Bosrijk Noord-Nederland?

S. Thijsen, Grontmij nv Drachten

Na afronding van de studie inzake commerciële
houtproduktie in de provincie Friesland, heeft
Grontmij het initiatief genomen tot het opstellen
van een regionaal plan voor de ontwikkeling van
geïntegreerde tand- en bosbouw in de provincies
Groningen, Friesland en Drenthe. Een en ander
dient mede te worden bezien in het licht van het
gemeenschappelijk landbouwbeleid en het communautair actieprogramma voor de bosbouw in de
Europese Gemeenschap.
In deze planstudie wordt verhoogde aandacht gevraagd voor het regionaal-economisch beleid.
Geboden wordt een innovatieprofiel voor het
noorden, waarin voor het aangesloten grensgebied
van de drie provincies bosbouw als kristallisatiepunt geldt voor de geïntegreerde en multifunctionele ontwikkeling van het landelijk gebied. In de
functiedifferentiatie die voor dit gebied wordt nagestreefd, komen naast bosbouw, al dan niet in combinatie met verschillende vormen van landbouw,
ook natuur, recreatie, wonen en werken aan de orde,
evenals milieuhygiënische aspecten, waterwinning
(aquaforestry), delfstoffen en dergelijke.
De taakverschuiving van het innovatieprofiel
moet leiden tot een aantoonbare vermindering van
de overschotproduktie.
De hieruit voortkomende besparing wordt deels
geïnvesteerd in een nieuw economisch perspectief
(nieuwe groeisectoren) en deels in een verdere stimulering van omliggende landbouwgebieden (kwaliteitsverbetering, agro-industrie).
De achtergronden van het projectvoorstel worden in dit artikel uiteengezet.
Probleemstelling
-

algemeen

In het Memorandum Bosbouw stelt de Commissie voor
om te komen tot een communautair actieprogramma
voor de bosbouw. Dit actieprogramma zou kunnen leiden tot een uitbreiding van het bosareaal en tot een
betere benutting van de bestaande bossen.
In het kader van nieuwe structurele oriëntatie van het
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Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) op middellange termijn acht de Commissie de betekenis van bossen en bosuitbreiding van groot belang bij het denken
over oplossingen voor problemen die zich in de landbouwsector en milieusector opgestapeld hebben.
Uit het discussiestuk van de Commissie "Vooruitzichten
voor het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid" (Com
(85)333) blijkt duidelijk dat de uitbreiding van de bosbouw van doorslaggevende betekenis zou kunnen zijn
voor de communautaire landbouw:
- "grond die in verband met de overproduktie aan de
landbouw wordt onttrokken, zou met bomen kunnen
worden beplant;
- bosbouw zou een geschikte teelt kunnen zijn voor de
minder produktieve gronden van boerderijen."
De bestaande overschotten zouden zo teruggedrongen
kunnen worden en de zelfvoorzieningsgraad van hout,
zowel voor de EG als voor de afzonderlijke lidstaten, kan
worden opgevoerd.
De intensieve vorm van landbouwproduktie in Nederland met duidelijk (vanuit landbouwkringen gezien) substantiële financiële baten zowel in de produktie- als in de
verwerkende sfeer, verkleint echter de bereidheid om op
alternatieve produktie wijzen over te gaan. Daarbij levert
bosbouw voor landbouwbedrijven nog minder op dan
landbouwprodukten die als alternatief worden genoemd.
Het voornaamste probleem op bedrijfsniveau, waarvoor bij bosuitbreiding op landbouwgronden in het te
ontwikkelen programma dan ook een oplossing gevonden moet worden, is het verschaffen van een redelijk
inkomen op landbouwbedrijven die geheel of gedeeltelijk op houtproduktie overgaan.
Indicaties van de grootte van de hiervoor benodigde
financiële stimulans op het bedrijfsniveau zijn onder
meer gegeven in ons onderzoek commerciële houtproduktie Friesland (1986).
-

regionaal plan

Op regionaal niveau stijgt het bebossen van landbouwgronden boven de individuele inkomensproblematiek
uit. Men ervaart dat de ontwikkelingsmogelijkheden in de
landbouw in steeds verdergaande mate worden beperkt

Voor een aantal produkten lijkt het erop dat de mogelijkheden tot groei van het volume zijn of worden afgesneden. Voor de melkveehouderij is dit voorlopig een feit.
Er gaan ook stemmen op dat voor de oplossing van
de mestproblematiek aan een inkrimping van de varkens- en pluimveehouderij in concentratiegebieden niet
valt te ontkomen.
Voor andere produktietakken (bestaand en nieuw) is het
onduidelijk welke groeimogelijkheden er zijn en welke
ingekrompen zullen worden. Tegelijkertijd wordt op het
terrein van de milieuhygiëne en ruimtelijke ordening op
provinciaal niveau beleid ontwikkeld, dat gevolgen heeft
voor de ontwikkelingsmogelijkheden in de land- en tuinbouw. De gevolgen van deze maatregel voor de landbouw worden nagenoeg niet inzichtelijk gemaakt zodat
het onmogelijk is om tot een evenwichtige belangenafweging te geraken.
Deze onzekerheid veroorzaakt bij bestuurders van
standsorganisaties en provincies een grote terughoudendheid ten aanzien van extensieve produktalternatieven zoals de bosbouw. Enerzijds wordt deze terughoudendheid versterkt door een geloof in de technologische
ontwikkeling en de hoop op daaruit voortkomende alternatieven (liefst bij de buurprovincie). Anderzijds door het
gebrek aan inzicht in de plaats en betekenis die bosbouw zou kunnen hebben in de regionaal-economische
structuur. De mogelijkheden van bosbouw binnen de
veranderende context van de landbouw zijn echter op
regionaal niveau onvoldoende bekend om er al beleid op
te kunnen baseren. Onderzoek naar die mogelijkheden
is daarom dringend gewenst, gezien de wens EG-beleidsvoornemens te optimaliseren en bijvoorbeeld ook
de gedachten over het concept van geïntegreerde landbouw en de verhoging van de Nederlandse houtproduktie.
Dit laatste is verwoord in de structuurvisie op het bos
en de bosbouw en het Meerjarenplan Bosbouw.
Een regionaal plan voor een geïntegreerde ontwikkeling
van land- en bosbouw kan op regionaal niveau aanknopingspunten bieden op welke wijze een specifieke regio
voorwaarden kan scheppen voor een verdere ontwikkeling van beide sectoren en de stimulering van de regionaal-economische structuur.
Doelstellingen
Een regionaal plan voor geïntegreerde ontwikkeling van
bos- en landbouw heeft een meerledige doelstelling:
1 het verschaffen van duidelijkheid ten aanzien van de
vraag welke armslag een regio nodig heeft/haalbaar is
om de effecten van de macro-economische veranderingen ten gevolge van landbouwstructuurmaatregelen beheersöaarte maken.

2 het aangeven wat de plaats en betekenis is van de
bosbouw als oplossingsrichting voor de gestelde landbouwproblematiek in de regio.
3 het aangeven op welke wijze de regio initiatieven kan
ondernemen om voorwaardenscheppend en stimulerend vanuit de sectoren land- en bosbouw op te treden
en daarmee de regionaal-economische structuur te versterken.
4 het bepalen van de beleidsruimte die noodzakelijk is
om de EG-beleidsvoornemens voor de land- en bosbouw te operationaliseren tot een communautair actieprogramma dat op regionaal niveau gerealiseerd kan
(en moet) worden.
Filosofie (schema 1)
Het antwoord op de vraag waarheen met de landbouw
en de bosbouw hangt in onze benadering nauw samen
met de vraag "waarheen met de landelijke gebieden".
Veranderingen zullen niet alleen betrekking hebben op
de werkgelegenheid of op de produktiestructuur, maar
ook op de inrichting van het landelijk gebied zoals de
ordening van grondgebruiksvormen, de functie- en bestemmingsregeling en dergelijke.
De problematiek van de landbouw en de bosbouw zal
dan ook vanuit het geïntegreerde multifunctionele systeem landelijk gebied moeten worden bezien.
In het regionaal plan zal nagegaan worden hoe de
landbouw en de bosbouw elkaar kunnen versterken om
te zamen een bijdrage te leveren aan de instandhouding
en ontwikkeling van het grotere systeem de landelijke
gebieden.
Dit betekent dat naast een knelpuntenanalyse van de
sectoren landbouw en bosbouw in een specifieke regio
relaties gezocht moeten worden met raakvlaksectoren
als natuur, milieu, recreatie, landschap e.d. Oplossingen
en knelpunten per sector, zullen in een ruimtelijke, ecologische en bovenal economische samenhang worden
gebracht tot een nieuwe visie op het landelijk gebied van
de regio.
Case-study (schema 1 en 2)
Om enerzijds een reëel toekomstperspectief te bieden
en anderzijds te voorkomen dat nationale en EG-beleidsvoomemens niet aansluiten bij het regionaal beleid
of het zelfs doorkruisen, stellen wij voor om voor een
concrete regio een case-study te verrichten.
De case-study is geënt op de (deels) specifieke onv
standigheden van die regio. Binnen de case-study zal
via een theoretische lijn een aantal regionale scenario's
worden ontwikkeld waarin de plaats en betekenis van de
landbouw voor de regio wordt geëvalueerd in:
- financieel- en sociaal-economisch opzicht
- ruimtelijk opzicht
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ecologisch opzicht
maatschappelijk opzicht.
Daarnaast zullen in concreto een aantal "pilot-projecten" worden opgestart om de plaats en betekenis van
bosbouw op bedrijfsniveau te onderzoeken. Deze aanpak is gevisualiseerd in schema 1 en 2.
Keuze probleemgebied: noorden des lands
Het noorden wordt nu en in de nabije toekomst geconfronteerd met gevolgen van het gevoerde E.EG.-landbouwbeleid. De kans op toename van de werkloosheid,
zowel onder de agrariërs als in de toeleverende agrarische bedrijfstakken, is zeer groot en van een omvang die
met name In het noorden ernstige gevolgen kan hebben.
Begin maart gaf de Federatie van Noordelijke Economische Instituten in een rapport aan, dat er in het noorden tot 1997 maximaal twaalfduizend arbeidsplaatsen
kunnen verdwijnen als gevolg van de produktiebeperkende maatregelen. De volgende ontwikkelingen spelen
daarin mee.
Ten eerste is, naar Nederlandse maatstaven beoordeeld, het tempo van arbeidsuitstoot in deze regio hoog.
Ten tweede nemen akkerbouw en melkveehouderij in
deze gebieden een belangrijke plaats in en juist in deze
produktierichtingen is een verminderde inzet van arbeid
en grond te verwachten als gevolg van een grote overschotproduktie.
Ten derde zijn in deze produktierichtingen technologische ontwikkelingen te verwachten (o.a. melkrobot),
die mogelijk de druk om minder arbeid en grond in te
zetten nog verder kunnen versterken.
Als vierde en laatste ontwikkeling kan worden genoemd de grensstellende werking van het ecologisch
plafond; de ecologische grenzen van de groei zijn bereikt, zowel vanuit de feitelijke milieu-effecten als van
een zich verscherpend milieubeleid.
Daarnaast is al geconstateerd dat de regionale economie eenzijdig is georiënteerd op en daardoor in grote
mate afhankelijk is van de landbouw.
De noodzaak tot produktiebeperking kan en mag niet
leiden tot een ondermijning van de landbouw als belangrijkste pijler van de economische structuur van het noorden. Het noorden moet de bakens tijdig verzetten. In de
studie gaat het zogenaamde innovatieprofiel uit van een
gedifferentieerde regionale ontwikkeling: de landbouwkundig sterke gebieden worden gestimuleerd.
Voor andere gebieden, waaronder het grensgebied
van de drie noordelijke provincies, wordt een taakverschuiving voorgesteld met bosbouw als kristallisatiepunt
en drager van nieuwe functies (zie figuur 1).
Belangrijk is dat hierbij gezocht wordt naar combinaties met alternatieve produkties die zowel een redelijk
inkomensperspectief bieden voor de individuele agrarisch ondernemer, alswel op zodanige schaal toepas-

Figuur 1 Bosrijk Noord-Nederland, studiegebied.
baar zijn dat zij een structurele bijdrage leveren aan de
oplossing van de landbouw(overschotten)problematiek.
Aanpak (schema 3)
Gedacht wordt om de case-study Bosrijk Noord-Nederland onder te verdelen in twee delen, te weten:
1 een deelonderzoek naar de ontwikkelingsmogelijkheden van bestaande en nieuw te ontwikkelen sectoren
en/of produkties in de regio (strategisch cfeefj;
2 een deelonderzoek bevattende de aanbevelingen tot
het scheppen van gunstige randvoorwaarden om haalbare ontwikkelingsmogelijkheden in de regio te realiseren (operationeel deel).
ad 1

strategisch deel

Na het vaststellen van de overleg- en werkstructuur en
de projectdoelstellingen wordt in dit deel een inventarisatie gemaakt van de specifieke knelpunten en mogelijkheden voor iedere sector.
Vervolgens worden de sterke en zwakke punten van
de regio geanalyseerd. Op basis hiervan wordt een regionaal streefbeeld voor de lange termijn ontwikkeld.
Dit streefbeeld wordt uitgewerkt in een aantal scenario's en modellen waarin met name de plaats en betekenis van de bosbouw en het integratieniveau met de
landbouw varieert. Deze modellen worden doorgerekend op hun financiële en sociaal-economische consequenties voor de regio.
Het eerste deel van het onderzoek eindigt met een
beleidsmatige keuze van haalbaar geachte modellen.
ad 2

operationeel

In het tweede gedeelte worden een drie- tot viertal haalbaar geachte modellen verder uitgewerkt. In ieder model
wordt de noodzakelijke beleidsruimte bepaald door na te
gaan:
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- mei welke aspecten en in welke mate (afhankelijk
van de bestaande situatie en de voorgestelde modelontwikkeling) in het kader van de ruimtelijke ordening met
land- en bosbouw rekening gehouden moet worden;
ontwikkeling van criteria en met een geografische vertaling naar deelgebieden;
- met welke aspecten en in welke mate in het natuuren milieubeleid rekening gehouden moet worden met de
wenselijke ontwikkeling van land- en bosbouw;
- met welke aspecten en in welke mate in het beleid
ten aanzien van het grond- en oppervlaktewater rekening gehouden moet worden met de behoefte aan water
voor land- en bosbouw en voor menselijke consumptie;
- welke inrichtingswensen voor het landelijk gebied
voortvloeien uit de voorgestane modelontwikkeling.
Voorts wordt van ieder model bepaald wat de betekenis
ervan is voor het regionaal inkomen en de werkgelegenheid, zowel in de primaire als in de secundaire sfeer.
In het laatste deel wordt een realiseringsstrategie opgesteld. Hierin wordt aangegeven waar, wanneer en
welke maatregelen in de regio genomen dienen te worden, zowel in organisatorische als in financieel opzicht
De financiële onderbouwing van het plan wordt bepaald door aan te geven:
- welke instrumentaria ter beschikking staan;
- de bijdrage van het plan aan de sociaal-economische structuur van de regio (baten/kosten in relatie tot
werkgelegenheidsaspecten);
- hoe de financiering in de tijd zal moeten verlopen;
weergegeven door middel van een financieringsplan.
Tegelijkertijd met deze beleidsmatige uitwerking en het
berekenen van de effecten van het regionale streefbeeld
voor geïntegreerde ontwikkeling van land- en bosbouw,
zullen een aantal concrete pilot-projecten worden opgestart.
leder pilot-project speelt in op de specifieke plaatselijke omstandigheden. Hierbij wordt gedacht (zie ook

Memorandum Bosbouw par. 221 en 224) om de volgende verscheidenheid aan onderwerpen na te streven:
- bebossing van gronden in akkerbouwgebieden;
- bebossing van gronden ten behoeve van de bescherming van strategische watervoorraden;
- bosbouw op kleine percelen met het oog op intensieve produktie van kwaliteitshout;
- onderzoek van gemengde landbouw, bosbouw en
weidebouwexploitatie (agro-forestry, forestry-farming}.
In het licht van de resultaten kan een demonstratie- en
voorlichtingsprogramma worden opgezet.
Slot
Of het projectvoorstel daadwerkelijk tot een substantiële
uitbreiding van het bosareaal in het noorden zal leiden
is onder meer sterk afhankelijk van voorstellen ter beteugeling van de landbouwoverschotten. Door middel van
contigentering, garantiedrempels en medeverantwoordelijkheidsheffing wordt op de Europese vergadertafels
gepoogd de oververzadiging van met name zuivel en
granen een halt toe te roepen.
Aangezien de produktiviteit per ha blijft stijgen zal
steeds minder grond nodig zijn om dezelfde hoeveelheden te kunnen produceren. Het lijkt daarom onvermijdelijk dat voor een deel van het huidige landbouwareaal
een niet agrarische bestemming wordt gezocht.
Met het nieuwe set-a-side programma lijken de kansen voor bosbouw toe te nemen. Even afgezien van de
vraag of juist bosbouw een oplossing kan bieden moet
worden gezien dat de manier waarop op de langere
termijn produktiebeheersing in de landbouw wordt bereikt in grote mate bepalend is voor de vormgeving van
de landelijke gebieden. Vanuit de behoefte naar toekomstperspectieven voor de landelijke gebieden in het
noorden en de eventueel daarvoor te genereren middelen is het projectvoorstel "Bosrijk Noord-Nederland" als
"Landelijk Noord-Nederland" ingediend bij de Europese
Commissie.
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