kleurstoffen, smaakstoffen endergelijke) isdat vaakeenbij consumenten of consumentenorganisaties omstreden beleid. E-nummers zijn vaak synoniem voor alles wat vies
en voos is in levensmiddelen. Nederland is er op uit in Brussel zijn hoge niveau van
gezondheidsbescherming weerspiegeld te krijgen inde betreffende richtlijnen.
Datzelfde geldt voor de harmonisatie van residuen van diergeneesmiddelen in
Produkten vandierlijke enplantaardige oorsprong. Hetbeleid opditterrein isook flink
geharmoniseerd.
Gevoeliger ligtwellicht noghettoelatingsbeleid voor gewasbeschermingsmiddelen.
Hoewel de toelatingsbeslissing zelf aan de nationale lidstaten voorbehouden blijft,
worden de voorwaarden en vooral decriteria voor toelating geharmoniseerd. Voorts is
hetprincipevanwederzijdse erkenningvaneikaarstoelatingenopgenomen.Ditbetekent,
dat Nederland slechts in uitzonderlijke gevallen de toelating van een in een andere
lidstaat volgens de eisen van de richtlijn toegelaten gewasbeschermingsmiddel kan
weigeren. Door middel van deze richtlijn kan aan de voordeur van ons stringente
gewasbeschermingsbeleid (het toelatingsbeleid) gemorreld worden.
Ook het specifieke Nederlandse mestbeleid is vanuit Brussel onder druk komen te
staan. In de eerste plaats door de eind december 1991 aangenomen Nitraatrichtlijn.
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Hoewelhethiereenkaderrichtlijn betreft, diedenodigeflexibiliteitbiedtookquakeuze
van instrumenten, is het gekozen uitgangspunt: beperking van de hoeveelheid stikstof
(inplaats vandehoeveelheid fosfaat) nietde Nederlandse keuze. Inprincipe geldt rond
hetjaar 2000, dat inde aangewezen zogenaamde kwetsbare gebieden inNederland niet
meer dan 170 kilo stikstof per hectare opgebracht worden door middel van dierlijke
mest. Indetweedeplaats zijnzeer recentdebesprekingen begonneninBrussel overeen
richtlijn betreffende degeïntegreerde milieuvergunning. Wanneer dit voorstel ongewijzigd wordt overgenomen, kan de instrumentele inrichting van ons huidige mestbeleid
zwaar onder druk komen te staan. Bij dit alles past de kanttekening, dat dit EG-beleid
een voordeel voor de concurrentiepositie van onze veehouderij kan opleveren, daar
concurrenteninanderelidstatenookmetdergelijke regelstemakenkrijgenenNederland
voorloper is.
Datzelfde geldt voor het natuurbeleiddat inEU-kader isgeformuleerd inde vorm
vanmetnamedeHabitatrichtlijn. Opgrond vandezerichtlijn wordtderichting vanons
nationale natuurbeleid ("ecologische hoofdstructuur") min of meer van toepassing
verklaard op de EU.
Toekomst
Watkunnenweopdezeterreinen indetoekomst verwachten? Ikdenkdat verschillende
faktoren een rol gaan spelen. Drie steekwoorden zijn daarbij aan te geven:
— de nieuwe uitbreiding van de Europese Unie;
— de versterkte rol van het Europees Parlement;
— de subsidiariteitsgedachte.
Allereerstdeaanstaandeuitbreiding.Wanneermetnamedelandbouwpolitiekeproblemen
tijdig worden opgelost, zullen met ingang van 1januari 1995 Noorwegen, Zweden,
Finland en Oostenrijk tot de EU toetreden. Het volgende is daarbij in verband met het
hierboven besprokene van belang. Gegeven de beleidsopvattingen van met name de
Scandinavischetoetreders overbijvoorbeeld hetmilieubeleid, detoelating vangewasbeschermingsmiddelen en het beleid op levensmiddelengebied kan er een drang naar
aanscherpingvanbeleidenvannormenopdezeookvoorhetlandbouwbeleid belangrijke
terreinen van EU-beleid worden verwacht. Dit proces komt al relatief snel op gang.
Immers, de EU endetoetredende landen zijn al indecember 1993overeengekomen de
normen op milieugebied en op het terrein van gezondheidsvoorschiften voor levensmiddelen in de eerste vier jaar na de toetreding aan een grondig heronderzoek te
onderwerpen. Depositievantraditionelevoorstandersvaneenhoogbeschermingsniveau
als het gaat om milieu en gezondheid - Nederland, Duitsland en Denemarken - wordt
hiermee versterkt. Dit zal vanbetekenis zijn voor de stemverhoudingen in de relevante
Raden en heeft gevolgen voor de Nederlandse wijze van opereren. Ik kom daar later
op terug.
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Dan de invloed van het Europees Parlement. Door de via het Verdrag van Maastricht
geintroduceerdecodecisie-procedureheefthetEuropeesParlementmeermachtgekregen.
Deze nieuwe procedure heeft geen betrekking op het Gemeenschappelijke Landbouwbeleid, maar des te meer op bijvoorbeeld het terrein van de levensmiddelen. Het
Europees Parlement kanopgrond vandezeprocedure uiteindelijk eenvoorstel verwerpen. Alszodanigheeft dezeversterktepositievanhetEuropeesParlementnaarverwachting tot gevolg, dat er bijvoorbeeld op het terrein vandegezondheidsbescherming druk
komt tot aanscherping van het beleid en van de normen. Een tweede aspect is, dat naarmate de macht van het Europees Parlement toeneemt - het daarmee een des te
interessanter object voorbeïnvloeding wordt. Datdemachtvanhet Europees Parlement
in de toekomst alleen maar zal toenemen, lijkt slechts een kwestie van tijd. U weet,
Nederland juicht dit toe. Dit is ook een factor van belang voor het optreden van de
Nederlandse overheid in Brussel.
Tegenover deze tendenzen staat het subsidiariteitsbeginsel, dat vooral ten gevolge
van de perikelen rond de goedkeuring van het Verdrag van Maastricht grote aandacht
heeft gekregen, en in Brussel en de lidstaten het besef heeft doen doordringen dat niet
allescommunautair geregeld kanworden. Voordurend dientdevraag teworden gesteld
ofeenprobleemdermategrensoverschrijdend isdathetnoodzakelijkerwijze inEuropees
kader geregeld moet worden. Enalser alBrusselse regelgeving nodig isdater tocheen
zekere vrijheid aan lidstaten gelaten kan worden, hoe men deze invult.
Absurd inditverband wasindehervormingsdiscussie deregelgevingronddedatum
van aanvraag van de hectaretoeslag en de daarmee samenhangende controle van de
arealen. De Commissie vond dat vanwege gelijke concurrentievoorwaarden overal
dezelfde aanvraagdatummoestgelden.Alscompromiswerd 15meigekozen. Eendatum,
waarop insommige Zuidelijke lidstaten het graan al bijna geoogst wordt, terwijl ineen
koud en nat voorjaar in het Noorden nog niet alles ingezaaid is. Wel erg overdreven,
zekeralsstraksookScandinaviëistoegetreden.Gelijkeconcurrentievoorwaarden hangen
natuurlijk nietvaneenaanvraagdatum af. Maardie vraag isookte stellenvoor bijvoorbeeld de uitwerking van de braakverplichting per lidstaat of veel verdergaande zaken,
alssommigeelementenvanbeleidinzakemilieu,dierenwelzijn, dierengezondheidszorg,
enzovoorts.
Wat te doen?
Daarmee kom ik op het volgende onderdeel van mijn betoog, namelijk hoe op de
hierboven besproken (oude en nieuwe) Brusselse randvoorwaarden in te spelen. Er
bestaatinNederland enook inandere lidstatendesterkeneiging Brussel direkttewillen
beïnvloeden. Uiteraard blijft dat noodzakelijk opeen groot aantal punten. Soms wordt
daarbij als simpele gedachte gehanteerd: "We willen wat (een hogere hectaretoeslag,
of een lagere gasprijs). Leg het maar bij de Minister neer en die moet het maar in
Brussel regelen". Zo simpel werkt dat echter niet. In het traditionele markt- en prijs-
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beleid is over lobby-werk veel ervaring opgedaan. Belangrijk isgelijkgezinde partners
in andere lidstaten te vinden, waarmee je gezamenlijk - en liefst in het kader van een
Europese overkoepelende organisatie -naar deCommissie gaat. En ikbedoel dan inde
eerste plaatsdebelanghebbenden inhetbedrijfsleven zelf. InEuropesecoalities zoeken
en alsje voelt dat ook inandere lidstaten of bij deCommissie belangstelling isgewekt,
je overheden enMinister erbij betrekken. Enuiteraard alsdemacht verschuift vanRaad
naar Parlement ook je lobby-werk aanpassen, of als nieuwe lidstaten toetreden de
coalities aanpassen.
Nogmaals, inhettraditioneleEuropesemarkt-enprijsbeleid kentmenditspelveelal
heel goed. Op de nieuwere terreinen heb ik het gevoel dat men nog sterk aan de
veranderde situatie moet wennen. Hoe goed jij denkt dat dier en gezondheidszorg of
milieubeleid is, als de meerderheid der lidstaten daar een ander idee over heeft, wordt
het andere idee standaard. Het is als het ideale video-systeem uit het Natuurkundig
Laboratorium vanPhilips:hetJapansesysteemwerdstandaard, nietomdathetbeterwas,
maar omdat het eerder op de markt kwam en sneller een groot marktaandeel had.
Coalitievorming is dus uitermate belangrijk, maar ook je reeds in een uiterst vroeg
stadium van de beleidsontwikkeling realiseren dat een beleid altijd aan Brusselse randvoorwaardenmoetvoldoen. Enbovendien, alseenprobleemeeninternationaledimensie
heeft, niet op eigen houtje een oplossing te zoeken die in Nederland de best haalbare
is, maar vanaf het begin nagaan of niet beleidsopties zijn te ontwikkelen, die partners
indeGemeenschap metgelijksoortige problemenookpassen. Jevergroot daarmee sterk
de kans datje ook voor Brussel acceptabel beleid ontwikkelt.
Overigens is er voor Nederland ook nog eenandere keuze die veelal nauwelijks in
overweging wordt genomen. Dat isgewoonaccepteren watBrussels beleid isenje daar
zo goed mogelijk aan aanpassen. Niet de Brusselse regel als bedreiging zien en zich
daartegen verzetten, maar als uitdaging. Aanpassen aan veranderde randvoorwaarden,
zoalsweonsaanbodookmoetenaanpassenaanveranderde marktomstandigheden. Zo'n
keuze ismoeilijk: alsde Duitsers onzetomatennietmeer willen, zeggenwij datdat aan
de Duitsers ligt en niet aan onze tomaten. Als Brussel een extensievere landbouw wil,
zeggenwijdatBrussel zichdaarmeenietmoetbemoeien. Alshetechter deDuitsers zijn
die uiteindelijk bepalen of ze onze tomaten eten, of Brussel bepaalt dat de toeslagen in
de toekomst alleen voor extensieve produktiemethoden geldt, is vermoedelijk de beste
keuze zich zo snel mogelijk daaraan aan te passen in plaats van zich te verzetten.
Concluderend op dit onderdeel; laat ons op alle terreinen waar we Brusselse
randvoorwaarden tegenkomen, de vraag stellen:
— Kiezen we als strategie de aanpassing van de randvoorwaarden of de acceptatie
ervan?
— Als we kiezen voor aanpassing, op welke wijze realiseren we deze; welkebeleidslijnen zijn het meest succesvol, welke coalities zoeken we in Europa?
— Als we kiezen voor acceptatie: hoe schatten we de toekomstige Brusselse randvoorwaarden het beste in en hoe passen we ons aan?
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Rol van Wageningen
Daarmee kom ik ophet laatste onderdeel van mijn betoog. Wat heeft u als studente en
medewerkers van de LUW aan wat ik hier aan de orde heb gesteld, en wat kunt u
ermee? Allereerst heb iku natuurlijk erop attent willen maken dat het Brusselse beleid
niet alleen bestaat uit markt- en prijsbeleid, maar uit een groot aantal andere beleidselementen die van direkte invloed zijn op de Nederlandse land- en tuinbouw en de
agribusiness-sector.
Maar daarnaast ook zeker omdat ook u eraan kunt bijdragen dat de sector goed
omgaat metdie randvoorwaarden. Enkeleelementen wil ikdaarbij noemen. Debelangrijkste ishet ervaringsfeit dat vooral inhet stadiumvoorafgaande aande beleidsontwikkeling veel invloed kanuitgaan vanwetenschappelijke contacten. Opmijneigenvakgebied:delandbouweconomie hebikdatmeerdere malenziengebeuren. Het belangrijkste
voorbeeld vindikvoorafgaande aandeGATT-Uruguay-ronde gedachtenvorming, rondom het meten van de omvang van inkomenssteun en de mate waarin de verschillende
vormen leiden tot handelsverstoring (dezg. green box-discussie). Gebaseerd op ideeën
van Tim Josling, uitgewerkt door diverse landbouweconomen in Europa, de USA,
Australië en Nieuw-Zeeland, werden deze gedachten in het begin van dejaren tachtig
via OECD-werkgroepen zodanig gemeengoed, dat ze uiteindelijk gebruikt konden
worden om handen en voeten te geven aan de politieke besluitvorming rond de landbouwparagraaf van het GATT-accoord.
In de volgende GATT-ronde zal een vergelijkbaar hanteerbaar internationaal door
wetenschappers gedragen, instrumentarium door besluitvormers met graagte gebruikt
worden opgebied van landbouw, handel enmilieu. Deeerste studies op dit terrein zijn
ook in Wageningen reeds verricht.
Ook inuw wetenschappelijke contacten in Europa kunt u eenbelangrijke bijdrage
leverenaangrondslagenopbasiswaarvanBrusselsbeleidenBrusselse randvoorwaarden
totstandkomen. Eengoedeenvroegtijdigeuitwerking vanwatinNederland, Duitsland,
Denemarken enniettevergeten Frankrijk alsgezamenlijk probleem wordtervaren, kan
ertoe bijdragen dat enkele jaren later een Brusselse oplossing wordt gekozen, die in
Nederland niet wordt gezien als een randvoorwaarde ofwel een bedreiging, maar juist
als een uitdaging, waar onderzoek, onderwijs en voorlichting in ons land ondertussen
almeebezig zijn deland-entuinbouw enagribusiness-sector inonsland aantepassen.

VIER DUURZAME MISVERSTANDEN
OVER MILIEU EN ECONOMIE

L.A. Geelhoed

Inleiding
Over duurzame ontwikkeling wordt veel gesproken, maar de discussie is vaak weinig
precies. Voor een zinnige analyse ishet daaromvangrootbelang aante gevenwat men
onder duurzaamheid verstaat. Ik noem de definitie van het Brundtland rapport een
verstandige enbruikbare: "Hetvoorzienindebehoefte vandehuidige generatie zonder
de ontwikkelingsmogelijkheden van toekomstige generaties te belemmeren". Bij het
thema duurzame ontwikkelinggaathetdusvooral omeendoelstelling op lange termijn.
Duurzaamheid iswatdatbetreft naarmijn ideeeenbeetje vergelijkbaar methetconcept
"algemeenevenwicht" datdooreconomenwordtgebruikt omeensituatiete beschrijven
waarin geen werkloosheid heerst ener sprake isvan eenconstante groei van het nationaal inkomen. Ik krijg vaak de indruk dat het bij zowel "duurzame ontwikkeling" als
bij "algemeen evenwicht" om nogal abstracte begrippen in een ideaaltypische wereld
gaat,waarbijhetwetenschappelijkeconceptenrealiseerbaarheiddaarvantevaakverward
dreigen te worden.
Duurzaamheid en evenwicht zijn mooie begrippen, maar het zijn wel zaken die
slechts op zeer lange termijn spelen. Het is dan ook niet verwonderlijk dat het in de
praktijk inderdaad niet blijkt mee te vallen om aan duurzaamheid handen en voeten te
geven. Dr Geerards, een oud-directeur van DSM met onder andere milieuzorg in zijn
portefeuille, concludeert ineenrecent nummer vanhetbladDossierdatophetpuntvan
deduurzame ontwikkelingdeverwachtingen inNederland welerg hooggespannen zijn:
de nationale milieubeleidsplannen gaan uit van het bereiken van een situatie van duurzaamheid binnen één generatie1. Het idee is dat zich een nieuwe industriële revolutie
voordoet waarbij vele produktieprocessen zullen veranderen.
Economen kennenditprobleem vantehooggespannenverwachtingenoverhetsnel
bereiken van beleidsresultaten maar al te goed. Die fout is door het economenvolkje al
vaak gemaakt, bij voorbeeld toen we in dejaren vijftig en zestig dachten dat we het
werkloosheidsprobleem voor altijd konden oplossen. Ikben het dan ook met Geerards
eens dat er eerder sprake zal zijn vaneen geleidelijke structuurverandering. Een structuurverandering diebovendien samenvalt meteenanderbelangrijk omvormingsproces,
namelijkhetprocesvandeglobalisering ofinternationalisering vandeproduktie. Globalisering en het groen maken van de economie vereisen ieder een industriële revolutie.
De combinatie vandeze revoluties zal inde komende eeuw eenfundamentele verandering kunnen betekenen.
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Ik wil in dit opstel de volgende invalshoek kiezen: economie en milieu moeten niet
vanuittegenovergestelde positieswordenbenaderd.Danwordtimmersalte gemakkelijk
een scherpe tegenstelling gecreëerd die uitloopt in een oneigenlijke keuze: milieu of
economie.Wanneertweegroeperingenzichingravenenvervolgenselkaargaanbestoken
in een sfeer van wederzijds onbegrip, heeft dat nog nooit iets vruchtbaars opgeleverd.
Het is beter om - als uiteengezet in het NMP 2 - te zoeken naar mogelijkheden om de
invalshoeken van economie én milieu in overeenstemming te brengen.
Globalisering
Bij internationale milieuproblemen gaan grotere effectiviteit van het milieubeleid en
geringere lastenvoordeeconomiehand inhand indienmiddelsactieve milieudiplomatie
afstemming in internationale kaders plaatsvindt. De internationale economische samenhangmagdaarbijnietuithetoogwordenverloren.Eengeïsoleerdnationaalmilieubeleid
voor binnenlandse activiteiten die blootstaan aan internationale concurrentie tast de
concurrentiepositie aan en kan leiden tot verplaatsing van die activiteiten naar het
buitenland. Maar ook activiteiten die niet rechtstreeks blootstaan aan internationale
concurrentiewordendoornationaalmilieubeleidgeconfronteerd metkostendieuiteindelijk doorwerken inde concurrentiepositie en tot verplaatsing kunnen leiden. Mondiaal
gezien iser danaandemilieuvervuiling nietsveranderd. Sterker nog,het ligthetmeest
voor de hand dat die activiteiten zich danzullen verplaatsen naar landen waar men ver
achter looptmethetstellenvanmilieu-eisen. Indatgevalzaldekwaliteitvanhetmilieu,
mondiaalgezien, zelfs afnemen. Solitair milieubeleid zalbovendien opandere terreinen
leidentottoenemendedrukombegeleidende maatregelen tetreffen enzohetgevaarvan
eeninternationale subsidie-wedloop vergroten. InNMP2heeft ditinzichthaar weerslag
gevondenindeopmerkingdatdenationalemilieubeleidsruimte doorglobalisering sterk
wordt ingeperkt. In een globaliserende wereld is niet alleen concurrentiekracht van
bedrijven vanbelang, het gaat ook omdeconcurrentiekracht van landen. Naast belangrijke thema's als kostenniveaus, technologie en flexibiliteit wordt de aandacht daarom
dwingend gericht op beleidsconcurrentie. Bij deze internationale concurrentie van
overheden spelen zeer veel factoren die het fiscale klimaat en de publieke aanbodzijde
bepalen. Beleidsconcurrentie vindt plaats via de kwaliteit en toegankelijkheid van de
infrastructuur, vanhet onderwijs enook viadeeisen vanhet milieu. Door deglobaliseringkunnen weonsopdezegebiedengeengrote afwijkingen vanandere landen permitteren.
Vier misverstanden
Over milieubeleid is op het microniveau van individuele bedrijven en sectoren sprake
vaneen tamelijk omvangrijke kennis over deuitvoering van het beleid en de mogelijkheden voor de inzet van specifieke instrumenten. Er wordt gestreefd naar een vormge-
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ving van het overheidsbeleid waarbij de doelstellingen van het economische beleid en
hetmilieubeleidzoveelmogelijkineikaarsverlengde liggen.Eenbenaderingduswaarbij
zorg voorhetmilieuwordtvertaald ineeneconomisch verantwoorde uitdaging voorhet
bedrijfsleven en gezinnen. Het gaathierbij nietprimair om minder economische activiteit, maar om een verschuiving naar schonere activiteiten en een evenwicht tussen
economischeactiviteitenmaximaalaanvaardbare milieuverontreiniging.Vanuitdoelmatigheidsoverwegingen wordt een belangrijke plaats ingeruimd voor zelfregulerende
mechanismen gericht optransactie en overreding, bij voorbeeld doormiddel van meerjarenafspraken inconvenanten2. Echter, zoals vaker gebeurt, stijgt naarmate het aggregatieniveautoeneemt, ook hetaantalmisverstanden. Viermisverstandentredenergvaak
aan het licht in discussies over de economische aspecten van milieu en -beleid. In de
eerste plaats gaan sommigen ervan uit dat groei altijd slecht is voor het milieu. Een
tweede misverstand is de gedachte dat milieu eneconomie kunnen samengaan bij onze
huidige sociaal-economische instituties. Het derde misverstand is dat Nederland het
alleen kan dan wel moet doen. Het vierde misverstand is dat de kosten van het milieubeleidtedikwijls verwaarloosdworden. Ikzaldezeviermisverstandeneerstinalgemene
zin bespreken. Vervolgens bekijk ik een aantal praktische voorbeelden van de vier
misverstanden tegenkomen wanneer we kijken naar het idee van het tweesnijdend
zwaard. Bijditactueleplangaathet omeenverlaging vandelasten oparbeid die wordt
gefinancierd met de opbrengsten van een ecotax.
Groei en milieu
In tegenstelling tot wat dikwijls wordt beweerd is economische groei een belangrijke
voorwaarde voor een effectief milieubeleid. Economische groei genereert immers de
middelen die nodig zijn om het milieu te verbeteren. Dat geldt inde eerste plaats voor
het maken van groenere technologie. Maar economische groei hangt ook samen met
efficiëntere produktie (dus met minder grondstoffen, minder energie, en minder afval
enuitval). Zonder groei komener geenof onvoldoende nieuweprocessen enprodukten
dieminder milieu belastend zijn. Tenslotte iseenbelangrijke lesdat economische groei
het financiële draagvlak voor het milieubeleid moet scheppen. Milieu is wat economen
eenluxegoed noemen. Datblijkt weldoordatdediscussie ingewikkelder wordtdooreen
recessie. Ondernemers en consumenten zeggen dan: ik heb even geen tijd, ik moet
overleven. Burgers willen graag een schoon milieu, maar een intensief en effectief
milieubeleid ligtpolitiek toch niet eenvoudig, wanneer deburgers daarvoor koopkracht
moeten inleveren of werk. Daarom is een gezonde economie het beste draagvlak voor
het milieu.
Maatschappelijke randvoorwaarden
Een van de belangrijke lessen van de afgelopen jaren is dat milieu en economie alleen
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externe effecten die milieu-vervuiling met zichmeebrengt indeprijzen te verrekenen.
Maar het is een ernstige denkfout dat het milieuinstrumentarium en het economisch
instrumentarium vanwege dezeparallelle belangen simpel aanelkaar geklonken zouden
moeten worden. Kortom, de verschuiving van lasten van arbeid naar milieu wordt ten
onrechte gepresenteerd als een tweesnijdend zwaard.
Hetisvooreenjuist inzichtvanbelangtweesoorten milieuheffingen teonderscheiden:dezogenoemdemilieubelastingenenregulerendeheffingen. Milieubelastingenleiden
niet of nauwelijks tot gedragsverandering omdat ze worden geheven op goederen die
we niet of moeilijk kunnen missen. Milieubelastingen kennen daarom een "constante"
opbrengst, maar als zodanig dragen ze niet bij aan een verbetering van het milieu.
Regulerende heffingen daarentegen beïnvloeden wel het gedrag, omdat ze mensen en
bedrijven ineen milieuvriendelijke richting sturen. Zulke heffingen zijn goed voor het
milieu, maar slecht voor de schatkist, want als iedereen zich milieuvriendelijk gaat
gedragen leveren regulerende heffingen uiteindelijk weinig geld op.
Bijregulerende heffingen doetzichdushetprobleemvoordatdezeheffingen (zeker
op termijn) weinig overheidsinkomsten opleveren en aldus kunnen de lasten die op
arbeid drukken nauwelijks blijvend worden verlaagd. Wilmendewerkgelegenheid met
de opbrengsten van eenecotax stimuleren dan kan dateigenlijk alleen met milieubelastingen. Bij milieubelastingen zijn er wel voldoende inkomsten om te gebruiken voor
lastenverlichting, maar hierbij ishet probleem dat het niet of nauwelijks uitmaakt ofje
doordehondofdoordekat wordtgebeten. Eenloonbelasting gaatnetzogoedtenkoste
van het reële, besteedbare loon als een belasting op bestedingen; een stijging van het
besteedbare inkomendoor eenlastenverlichting gaat op aandedoor deecotax gestegen
kosten van bijvoorbeeld energie.
Alleenalsdeopbrengstvandemilieubelastingenlouteraanwerkende mensenwordt
teruggegeven, zijn er werkgelegenheidseffecten te verwachten. Er zijn dan echter ook
effecten op de inkomensverhoudingen. Zo'n oplossing gaat namelijk ten koste van
mensen met een uitkering of eenpensioen (die immers wel de milieubelasting betalen,
maar niet worden gecompenseerd voor dit verlies in koopkracht). De milieubelasting
wordt zo eigenlijk alleen maar gebruikt om een verschil te creëren tussen werkenden
en niet-werkenden. Dit wordt in de discussie over het tweesnijdend meestal vergeten.
CPB-berekeningen
Wemogendus, helaas, geenhooggespannenverwachtingenkoesteren overdegroeivan
de werkgelegenheid alsgevolg van verschuiving inde lasten van arbeid naar milieu. In
december 1993ishetCentraal Planbureau degevolgennagegaanvaneen energieheffing
ophetkleinverbruik dieneerkomt op 10dollarper vatolie,eenzeer substantiële heffing
dusmetmeer dan50procent4. Hetgaat indezerekenkundige exercitie duidelijk omeen
milieubelasting, wantdebelastinginkomsten zijn substantieel (3miljard gulden in 1995)
terwijl het effect op het energieverbruik uiterst gering is (slechts zo'n Vi tot 114%
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reductie in Nederland tegen hetjaar 2010). Desondanks komener tot 2010 ten hoogste
slechts 11.000banen bij, terwijl de inkomensverdeling schever wordt. Daarbij worden
grote economische risico's gelopen, want de doorgerekende zogenoemde kleinverbruikersvariant heeft ook betrekking op kleine en middelgrote ondernemingen (de
belangrijkste bron van werkgelegenheidsgroei inons land), terwijl er volgens het CPB
eenloon-enprijsspiraal kanontstaandieonzeeconomieontwricht eneen werkgelegenheidsverlies op kan leveren van 50.000 personen5.
Deenigszinsontnuchterendeconclusieisdathetmilieuprobleemendewerkloosheid
niet in één klap kunnen worden opgelost. Zo men op zoek is naar een tweesnijdend
zwaard, dan moet men dat zoeken in de handen van een competitief en dynamisch
bedrijfsleven, want alleen daar kunnen de belangen van milieu en werkgelegenheid
worden verenigd. Dit alles wil niet zeggen dat er geen mogelijkheden bestaan om
regulerende milieuheffingen inte zetten inhet kader vanhet milieubeleid of milieubelastingen opgezinnen tegebruiken alseenalternatieve grondslag voor het financiering
van de rijksuitgaven. Mijn betoog illustreert slechts dat het bij het streven naar duurzaamheid beter isom vangeval tot geval tebezien welke instrumenten hetbest kunnen
worden ingezet en om eerst die problemen aan te pakken waarover voldoende kennis
aanwezig is en de oplossingsrichting onomstreden.
Tot slot
Duurzaamheid heeft betrekkingopderelatietussenmensenmilieuendaaromzijnvisies
op de mogelijkheden van de mensheid haar gedrag te veranderen alsmede op de maatschappelijk aanvaardbaar geachte ecologische risico's bepalend voor wat onder duurzaamheid wordt verstaan. Hierbij geven subjectieve oordelen en condities van tijd en
plaatsdedoorslagbijhetoordeelofmenselijke activiteitenalsduurzaamkunnenworden
gekwalificeerd of niet. De weging van onzekerheden en risico's is een zaak van de
maatschappij als geheel, dus van de politiek, en daardoor is deze beoordeling geen
gegeven voor altijd.
Het is contraproductief te proberen met een op drijfzand gebouwd "grand design"
alshettweesnijdend zwaardeenmilieuhypotheektenemenopde financieel-economische
toekomst van ons land. Onderkend moet worden dat het streven naar een zo effectief
mogelijk milieubeleid eisen stelt aande vormgeving van zowel het milieubeleid alshet
financieel-economische beleid. Teneerste moetenmarkten flexibel zijn en milieumaatregelen moeten voldoende worden gecompenseerd opdat de totale lastendruk voor
burgersenbedrijfsleven niettoeneemt.Tentweedekanslechtsvoldoendedraagvlakvoor
het milieu(beleid) worden gecreëerd indien het milieubeleid financieel-economisch
gezond isengeenonevenredig groot offer intermen vanwerkgelegenheid en inkomens
wordt gevraagd. De noodzaak van grotere flexibiliteit en dynamiek voor het milieu èn
de economie creëert een gemeenschappelijk belang voor deregulering, privatisering en
daling vandecollectieve-lastendruk. Zo'npraktische invulling vande financieel-econo-
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mische eisen die uit het concept duurzaamheid volgt, spreekt mij aan.
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