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Referaat
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Areaalbeheersing iseenbeleidsinstrumentomdelandbouwproduktietebeperken.Recentelijk isindiscussiegekomenofditinstrumentmoetworden
ingepastinhetGemeenschappelijk Landbouwbeleid,enwelteroplossingvan
deproblemendiedealsmaargroeiendeEG-landbouwproduktiemetzichmeebrengt.Inditverband iseenduidelijkebehoeftevoelbaaraanmeerkennis
overdemogelijkhedeneneffectenvanareaalbeheersing.Hetisdebedoeling
vanditboekomindiebehoeftetevoorzien.
Hetboekbestaatuittienhoofdstukken,enbevatbijdragenmetuiteenlopendebenaderingen.Deeerstebijdragebiedteenplaatsbepaling vanhet
thema.DaarnawordendeAmerikaanseervaringenmetareaalbeheersing uitde
doekengedaan.Hetderdehoofdstuk iseeneconomischebeschouwingenlaat
ziendatareaalbeperking oplangetermijneenondeugdelijkmiddelis,maar
opkortetermijnmoeilijkkanwordengemist.Vervolgenskrijgthetthema
eenpolitiekebehandeling,waarbijdepositiesvanmetnameBonnenParijs
wordengetekend.HoofdstukvijfbiedteenaantalberekeningenvantoepassingophetakkerbouwbedrijfinNederland.Ookwordtaandachtbesteedaan
hetextensiverings-alternatief.Juridischeenbestuurlijkeaspectenvan
areaalbeheersing zijnhetonderwerpvanhoofdstuk zes.Hoofdstuk zeven
analyseertdeeffectenvaneenverplichte,proportionele areaalbeperking
aandehandvanontwikkelingenindeItaliaanselandbouw.Devraagofen
onderwelkevoorwaardenareaalbeheersing externeeffectenkanhebbenvoor
deruimtelijkeordeningisonderwerpvanhoofstukacht.Hoofdstuk negen
beoordeeltdebruikbaarheid vanhetlandinrichtingsinstrumentarium voorde
terzijdestellingvan landbouwgrond inNederland.Hetboekwordtafgesloten
meteensociologischeanalysevanhetlandbouwpolitieke debatinNederland.

areaalbeheersing /gemeenschappelijk landbouwbeleid /grond/
landbouwpolitiek /landinrichting /produktiebeperking
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Voorwoord

Ditboekisgeschrevenalswetenschappelijke onderbouwingvanhetcongres
'Areaalbeheersingindelandbouwpolitiek'van15december 1987te
Wageningen.HetcongresiseengezamenlijkeondernemingvandeWerkgroep
Landbouwpolitiek envanhetNederlandsInstituutvoorRuimtelijkeOrdening
enVolkshuisvesting.HierbijheeftdeWerkgroepLandbouwpolitiek detaakop
zichgenomeneenwetenschappelijkepublicatieteredigerenvoordathet
congres zouplaatsvinden.Indezepublicatiezijnbijdragentevindenvan
ledenvandeWerkgroep;daarnaastheeftderedactieeenberoepgedaanop
eenaantalexterne deskundigen.
DeWerkgroepLandbouwpolitiek iseensamenwerkingsverband vanwetenschappelijkeonderzoekersendocentenvandeLandbouwUniversiteit .Deledenvan
deWerkgroepvertegenwoordigenverschillendewetenschappelijkedisciplines:
economie,sociologie,politicologieen rechtswetenschappen.DeWerkgroep
steltzichalstaakonderzoekenonderwijsophetterreinvandelandbouwpolitiektebevorderenentecoördineren.Vanuitverschillendedisciplinaireinvalshoekenvindteennaderebestuderingplaatsvanactuelethema's
vanhetlandbouwbeleid.Hierbijwordtgestreefdnaareenzodanigeaanpak
datderesultatenvoorhetbeleidvanbetekeniszijn,terwijltegelijkertijddewetenschappelijkeonafhankelijkheid blijftgehandhaafd.
Alseenvandemogelijkebeleidsinstrumenten terbestrijdingvanproduktieoverschottenkrijgthetthemaareaalbeheersing thansveelaandacht.Vanwege
degrotebetekenisdietoepassingvanditinstrument zalhebbenvoorde
verdereontwikkelingvanlandbouwenplatteland,ligteenintensievemaatschappelijkediscussieindelijnderverwachting.Eendergelijkediscussie
isbovendienwenselijk.Nureedsblijktdatdemeningenoverdewenselijkheidendehaalbaarheid sterkuiteenlopen.Dezedivergentievanmeningen
komtnogsterkertotuitingwanneerareaalbeheersing nietalleenwordt
beschouwdalseeninternprobleemvanlandbouwbeleid,maartevensalseen
mogelijkebijdragevoordeoplossingvanruimtelijkeproblemenenmilieuproblemen.Danhebbenwenietalleentemakenmetaldannietzinnig
beargumenteerdeverschillenvaninzicht,maarookmetduidelijkebelangentegenstellingen.Kortomeenpolitiekprobleem.
DeWerkgroepLandbouwpolitiek heefteenpoginggedaanditpolitiekeprobleemteontrafelenentevertalenineenaantal achterliggendeproblemen
dievanuitdeeconomie,desociologie,depoliticologie,derechtswetenschappenenderuimtelijkeordeningnaderwordenbestudeerd.Deevaluatie
vandezepogingvindtplaatstijdenshetcongres.
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Summary

Thisbookcontainstenstudiesthatweremadeinpreparationofthe
congress 'AcreageControlandAcriculturalPolitics',heldinWageningen,
theNetherlands,onDecember 15th,1987.Thissummarygivestheabstracts
ofthesubsequentchapters.

AcreagecontrolandtheCommonAgriculturalPolicy/J.deHoogh
ThediscussionabouttheadjustmentoftheCAPisfocussingonacreage
control,becauseadrasticreductionofthesupportprice levelispoliticallynotacceptable,andaquotasystemcanonlybeimplemented forafew
commodities.Undertheseconditionsacreagereductionprogrammeshavebeen
suggestedasalastresorttoreversingthetrendofevergrowingexpenditures.However,suchprogrammeswillalsodrawonthebudget.Moreover,
considerablemanagerialandadministrativeproblemsareinvolved.Inview
oftherealproblemsoftheCAP,acreagecontroldoesnotseemtobeavery
effectiveinstrument.Itcouldbecomemoreattractive,ifitalsoserved
theconservationofnatureandenvironment.Yet,thedualobjectivescannot
beachieved,unlesstheauthorityanddecisionmakingcompetenceofthe
Communityarefurtherdeveloped.
TheUSexperiencewithacreagecontrolprogrammes/H.J.Silvis
NowtheECisconsidering instrumentstocontrolarableproductionby
acreagereduction,theUSexperiencesdeserveattention.Inthischapter
firstahistorical surveyisgivenoftheacreagecontrolprogrammes,as
wereapplied from1934onwards.Secondly,someimportantcharacteristicsof
themorerecentprogrammesaredealtwith,includingthevoluntarynature,
theshortdurationaswellasthefactthattheprogrammesarecommodity
specific.Thirdly,theeffectivenessandefficiencyoftheacreagecontrol
programmesarediscussed.Slippageofacreageandofyieldcanposeserious
problems.Undercertainconditions,theefficiencymaybeenhancedbya
tendersystem.Thedifferentialnegativeimpactonregionscanbemitigated
byputting limitsonacreagereductionperdistrict.
Acreagereduction:instrumentoreffectofpolicy?/J.deVeer
Thecommonagriculturalpolicy,whichstronglyaimsatprotectingagriculturalincomes,isbasedontheideathatavailable land formsasufficientcheckonoutputgrowth.However,thisideahasbeenrendered fully
outofdatebythesteadilyrisingproductivity.Acreagereductiondoesnot
seemtobeasoundinstrument forre-establishing thehistoricalcheck.On
theotherhanditmaybenecessarytointroduceacreagereductionasan
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instrumentduringaperiodofadjustmenttowardsamoremarketoriented
policy.Inthisrespectitcouldbeworthwiletocombineavoluntaryacreagereductionprogrammewithasystemofproduction licences,that
providethefarmerwithcertainkindsofpriceguarantees.
AcreagecontrolandthepoliticaldiscussionintheEuropeanCommunity/
M.L.deHeer
InthischapteritisarguedthatmajorchangesintheCommonAgricultural
Policyareverydifficulttoachieve.WhileFrancedoesn'tacceptthe
surplussesasarealproblem,Germanyresistsadjustment.Moreover,there
isalackofagenerallyacceptedperspectiveaboutthefutureofEuropean
agriculture.Onlyrecentlyacreagereductionhasbecomeanimportanttopic
inthediscussion.Farmers'unionsinGermanyandinEngland launchedplans
fortaking landoutofproduction.InLowerSaxony,Germany,theproposed
voluntarypogrammeissuccesfullyappliedbythestategovernment.Nowthe
EChasissuedadirectiveforavoluntaryprogramme.Farmersarerequired
toenteratleast20percentoftheircerealareaforaperiodoffive
years.Thelengthofthisperiod,however,isregardedasamajorobstacle
forthesuccessoftheprogramme.
Fanneconomicconsequencesandconstraintsofacreagereduction/
G.A.A.WossinkandJ.A.Renkema
Inthischapterthreeaspectsofacreagecontrolarediscussed.Firstly,
premiumsarecalculated forDutcharablefarming.Required compensation
paymentsrangefrom1011Dfl.inoneregion (theVeenkoloniën)to2047Dfl.
inanother (Zuidwestelijkkleigebied).Secondly,theimpactofanacreage
reductionprogrammeonlandpricesisdiscussed.Thevalueofarableland
islargelydetermined byitsproductivecapacity forvariouscrops.Under
acreagereductionprogrammeswithcompensatorypaymentstherewillonlybe
minorinfluencesonthepriceofland.Thirdly,acreagereductioniscomparedtoapolicytoreducetheoverall intensityofcropproduction.The
intensityofproductionwillhardlybereduced bychanged input/output
priceratios.Ontheotherhand,experimentswithso-called integrated
farmingindicatethatincomescanbemaintainedwithlessintensiveproductiontechniquesforsomecrops.
Legalandadministrative aspectsofacreagecontrolprogrammes /
A.R.EdwardsandM.vanderVelde
Inthischapteritisstatedthatanobligatoryacreagecontrolprogramme
isreconcilablewithEClaw,providedthatsuchaprogrammeisattunedto
thedifferences inintervention forcommodity sectorsoftheCAP.Without
differentiationacreagereductionwould leadtodiscriminationbetween
producersandthusbeinadmissibleinEClaw.Next,thepolicy linesetout
intherecentECregulation1760/87isanalyzed.Voluntaryprogrammescould
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resultinanadministrativeworkloadcomparabletothatforanobligatory
approach.BecauseofthecloserelationshipbetweentheCAPintervention
systemandcommodityspecificacreagecontrolthedifferencebetweenvoluntaryandobligatoryprogrammesmaybesmall.Theadministrativeworkloadof
acreagereductionprogrammescanberelieved bymodernregistrationtechniques.
Acreagereductionasarealityandasaplan,viewed fromItalian
agriculture/J.D.vanderPloegandC.deRoest
Basedonanextensivereviewofstatisticalmaterial fromItaly,this
chapter showsthatnodirectrelationcanbeestablished betweentherates
ofoutputgrowth ontheonehand,andthedeclineoftheagriculturalarea
ontheother.Next,theconsequencesofapolicydirectedatacreagereductionareanalyzedatregionaland locallevels.Itisconcluded thatthe
effectsofanobligatoryproportionalacreagereductionwouldbehighly
diverse.Finally,methodsthatfarmerscouldusetocounteractsucha
policyarediscussed.
Acreagecontrol-aperspectiveforlanduseplanning?/M.C.Hidding
Sincethelasttwodecadesseriousenvironmentalproblemshavearisenin
relationtoagriculturaldevelopment.Thequestion iswhetherandunder
whichconditionslandretirementcanofferasolutionfortheseproblems.
Thefollowingaspectsaretakenintoaccount:effectsonspatialstructure,
effectsonallocationofland,thedurabilityoftheeffects,thedifferentiationbetweenregionsandtheproduction-sectors involved.Thelast
variableappearstobecrucial.Specialattentionispaidtotheapplicationoflandretirement inthedairy sector.Itisarguedthatundercertain
conditions,itmaybeusefultostimulatelessintensiveuseofgrassland.
Acasestudy (theAderegion)showsthatthismayopennewperspectivesfor
landuseplanning.
Reallocationof landandacreagecontrol/J.P.A.vandenBan
AccordingtotheLandDevelopmentsActof1985,farmersmay increaseproductionperhectareinprojectsforruraldevelopment.Thehigheroutput
willbeneutralized bytaking landoutofproduction.TheActopensthe
possibilitytoallocatemorecultivated landintoconservationreserveor
intoland forrecreational facilities.However,fundsmustbeavailableto
buytheland.Moreover,thetransformationof landmaynotbeoutofline
withthepolicyoflocalauthorities.IntheLandDevelopmentsActproceduresforreallocationoflandaretimeconsuming.Following thisline,
changesinpricesandothercircumstancescannotbemetbyrapidadjustmentsinlanduse.Ifsuchadjustmentsareneededurgently,otherinstrumentsmustbedeveloped.
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Acreagecontrolintheagriculturalpolicydebate/J.Frouws
Thischapter showshowtheissueofacreagecontrol istreated bythe
agricultural 'policycommunity'.Theinitialproposals,thereactionsof
the 'GreenFront'andtheargumentsput forward inthedebate,areanalyzed
fromasociologicalperspective.Itisconcluded thatthe agro-political
debateisdominated bytherulesofagrariancorporatism andaproductivistic'ideology.Reactionstonotionsofacreagecontrolweredefensivein
natureandwereput inratherdepoliticizing technical-economicterms.
Arguments inthedebateandattitudestoacreagecontrolneverthelessshow
someambiguity andconfusion.Itseemsthatthecurrent crisisinagriculturehasbroughtabout someerosionofthecorporatist systemof interest
articulation.Interesting suggestionsonthefallowingofgrain landshave
beenput forward byfarmers,yetthesehavethusfarnotreceived sufficient
attention.
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1.AREAALBEHEERSING INBETGEMEENSCHAPPELIJK LANDBOUWBELEID

J.deHoogh

Landbouwgrond:teveelènteweinig
Methetoogopdeoverschottenvanlandbouwproduktenkanmenstellendater
indeEGmeerdanvoldoendecultuurgrond is.Verminderingvanhetlandbouwareaal leidttotbesparingenvoorhetFEOGAenismogelijk zelfsvoordelig
voordeEG-economiealsgeheel.
Heelandersligtdatevenwelvoordeindividuelelandbouwondernemers.Voor
zeervelenonderhenisgrondjuistdeproduktiefactordieschaarsisin
verhoudingtotdeaanwezigegezinsarbeid enbedrijfsoutillage.Oppervlaktevergrotingkaneenbelangrijkebijdrageleverentothetbedrijfsinkomen.
Dezetegenstelling tussendealgemeen-economische enbedrijfseconomische
betekenisvanlandbouwgrond isindeafgelopendecenniaopgeroepenen
verscherptdoordetechnischeontwikkelingendiezichinhetagrarisch
produktieproceshebbenvoorgedaan (DeHoogh,1971).Opsteedsmeerlandbouwbedrijvenwerddeoppervlakteeenknelpuntvoordeintroductievanin
duurzamekapitaalgoederenbelichaamdenieuwelandbouwmethoden,diekostenbesparendkunnenwerkenmitsdeschaalvantoepassingvoldoendegrootis.
Ophetniveauvandelandbouwsector daarentegendaaldedebijdragevande
grondtothetagrarischinkomenindeloopvandetijddoordathetaanbod
vanproduktenvandegrondsnellergroeidedandeafzetmogelijkheden.Die
aanbodsstijgingwasoverigensgeengevolgvanareaaluitbreiding,maarvan
eenproduktiestijgingperoppervlakte-eenheiddievooreenbelangrijkdeel
devruchtwasvandeopbrengstverhogendetechnologischeontwikkelingenin
deplanten-enveeteelt.
Inhetalgemeenkanmenzeggendatdebiologisch-technische vernieuwingen
hetprobleemvandeoververzadigde landbouwmarkten indeEGenandere
westerse landenhebbenopgeroepen,terwijldemechanisch-technischeinnovatiesvooralverantwoordelijk zijnvoordebedrijfsgrootteproblematiekinde
landbouwvandezelanden.Dezealdusonderscheiden tweecategorieënvan
technischeontwikkelingmethuntegengesteldeuitwerkingopdeeconomische
betekenisdielandbouwgrond opmacro-enopmicroniveauheeft,zijngeen
vanelkaaronafhankelijkeverschijnselen.Hetprocesvanmechaniseringen
automatisering indelandbouwhoudtnauwverbandmetdesnellealgemene
ontwikkelingenoptechnischeneconomischgebied indewesterseindustrie-

landen,metnamenadetweedewereldoorlog.Deschaalvoordelenvandeze
vooraloparbeidsbesparing gerichteinvesteringendedenopbedrijfsniveau
degrondschaarserworden.Daardoorgroeidedebehoefteaanverruimingvan
demogelijkhedentotsubstitutievangronddoorandereproduktiemiddelen.
Onderzoekenpraktijkkregenzoextraimpulsentotdeontwikkelingrespectievelijktoepassingvanopbrengstverhogende innovaties.IndeVSenin
West-Europavertonendeopbrengstenperhaeenduidelijke (versnellingvan
de)stijgingvanafhetmomentdathetaantallandbouwbedrijvengaatteruglopendoordatsteedsmeerbedrijventekleinwordenomdevoortschrijdende
landbouwtechnologiemetvruchttekunnentoepassen.Indelandbouwvande
VSzetdieontwikkelingomstreeks1940in.InWest-Europa,waardemechanisatievandelandbouwlateropganggekomenis,begintpasomstreeks1960
deverminderingvanhetaantal landbouwbedrijven.
Zogezienligtdesnellegroeivandeproduktiviteitvandegrondinhet
verlengdevandetoenemingvandebewerkingscapaciteit perarbeidskracht
envindenbeideontwikkelingen -delaatstedirect,deeersteindirect,hundrijfveeruiteindelijk indealgemeen-economischegroeivandewesterse
industrielanden.

Produktiegroeien landbouwpolitiek
Mettewijzenopeen (indirect)oorzakelijkverbandtussendenaoorlogse
welvaartsstijging indelandenvanWest-Europaendeovermatigeproduktiegroeiinhunlandbouwsector,wilikallerminstdeproduktie-stimulerende
invloedenvandeindezelanden (zowelnationaalals gemeenschappelijk)
gevoerdelandbouwpolitiekontkennenofbagatelliseren.Ontegenzeggelijk
heefthetarsenaalvanmaatregelenalsverbeteringvaninfrastructuur,
subsidiëringvanbedrijfsontwikkeling,premiëringvanbedrijfsbeëindiging,
bevorderingvanonderzoekenvoorlichtingincombinatiemeteenpolitiek
vanprijs-eninkomensondersteuning,destelselmatigeverhogingvande
produktiviteitvandegrondindehandgewerktenzodeoverschottenproblematiekhaastonvermijdelijkopgeroepen.Mijnbeweringisechterdatdeze
landbouwpolitiek inhaardoelstellingeneninstrumenteninsterkemateeen
afhankelijkeenafgeleidewasenisvandealgemeen-economischeontwikkelingenendemaatschappelijkeprioriteitentedienaanzien.
Produktiviteitsstijgingindelandbouwenaanpassingvandeagrarische
bedrijfsgroottestructuurwerdenvanhogerhandbevorderdomdatdaarmeehet
algemeneeconomisch-politiekestrevennaarverhogingvandenationalewelvaartwasgediend.Endatisnogaltijd zo.Debeschermendeprijspolitiek
werdgeïntroduceerd toendetechnischeontwikkelingen indewesterselandbouwhetaanbod snellerdedentoenemendandegroeivandeafzetmoge-

lijkheden,waardooreenonbeperkteinternationaleprijsconcurrentietot
niet-aanvaardbareprijsdalingenopdebinnenlandsemarkten zouleiden.Die
prijsondersteuning,inoorsprongduseerderreactieopdanoorzaakvande
overmatigeproduktiegroei,heeft-eenmaalinwerking-demarktproblemen
stelligverdervergroot.
Menoverschatechterdearmslageninvloedvandelandbouwprijspolitiekals
menverwachtdatdoorafbraakvanhetgarantieprijssysteemdegroeivanhet
aanbodoptermijnwelweerindepasgaatlopenmetdegroeivandevraag.
Van fundamenteler invloeddandeprijssteun zijnnaarmijnoordeelde
sterkeimpulsentottechnischevernieuwingeneconomischeexpansiedie
(ook)delandbouwsectorheeftondervondenindezosterkopvooruitgang
geprogrammeerdewestersemarkteconomieën;impulsendiewatde landbouw
betreft,vanwegedeorganisatievandeproduktieingezinsbedrijven,weinig
verbandhebbenmetdeafzetmogelijkhedenopdelandbouwmarkten.
Alishetlandbouwbeleid dusmaartendele 'schuldig'teachtenaande
agrarischeontwikkelingendiedeE6voorsteedsgrotereproblemenstellen,
datontslaatdebewindvoerdersnatuurlijknietvandeverantwoordelijkheid
ommaatregelentetreffendiedezeproblemenafdoendekunnenverhelpen.
Vastgesteldkanwordendatmendaarinnogsteedsnietisgeslaagd,ondanks
degroteenstijgendedrukdievanbinnenenvanbuitendeEGopdegemeenschappelijke landbouwpolitiekwordtuitgeoefend.
HetisoverigensdeEuropeseCommissienietteverwijtendatzijdezaken
maarophunbeloopheeftgelaten.Eigenlijkalsindshetmomentvaninwerkingtredingvandegemeenschappelijke landbouwmarkt isineenreeksvan
Commissie-documenten telkensgewaarschuwd tegenoververzadiging vande
marktenengepleitvooraanpassingvanhetbeleid.Inhetkadervanhet
onderwerpvanditartikelmoetzekergememoreerdwordendathetin1968
uitgebrachteMemorandum inzakedehervormingvandelandbouwindeEEGhetzogenaamdeplan-Mansholt-ondermeervoorsteldeomvijfmiljoenhectareaandelandbouwproduktie teonttrekkenterverlichtingvandeooktoen
algevoeldemarktproblemen (CommissieEEG, 1968).
Degedachtevanareaalbeperking alsinstrumentvanmarktpolitiekisdestijdsnietaangeslagen;hetvoorstelisindeijskastgeraakt.Langsandere
wegenheeftmenindeloopvandetijdgetrachtdegroeiendeuitgavenvan
deafdelingGarantievanhetFEOGAondercontroletebrengen.IndedesbetreffendevoorstellenvandeEuropeseCommissieendeopgrondhiervan
vroegof laatdoordeRaadgenomenbesluitenheefthetaccentvooralgelegenopbezuinigingenviaaanpassingenenbeperkingenvandeprijsgaranties.
Opverschillendemanierenisdatgedaan.Inalgemene zinheeftdeEuropese
Commissiealtijdalgepleitvooreenvoorzichtigprijsbeleid endattoteen

vandeuitgangspuntengekozenvoorhaarjaarlijkseprijsvoorstellen.OverigensnamdeRaad inzijnprijsbesluitendoorgaanseendeelvandie 'voorzichtigheid'terug.
Demedeverantwoordelijkheidsheffing,diedemelkveehouders sinds1974/75en
degraantelersvanaf 1986/87betalen,verhaalteenstukjevandemarktordeningslasten opdeproducenten.Ookdezogenaamdegarantiedrempel diein
verschillendemarktordeningen geldt,maaktproducenten financieelmedeverantwoordelijk doordatdeinterventieprijswordtverlaagd alsdeproduktie
indeEGeenvantevorenvastgesteldeomvangoverschrijdt.Derecentelijk
ingevoerdebeperkingenvandeinterventiemogelijkhedenenverscherpingvan
deinterventievoorwaarden indezuivel-engraansectormakendeproducenten
nogverderafhankelijkvandesituatieenontwikkeling opdeafzetmarkten.
Aldezemaatregelenpassen inhetmeermalenaangekondigde strevennaareen
meeropdemarktgeoriënteerdeprijspolitiek.
Geconstateerd moetwordendatdezeverschillendevormenvan financiële
medeverantwoordelijkheid, dieindeloopder jareningrijpendervanaard
zijngeworden,onvoldoende zijngeweestomdemarktordeningsuitgaven tot
politiekacceptabeleproportiesterugtebrengen.Debereikte bezuinigingen
zijntelkensweerovertroffen doordeuitgavenverhogende invloedvande
volume-ontwikkelingen opdeinternemarktendeprijsbewegingen opde
internationalemarkten.
Kennelijk isdepolitiek nietbijmachteomdoorprijsverlaging,waarhet
beginselvandefinanciëlemedeverantwoordelijkheid tochopneerkomt,de
grondoorzaakvandeproblemen -deovermatigegroeivanhetaanbodvan
marktordeningsprodukten-effectief aantepakken.Dieonmachtwerdin
feiteerkendtoenin 1984/85demelkproduktieopeendirecteremanieronder
controlewerdgebracht.Langsdeingrijpendewegvancontingenteringen
superheffing kondetrendmatige stijgingvandemelkplaswordenomgebogen
toteendaling,zodatdeFEOGA-uitgaven voor zuivelsindsdien nauwelijks
meer zijngestegenenalspercentagevandetotale marktordeningsuitgaven
zijngedaald.
InhetGroenboekvanaugustus 1985,datopnieuwdenoodzaakvaneen
structureleoplossingvandeoverschottenproblematiek benadrukte,koosde
EuropeseCommissie echtertochweervoorprijsmaatregelen (CommissieEG,
1985a).Zijwildehetprijsbeleid veelrigoureuzerontdoenvan zijnsociale
doelstelling enverwachttedatdeproduktie-omvangen-groeizichdanop
termijnwèlzoudenaanpassenaandebeperkteafzetmogelijkhedenopde
interneeninternationalemarkten.Zo'npolitiek zouaangevuldmoeten
wordenmet rechtstreekse inkomenssteun.

Inhaarvervolgnota,opgesteldnadathetGroenboekinbredekringindiscussiewasgeweest,verklaardedeEuropeseCommissiedathaargeblekenwas
datdepolitiekemargesvooreenbeleidvanprijsverlagingmaarsmalzijn
(CommissieEG,1985b).Ookgafzijtoedateenprijsverlaging,zelfseen
drastische,pasgeleidelijkeffectzalhebbenopproduktieenverbruik.Een
enanderdeedhaarkiezenvooreenrestrictieveprijspolitiek,waarbijde
prijsbinnenhetsociaalenpolitiekmogelijkealssturend instrumentwordt
gebruikt.DaarnaastachttezijeenpakketvanmaatregelennodigterbevorderingvanalternatieveProduktenennieuwegebruiksmogelijkhedenvoor
agrarischegrondstoffen,aangevuldmetvoorzieningen inde sociostructurele
sfeer.
Aanmaatregelendiedeproduktierechtreekskunnenbeperken,zoalsde
contingenteringvandemelkproduktie,klevennaarhetoordeelvandeCommissiezoveelbezwarendatzijslechtsalstijdelijkenoodoplossing dienen
ennietpassenineengemeenschappelijk landbouwbeleidoplangetermijn.

Areaalbeperkinghetlaatsteredmiddel?
Metdatalis,erthans,eenkleinetweejaarlater,noggeenechtperspectiefbiedendebeleidswijzigingaantewijzen.Definanciëleaansprakenvan
hetGLBzijn,ondankshetverderaanschroevenvandefinanciëlemedeverantwoordelijkheid,aanmerkelijkgestegenenhetfinancieringstekortvandeEG
ismededaardoorgroterdanooit.Opnieuwisdelandbouwpolitiekdesteen
desaanstootsindepolitiekevoorbereidingvandeookvooranderebelangen
zonoodzakelijkeverhogingvandeeigenmiddelenderGemeenschap (Commissie
EG, 1987).
Naasthettotdusverweinigeffectiefgeblekenbudgettairepressiemiddel is
indeafgelopenjarenookdedrukvanbuitenaftotaanpassingvanhet
landbouwbeleidgrotergeworden.Deweerstandenkritiekvaninvloedrijke
handelspartners,metnamedeVS,tegendegeforceerdeafzetvangroeiende
exportoverschottendoordeGemeenschapzijnniettenegeren.HetGLBmoet
daaromintoenemendemateachtgevenopzijninternatonaleeffecten,watom
eenzekerebeheersbaarheid vanhetexportvolumevraagt.Ookomdiereden
neemtdeovertuigingtoedatdegroeivandeproduktiedaadwerkelijkonder
controlemoetwordengebracht.
Hetisindezecontextdatsindseen jaaroftweeinde landbouwpolitieke
discussiedeideevanareaalbeperktingeenserieuzeoptieisgeworden.
Misschienkonhetooknietanders.Alseendrastischeafbraakvandeprijsbeschermingpolitiekonmogelijk is (afgeziennogvandevraagofdaardoor
ookwerkelijkhetvermeendemarktsanerendeeffect zouwordenbereikt)en

alsquoteringvandeproduktieslechtsvooreenenkelproduktuitvoerbaar
is,danblijftereigenlijknietveelandersoverdandeproduktiefactor
grondteverminderen.Datlijktdanhetlaatsteredmiddelvooreenprobleem
datdegemeenschappelijkemarkt-enprijspolitiek bovenhethoofdgegroeid

OokinNederland isindeafgelopen jarenvanverschillende zijdengewezen
opareaalbeperking alsonvermijdelijkmiddelomdelandbouwproduktiete
matigen.MeesterenStrijker (1985)opperendemogelijkheidvanhetbraak
latenliggenvangrond.Zijstellenvastdatvoordejaren1982en1983het
uitproduktienemenvaneenhectaretarweeenbesparingopexportsubsidies
oplevertdieonvoldoendeisomdaaruithetinkomensverliesvoordetelerte
dekken.Inrecente jarenisdieruimteechterveelgroteralsgevolgvande
dalingvandedollartegenoverdeecu (MeesterenDeVeer,1986).Mansholt
(1986;1987)rekentvoor,dateenalgemenedekvruchtverplichting voortien
procentvanhetlandbouwareaalhetFEOGAzoveelbespaartdathetinkomensverliesruimschoots zoukunnenwordengecomenseerd.DeWit (1986)gaatuit
vandenoodzaakdelandbouwproduktieteconcentrerenopeensteedskleinere
oppervlakte.Omzowelecologischealsregionaal-economischeredenen zaldie
areaalinkrimping indecentralegebiedenvandeGemeenschapmoetenplaatsvinden.Omdattebereiken zalnaarhetoordeelvanDeWithetniveauvan
degarantieprijzenforsmoetenwordenverlaagd.ZijnvisiekomtveelovereenmetdeopvattingenenaanbevelingenvandeWRRinzijnadvies 'De
onvoltooideEuropeseintegratie' (WRR,1986).Tegendieopvattingenen
aanbevelingenwaswelheteenenanderintebrengen (DeHoogh,1986).Ook
deSERkomtinzijnadviesoverhetEG-landbouwbeleid (SER,1986)totde
conclusiedatnaastallevoorstellenvandeEuropeseCommissierechtstreekseproduktiebeheersendemaatregelennietkunnenwordenuitgeslotenals
middelombinnenafzienbaretijddevoorwaardentebiedenvooreenmeer
globaalwerkendmarkt-enprijsbeleid.DeSERdenktdanprimairaanmaatregelendiedelandbouwproduktiecapaciteit terugdringendoorhetuitproduktienemenvangrond.
Tegenoverdezegroeiendeacceptatievanareaalbeheersing alsinstrumentvan
landbouwpolitiek iswelingebrachtdathetbuitengebruik stellenvangrond
sociaal-economisch nietdemeestvoordeligevormvanproduktiebeperkingis.
ZekeropEG-schaalgezienisdealternatieveopbrengstvanlandbouwgrond in
eenniet-agrarischebestemming immersmaarlaag.Daarkomtbijdat
areaalbeheersing aangrijptbijdeproduktiefactor diebinnendelandbouw
juistwelschaarsis,watdekrachtentotopvoeringvandeproduktiviteit
vandegrondkanversterken (DeHoogh,1985;VanDijkenHoogervorst,
1986).

VandezijdevandeEuropeseCommissie zijnoverigenstotophedengeen
voorstellen gedaanvooreengrootscheepsepolitiekvan areaalbeperking.
Weliswaar zijninhetkadervanhetsocio-structurelebeleid recentelijk
regelingengetroffenterbevorderingvanextensivering, milieuvriendelijke
produktiewijzenenbosbouw,maarhunkwantitatieve betekenisvoorhet
overschottenvraagstuk isnietveelmeerdaneen symbolische.Het LandbouwEconomisch Bericht 1987 (LEI,1987)berekentdatdehiervoor beschikbaar
gestelde financiëlemiddelenindriejaartijdseenareaalvermindering ter
groottevantweeprocentvandegraanoppervlakte indeEGmogelijk zouden
maken,dat isminderdaneenhalfprocentvanhettotale landbouwareaal.
Wilgrondonttrekking echt zodenaandedijk zettenalsinstrumentvan
marktpolitiek,dan zaldeschaalvantoepassing natuurlijkveelenveel
grotermoeten zijn.Mansholt (1986)heefthetovertientottwintigprocent.
Ishetwel zoaannemelijkdateendusdanigegrootschalige aanpakvan
areaalbeperking opBrusselsinitiatief opgangzalwordengebracht?Hetmag
dan zozijndatdoordevoortschrijdende opbrengstverhogende technologie
eensteedsgroterdeelvandelandbouwgrond zoukunnenwordengemist,maar
dathoudtnogniet indatbuitengebruikstelling vangroteoppervlaktenhet
meest nijpendeprobleemvanhetGLB-namelijkdepolitiek onaanvaardbaar
hogebudgettaire lasten-ookaanstondsenmerkbaar zalverlichten.Landbouwgrond isimmerswèlschaarsvoorwieer zijn/haarbestaanopheeft
gebouwd.Elkevormvanareaalbeperking zalgepaard gaanmeteengevoelig
inkomensverlies.Zoalsdemargesvoorprijsverlaging smalzijn,zoisook
grondonttrekkingpolitiek slechtshaalbaaralsdenegatieve inkomensgevolgeninredelijkematewordengecompenseerd. Debezuiniging oprestitutieeninterventiekosten zalvooreenbelangrijkdeelweerwegvloeien inde
vormvanpremiesentoeslagen.Alsdaarnaastookdeomschakeling naareen
anderebestemming vandegrond (bijvoorbeeld bosbouw)moetwordenaangemoedigd,ishetdevraagofhetEG-budgeterüberhauptveelmeeopschiet.
Eentweederedenwaaromde EuropeseCommissie areaalbeperking alsinstrumentvanmarktpolitiek nognietheeftomarmd, zalliggen indete
verwachtenuitvoeringsproblematiek.Nietalleenin juridisch-administratief
opzicht liggenerallerleivoetangelsenklemmen. Zwaarwegender zijnvermoedelijkdepolitiekeenbestuurlijkeproblemen inverbandmetdenationaleenregionaleverdelingsvragen diezichonvermijdelijk zullenvoordoen
bijdevormgevingvaneenomvangrijkprogramma vanareaalbeheersinginde
EG.Inditopzicht doeteenpolitiekvangrondonttrekking niet zoveelonder
voorquotering vandeproduktie.
Inhetkadervandeoverschottenproblematiek-endiestaatcentraal inde
discussieopBrusselsniveauoverhetGLB-heeftareaalbeperking als
beleidsalternatief dusnietzoveelvóóropandereoplossingen.

Belangenvanmilieuennatuur
Areaalbeperkingwordtindediscussieoverherstructurering vanhetlandbouwbeleid interessanterenrelevanter zodraanderebelangenendoelstellingendanterugdringingvanoverschottenhetnodigepolitiekegewicht
krijgen.Datisindeafgelopen jarengeleidelijkgebeurddoortoedoenvan
groeperingen indesamenlevingdiezichwatbetreftdeagrarischeontwikkelingennietprimairbekommerenomdegevolgenvoorhetEG-budget,maarzich
grotezorgenmakenomdenegatieveeffectenvandemodernelandbouwbeoefeningopmilieu,natuurenlandschap.
ZekerinhetdichtbevolkteNederlandhebbendezezorgenopregionaalen
nationaalniveauerkenninggekregeninhetbeleidmetbetrekkingtotbestemming,inrichtingenbeheervanlandelijkegebiedenenindewetgeving
tenaanzienvanbodem-,lucht-enwaterverontreiniging.Haarophetniveau
vandeEGkomtdieverbindingtussendebelangenvanmilieuennatuur
enerzijdsendeaanpassingvanhetGLBanderzijdsnogmaar langzaamop
gang.Tweeontwikkelingenwerkendieverbinding indehand.Aandeenekant
groeithetbewustzijn,metnameookinlandbouwkringen zelf,dathetagrarischgrondgebruikbeperkingenzalmoetenaccepterenomschadeaannatuur
enmilieutevoorkomen.Aandeanderekantneemtdehooptoedatdenood
vanhetEG-budgetdelandbouwpolitiekdwingttotaanpassingendieeendeugd
kunnenzijnvoordewaardenvannatuurenmilieu.Zoisdecontingentering
vandemelkproduktienietalleeneeneffectiefmiddeltotbesparingop
FEOGA-uitgaven.Zijheefttevenseendalingvandemelkveedichtheid bewerkstelligdengrondwaterpeilverlaging indeveenweidegebiedenminderaantrekkelijkgemaakt;tweegevolgendiemethetoogophetmilieuendenatuur
positiefwordengewaardeerd.
Opsoortgelijkemanierwordtthansareaalbeperking (inclusiefextensivering)aangemerktalseeninstrumentwaarmeetegelijkertijd tweesoorten
'werk'kunnenwordengemaakt:minderoverschotteneneenbetermilieu.
Hetisvanwegedezeparalleliteitvanbelangenbijareaalbeperking datop
Europeesniveauhetlandbouwbeleidmetzijngrotefondsenalseenhefboom
zoukunnenfungerenvooreenbeleid,gerichtopherstelenontwikkelingvan
milieu,natuurenbos.Hetisbegrijpelijkdatmenmetnameinkringenvan
milieu-ennatuurbeschermingdezeverwachtingkoestert.IndezevisieondermeervertolktineenrapportvanhetInstituutvoorMilieuvraagstukken (IVM,1987)vandeVUenophetcongresvandeAnneVondeling
Stichting (1987)metdesprekendetitel 'Doordebomenhetbosweerzien'krijgtdenatuurinEuropaeenuniekekansnudelandbouwmetgroteen
groeiendeoverschottenkampt.Opgenoemd congresbepleittendeledenvan
hetEuropeesParlementMuntinghenWolterhetuitproduktienemenvantien
tottwintigmiljoenhectarelandbouwgrondnaastdeextensiveringvanhet

agrarischgrondgebruik ingrotedelenvande-Gemeenschapeneengrootscheepsprogrammavoorbebossingennatuurontwikkeling.

Verschillende beleidsterreinen
Hoeweloppolitiek-strategische grondenteverklarenenwellichtookte
verdedigen,wordtopdezemanierhetzonoodzakelijke 'eerherstel'van
natuurenmilieuinEuropaergafhankelijkgemaaktvandeoverschottenproblematiek.HetlijkteropalsofdeE6eerstmeerdanzelfvoorzienendvoor
voedselmoestwordenomruimtetekunnengevenaannatuur-enmilieubescherming,alszoudendezebelangeneenlevensbehoeftevanhettweedeplan
zijn.Zijzijnechter,ookvolgenshetIVM-rapport,vaneenzohogeprioriteitvooreenduurzamesamenlevingdathethuidigelandbouwprobleem toch
nietdedoorslaggevenderedenkanzijnomerserieuswataantegaandoen.
HetisjammerdathetIVMinzijnrapportgeenschattingmaaktvande
omvangenvandelocatievandeoppervlaktendieopgrondvandeeigen
meritesvanhetbepleitenatuur-,milieu-,recreatie-enhoutproduktiebeleidnodig zijn.Datinzichtisnodigomtekunnenbepalenwelkeoffersde
Europesesamenleving zichindemateriëlesfeermoetgetroostenterwille
vandekwaliteitvannatuurenmilieu.Voorzoverdieoffersbestaanuit
aandelandbouwteonttrekkengrond,zijnzijsociaal-economisch gezien
mindergrootdandehogeagrarischegrondprijzendoenvermoeden.Datis
mooimeegenomen,enwelindevormvandebesparingenopFEOGA-uitgavenals
gevolgvandeproduktiedaling.Maarzouhetnietdeomgekeerdewereldzijn
alsdezebesparingendeaanleiding zijnvoorendemaatbepalenvanwatwe
onswillenofkunnenpermitterenophetgebiedvannatuurenmilieuinde
landelijkegebieden?
Erisnietalleenditprincipiëleargumentomdezelfstandigheidvandeze
tweebeleidsterreinentenopzichtevanelkaartebenadrukken.Hundoelstellingenzijnverschillend enalisareaalbeheersingdanvoorbeiderelevant,
datbetekentnogallerminstdatdezelfdewensenenvoorwaardenbestaanmet
betrekkingtotinhoudenuitvoeringvanzo'nmaatregel.Demanierwaarop
agrarischegrondgebruikersertoewordengebrachtomhunproduktieteverminderen,kannatuurlijknietbeslissend zijnvoordeomvangenmetnamede
locatievantestichtennatuur-enbosgebieden.Passeninhetkadervande
landbouwpolitiekwelregelingendiededefinitieveonttrekkingvandegrond
aandelandbouwmetpremiesbevorderen,zoalsinderecentesociostructurelemaatregelen?Vanuitstriktlandbouwpolitiek gezichtspuntkunnen
denoodzaakendewaardevaneenalternatieve,niet-agrarischebestemming
vanhetbewustestukgrondtochmoeilijkwordenbepaald?Datmoeteenzaak
zijnvooreenvanhetlandbouwbeleidonafhankelijkepolitiekvanruimtelijkeordening,diedebelangenenwaardenvanondermeernatuurbehouden

natuurontwikkeling afweegttegenconcurrerendeaansprakenopde landelijke
ruimte.
Inditverband zijvermelddatdeSociaal-Economisch Raad inzijnadvies
betreffendeaanpassingvanhetEG-landbouwbeleid (SER,1986)eenflexibele
areaalbeheersingspolitiek methetoogopdeacute overschottenproblematiek
onderscheidtvaneendefinitieveonttrekkingopgroteschaalvangrondaan
hetbeheerenhetgebruikdoordelandbouw.Devoorbereidingenuitvoering
vanmetnameditlaatstezullen,zovoorzietdeSER,nietteonderschatten
budgettaire,beleidsmatigeenbestuurlijkeproblemenmetzichmeebrengen.
Daarom zijnvandatbeleidpasoplangeretermijnsubstantiëleeffectenop
deagrarischeproduktie-omvang teverwachten.Delandbouwpolitiekvraagtom
snellereresultaten.
Erisdusduidelijkverschiltussenmaatregelenvanareaalbeheersing inhet
beperktekadervandegemeenschappelijke landbouwpolitiek eneenbreder
programmavanherstructureringvanhetgrondgebruikindelandelijkegebieden.Dezetweebeleidsterreinen liggennietzomaarineikaarsverlengde.
Areaalbeperkingmethetoogopdeoverschotten-alszo'nbeleidalop
groteschaalwordtingevoerd -isnoggeengarantievooreengemeenschappelijkontworpenengemeenschappelijk gefinancierdprogrammavannatuurbehoud
ennatuurontwikkeling inEuropa.Omhetlaatsteaanheteersteteverbinden
zijnnoggrotestappenvoorwaartsnodigopbeleidsmatigenbestuurlijk
terreinindeGemeenschap.Voorhetmilieu-ennatuurbeleid zalhetzwaartepuntvoorlopigopnationaalniveauliggen.Tehogeverwachtingenvande
aanpassingvanhetGLBzullentotteleurstellingen leiden.

Tenslotte
Devoorgaandeoverwegingenenbeschouwingenmetbetrekkingtotareaalbeheersingalsinstrumentvanlandbouwpolitiek bedoeleneenalgemeenkaderte
stellenvoordebijdragendievolgen.Indiebijdragenkomenallerlei,
hierbovenslechtsinalgemenetermengesignaleerdeaspectenenproblemen
vanareaalbeheersing systematischendiepgaandaandeorde.Hetisoverigensnietzodatwatindezeeerstebijdrageisgeopperd,gesuggereerdof
gespeculeerd innavolgendehoofdstukkenbevestiging zalvinden.Elkeauteur
beziethetonderwerpvanuithaar/zijneigengezichtshoekendiscipline.
Congruentievanopvattingenisnietgegarandeerd.Welstaatvastdatalle
bijdragendraaienomdatparadoxaleagrarische fenomeenvaneentekortaan
grondvoordeboereneneenteveelvoordeEG.
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2.AMERIKAANSE ERVARINGEN METAREAALBEHEERSING

H.J.Silvia

HetideeomdeakkerbouwproduktieindeEGtebeperkenmetareaalbeheersendemaatregelenisnietorigineel,maarovergewaaid uitdeVS.Daarpast
menimmersal jarenlangdergelijkemaatregelentoe.Het instrumentarium,
datzijnoorsprongvindtindejarendertig,isregelmatigaangepastmaar
nietvoortdurend inwerkinggeweest.Produktiebeperkingwordtnagestreefd
door areaalcontingentenen/ofdoorhetbuitengebruikstellenvanlandbouwgrond.MetdittypemaatregelenhebbendeAmerikanennietalleeneen
langdurigemaarookeenrijkgeschakeerdeervaringopgebouwd.Ermagdaarom
wordenverwachtdatdeEuropeseGemeenschaperietsvankanleren.Gelukkig
heefthetAmerikaanseministerievanlandbouw (USDA)indeloopvandetijd
vrijveelmateriaaloverzijnervaringenopenbaargemaakt.Aangevuldmet
enkelerecenteliteratuuroverzichten,dievermeld zijnindeliteratuurlijst,vormtditmateriaaldebasisvanonderstaandebeschouwing.

ChronologievandeAmerikaanseareaalbeheersing
Nogaltijdisareaalbeperking eenbelangrijkonderdeelvanhetAmerikaanse
landbouwpolitieke instrumentarium.Welwijkendehuidigeprogramma'sin
menigopzichtafvandevroege.Omdeontwikkelingteschetsendiede
programma'shebbendoorgemaakt,moetwordenteruggegaannaardejaren
dertig,wanneerpresidentRooseveltmetzijnNewDealnieuweoplossingen
zoektvoordegroteeconomischedepressie.
Opbasisvande 'AgriculturalAdjustmentActof1933'wordendandeeerste
areaalbeperkendemaatregelent.a.v.granengenomen.Dewetbiedtdeministerdemogelijkheid omdearealenvaneengrootaantalakkerbouwprodukten
tebeperken,enweldoorovereenkomstentesluitenmetproducentenvolgens
het 'voorwathoortwat'principe.Detegevenvergoedingenmoetenbetaald
wordenuitheffingen,geheveninhetstadiumvanverwerking.Deminister
benutdemogelijkheid ondermeervoortarwe.
Hettarweprogrammavoorzietincontractenmettarwe-producenten,waarbij
dezehuninzaaiin1934en1935moetenbeperkentot85resp.90procentvan
hetingezaaideareaalin1930-1932.Inruilvoorhundeelnamekrijgende
producenteneenvergoeding,waarvoordemiddelenbijeengebrachtwordendoor
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eenheffingopdebinnenlandseverwerkingvantarwe.Hoewelslechtseenderdevanhetaantalproducentendeelneemt,wordthiermeemeerdandriekwart
vanhetareaalondercontractgebracht.
Tochwordthetdoel langnietbereikt,doordatniet-deelnemendeproducenten
hunareaaluitbreiden.Opvallend isdathetproduktievolumeindezejaren
welveellageruitkomtdanindebasisperiode.Degrotefactorisechter
niethetprogramma,maarhetweer:dedroogtedoetnietalleendeoogstbare
oppervlakte forsverminderen,maarookdeopbrengstenperhectare.
Injanuari1936verklaartdeSupremeCourthetbovengenoemdeprogrammain
strijdmetdeGrondwet.Metnamedeverwerkingsheffingenvindengeengenade
indeogenvanderechters.Methunbeslissingkomtweliswaareenabrupt
eindeaandeprogramma's,maareennieuwewetis sneltotstandgebracht.
De 'SoilConservationandDomesticAllotmentActof1936'voorzietin
vergoedingenaanboerendie 'bodembeschermende'gewassengaantelenin
plaatsvan 'bodemvernietigende'gewassen.Zoweltarwealsmaishetenbodemvernietigend.Verderwordenervergoedingengegevenvoor 'bodemverbeterende'gewassen.Omuiteenlopenderedenenhebbendemaatregeleneengering
effect:slechtetiming,teweinigmiddeleneneengebrekaansancties.
Geleidelijkgroeitdeovertuigingdat,alsmendeproduktiebeterwil
beheersen,menbeschikkenmoetoverstringentereinstrumenten.
Dewetwaarindezelesenigszinsterhartegenomenis,isde 'Agricultural
AdjustmentActof 1938'.Deareaaltoewijzingen (acreageallotments)worden
scherperomschrevenenviamarketingquotaswordteenmogelijkheidgeschapenomsanctiesteleggenopoverschrijdingvandecontingenten.Dewerking
laatzichillustrerenaandehandvanhettarwe-programma.Tenbehoevevan
hetprogrammawordteenschattinggemaaktvandebinnenlandsebehoefteen
deexport.Vermeerderd meteenruimeveiligheidsfactorwordthetgeschatte
volumeviaeengemiddeldeopbrengstomgerekend naarbenodigdareaal.Dit
nagestreefde landelijketarwe-areaal (nationalacreageallotment),dat
volgensdewetgevernietminderdan55miljoenacresmagbedragen,wordt
danaandeproducententoegewezennaarratovandeinzaaiindevoorafgaandetienjaar.Deelnemersmogenhethuntoegewezenareaalnietoverschrijden,maarkunnenaanspraakmakenopeenzekereprijsgarantie.Demarketing
quotaswordenookaandeproducententoegewezen.Hetverschilmetdeacreageallotments ,waaraan zetrouwensgerelateerd zijn,zitinhetverplichtekarakter.Alseenproducentzijnnaarareaalomgerekendemarketing
quotumoverschrijdt,verspeelthijnietalleenhetrechtopdeprijsgarantie,maarkanookeenboetetebetalenkrijgen.Bovendienkanhemeendeel
vanzijnallotmentwordenafgenomen.Deinstellingvanmarketingquotasis
echternietvoorbehoudenaandeministeralleen.Eentweederdemeerderheid
vandeproducentenmoetdetoepassingnamelijkbijreferendumbekrachtigen.
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In1941wordenmarketingquotasvoorheteerstingevoerdbijtarwe.Vanaf
1938zijndanalacreageallotmentsvankrachtgeweest.Bijmaiszijnvan
1938tot1942alleenacreageallotmentsvankracht.Intermenvanproduktiebeheersinggeldengeenvandezeprogramma'salssuccesvol.Beginjaren
veertig zijngraanproduktieen-voorradengroterdanooittevoren.Het
overschotprobleemwordtechtersnelopgelostenzelfsomgezetineentekortprobleemdoordebuitengewoneomstandighedenvandeTweedeWereldoorlog.Afgezienvaneenkortstondig intermezzoduurthetvervolgenstot
middenjarenvijftigvoordatmenweereenberoepdoetopareaalbeperkende
maatregelen.Tabel 1biedteenchronologischoverzichtvanaf1954.
Deacreageallotmentswordenin1954vanstalgehaald,alsdegraanexport
plotselingterugvalt.Voortarwewordennaastacreageallotmentsookmarketingquotasingevoerd.Dekleinerebedrijven,minderdan15acres (=6ha.)
tarwe,zijnvrijgesteld omhetprogramma uitvoerbaar tehouden.Doordatde
controlestrictis,heefthetprogrammaalsgeheeleenverplichtkarakter.
Intermenvanareaalbeperking ishettarwe-programmazondermeersuccesvol.
Maardoorhogereopbrengstenperhectare,blijftdetarweproduktieopeen
hoogniveau.Voormaisvolstaatmenaanvankelijkmetacreageallotments.
Netalsindejarendertiggeldendezeoverigensalleenindezogenaamde
commerciëlemaisgebieden (commercialcornarea).Omdatdedeelnameaande
programma's slechtis-demeesteproducentenvervoederenhunproduktie
zelfenzijndusnietafhankelijkvanaldannietgegarandeerdeopbrengstprijzen -wordtin1956eennieuwprogrammaontwikkeld omeendeelvanhet
maisareaaluitproduktietenemen.Aandemaisproducentenwordtgevraagdom
in1957en195820procentvanhuncorn-acreageallotmentbraakteleggen
inruilvooreenextrapremie.Depremieblijktechterniethooggenoegom
eengrotedeelnametebewerkstelligen.
Hetbraakleggenvanlandbouwgrond iseennieuwelementvandeproduktgebondenprogramma's.Totdusverrezijnernauwelijksrestrictiesgeweestaan
hetbenuttenvandevrijkomendegrond.Hetmoetdaaromgeenverbazing
wekkendatdearealenvanvrijeProdukten zoalssoja,gerstensorghumzich
tegengesteld ontwikkelenaandetoegestanearealenvantarwe,maisen
katoen.Omvoordehand liggenderedenennoemtmenditeen 'spillover'effect.
Korttevorenheeft,dezeervaring viade 'SoilBankActof1956'geleidtot
eenafzonderlijkprogrammavoorhetvolledigbuitengebruik stellenvan
landbouwgrond.DeSoilBankActkenttweeprogramma's:voor jaarlijkse
contracteniserhetAcreageReserveProgram;voordrie-,vijf-oftienjarigecontracten iserhet 'ConservationReserveProgram'.HetAcreage
ReserveProgram isgerichtopproducentendiezichhoudenaandevan
krachtzijndeareaalcontingenten.
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Alsdezeproducenten nueendeelvanhuncontingenttenminsteéénjaaruit
produktienemen,kunnen zijaanspraakmakenopeenpremie,waarvande
hoogteafhangtvandeproduktie-geschiedenis vandegrond.Tussen 1956en
1958wordtviahetprogramma gemiddeld 17miljoenacres (6.8minha)uit
produktiegenomen,ofwel 5procentvanhettotalebouwland.Debuiten
gebruik stellingperbedrijf ismaar 20acres,zodateengrootaantal
contractenmoetwordenafgesloten:in1958meerdaneenmiljoen stuks.Dit
iseenredendatmeninhetzelfde jaarbesluit hetaccentvandeSoilBank
programma's teverleggennaardemeerjarigeprogramma's.Eenanderereden
isdatdieeenverhoudingsgewijsgroterbodembeschermend effect sorteren.
HetConservationReserveProgram (CRP)voorzietdusinlangdurigerbuiten
gebruik stelling.Onderdevoorwaardedatdeproducent bodembeschermende
maatregelen neemt,heefthijrechtopeenbepaaldevergoeding.Aanvankelijk
baseertmendehoogteervanopdegrond-enpachtprijzen inderegio,later
hanteertmeneeninschrijvingssysteem. Ergeldenextrapremiesvoorhetuit
produktienemen vangehelebedrijven.Wanneerhetprogramma in1960zijn
maximaleeffectbereikt,isbijna 29miljoenacres (12minha)uitproduktiegenomen.Steekproefsgewijsisvastgesteld datde bodembeschermende
maatregelenvoorhetgrootstedeelbestaanuithetinzaaienvangras.
Slechts achtprocentvandeterzijdegesteldegrond isbebost.IndeGreat
Plainskrijgtmenigeprairievlakte zijnvertrouwdegrasdekterug.
Hoewelditeffectpositief beoordeeld is,heefthetCRPooknegatief beoordeeldekanten.Hetpolitiekmeestgevoeligeaspect is,datderegio's
verschillend wordengetroffen.Terwijl inveleregio'sallegrondbenut
blijft,wordt ineenaantalregio'smeerdan25procentvanhetbouwland
aande landbouwonttrokken.Wegensdenegatieveuitstralingseffectenervan
ontlokt hetprogramma stevigeoppositie inhetCongres.In1960besluithet
Congresgeenmiddelenmeerbeschikbaar testellenvoornieuwecontracten.
Voorlopig ishetdangedaanmetomvangrijkealgemenebuitengebruikstellingvan landbouwgrond.Alsdeterzijdegesteldegrond inde loopvande
jaren zestigweer inproduktiedreigttewordengenomen,krijgt hetCRPnog
weltweeopvolgers:in1962hetCropland Conversion Program enin1965het
CroplandAdjustment Program.Maardoordekarigetoewijzingvan financiële
middelengeefthetCongresblijkvanzijngeringe interesse.Hetgecombineerdeeffectvandezeprogramma's isdaardoor zeergering.
Watbetreftdeproduktgebondenprogramma's,volgenindejarenzestig
enkeleaanpassingen aanhetgewijzigde inkomensbeleid.Methetoogopde
wereldmarkt wordt deinkomensondersteuning, inplaatsvandoormarktprijsbescherming,nugerealiseerd doorprijstoeslagen.Hetrechtopdetoeslagen,diegerelateerd zijnaangraanarealen en-opbrengsten,wordt verkregen
doordeelnameaandeareaal-beperkende programma's, zodieinwerking zijn.
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Depogingvanderegeringomhettarwe-programmaverderaantescherpen
lijdtschipbreuk.Inhetreferendumvan1963wordtdevereistetweederde
meerderheid langnietgehaald.Daaromwordtin1964eenvervangendprogrammagemaakt.Hetzougaangeldentotenmet1970.Tenopzichtevanhet
systeemmetmarketingquotas,isdeelnameaanhetprogrammavrijwilligen
wordtvoorzieninechtebuitengebruikstellingvantarwe-areaal.In1970
bijvoorbeeldmoeteentarwe-producent 30procentvanzijnacreageallotment
braakleggenominaanmerkingtekomenvoordeprijstoeslagen.
Vooradditionelebraakleggingkanhijeenextrapremiekrijgen.Hetprogrammaslaagterinhettarwe-areaal forsteverlagen,metnamedankzijde
aantrekkelijkevoorwaarden.Desondanksneemtdetarweproduktienietafdoor
wederomhogereopbrengstenperhectare.
HetmaisprogrammavormtdekernvanhetFeedGrainDiversionProgram,
waartoemenin1961besluit (FeedGrainActof 1961).Hetiseenvrijwillig
programma.Deelnemersmoetentenminste20procentvanhunbasisareaalvoedergranenterzijdestellen.Daarbijishetbasisareaal (baseacreage)
gedefinieerdalsdegemiddeldemetvoedergranengeteeldeoppervlaktein
1959en1960.Ookditprogramma issuccesvolindeareaalbeperking.Gemiddeldligttussen 1961en197131miljoenacresstil,watneerkomtopbijna
eenkwartvanhetgevestigdebasisareaal.Maarevenminalshettarweprogrammakanhetvoedergranen-programma belettendatdestijgingvande
opbrengstendoorgaat.Ondankshetingekrompenmaisareaal ligtdemaisproduktiein197014procenthogerdanin1960.
Metdetijdblijkendegewasspecifiekeareaalcontingentenmeerenmeerals
eenharnastewordenervaren.Zeleggenhetbouwplanvandebedrijvenvast
enconserverendaarmeeookderegionaleproduktiestructuur.Aanpassingaan
veranderdeproduktiemogelijkhedenenlocalemarktverhoudingen isnuniet
goedmogelijk,omdatdoorniet-deelnamehetrechtop inkomensondersteuning
vervalt.Omnutegemoettekomenaandedoorboerengeuite wensmeer
keuzevrijheid tekrijgentenaanzienvanhetbouwplan,vervangtmende
programma's in1970doorhetzogenoemdeSetAsideprogramma.Volgensdit
programmamoetendeelnemersookeenbepaaldpercentagevanhun
areaalcontingent egbasisareaalterzijdestellen.Maarhetnieuweisdatze
verdervrijzijnomhunbouwplannaareigenkeuzeinterichten.In
areaalbeperkend opzichtisditprogrammadusnietgewasspecifiek.Het
programmaheefthetverwachteeffectopdeproduktiestructuur.Vooralin
heteerstejaartredenbehoorlijkeverschuivingenop:indeCornBelt
stijgenhetmaisensoja-areaal;opdeNorthernPlainswinnentarween
gerstterrein.

18

Wegenssneloplopendemarktprijzen,dewereldvoedselcrisisstaatvoorde
deur,wordenalleproduktiebeperkendemaatregelenin1973opgeheven.Maar
in1977blijkenzealweernodig.HetSetAsideprogrammaondergaatdaarbij
enkelewijzigingenmetbetrekkingtothetreferentie-areaal endetegenprestatie.Maaralshetprogramma in1978en1979wordtuitgevoerd,ishet
resultaatslecht,omdatweinigboerendeelnemenenniet-deelnemershun
areaaluitbreiden.Waarschijnlijk zijnzedaartoeaangezetdoordegoede
marktvooruitzichten.InvolgendejarenwordthetSetAsideprogrammaniet
meertoegepast.
AanhetbeginVandejarentachtiggrijptmenterugnaardeouderegewasspecifiekeprogramma's.VoorhetingesteldeAcreageReductionProgram (ARP)
moetennieuwegewasspecifiekereferentieswordengemaakt,opbasiswaarvan
deverlangdebeperkingenkunnen wordenvoorgeschreven.Devormvande
tegenprestatie (loanrate,deficiencypaymentse.d.)behoeftgeenverandering.Naasthetgewoneprogramma iserooknuweereenvrijwilligprogramma
vooradditionelegewasgebondenareaalbeperking,hetPaidLand Diversion
Program (PLD).Gecombineerdkunnendezeprogramma'sechteronvoldoende
soelaasbiedenvoordehogeopbrengstenendeonverwacht sterkafnemende
exporten.
Om ietsteondernementegendesnelgroeiendevoorradenvoertde minister
vanlandbouwin1983eengrootschaligadditioneelbraakprogrammadoor, dat
bekend geworden is onderdevormwaarinde tegenprestatie gegoten is:
PaymentinKind-PIK (innatura).
Dekeuzeomnietingeldmaarinnaturatevergoeden,heefteenaardige
achtergrond. Indeeersteplaatsontlooptdeministerhiermeedenoodzaak
omfinanciëlegoedkeuringvoorhetprogrammatekrijgenvanhetCongres.In
detweedeplaatsontwijktdeministerdeveelbesproken 'paymentlimitation',diegewoonlijkeenobstakelisvoorgroteproducentenomaan
areaalbeperkendeprogramma'sdeeltenemen.Depayment limitationiseen
wettelijkvastgelegd bedragaaninkomenssubsidies,datmaximaalaaneen
landbouwproducentmagwordenuitgekeerd.Bijgrotebedrijfsoppervlaktesis
delimietgauwbereikt,zodatderelatieveaantrekkelijkheid omdeelte
nemengeringis.VoorhetPIK-programmaligtdatnuanders,omdatdelimiet,juridisch,nietvantoepassing isopbetalingeninnatura.Wegens
succeswordtdemanoevreindenormaleprogramma'sgeprolongeerd.
AlsvoorwaardevoordeelnameaanhetPIK-programma isgestelddatdeproducentzichhoudtaandebestaandeprogramma's (ARPén PLD).Naarwensmoet
dedeelnemereenextradeel (10-30%)vanzijnbasisuitproduktienemen.
Omeenhogeparticipatietebereikenwordendedeelnemer forsevergoedingen
inhetvooruitzichtgesteld.Voortarwewordtmaarliefst95procentvande
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normalebruto-opbrengstgeboden.
NaastditpartiëlePIK-programmaiserookeenmogelijkheid omviainschrijvinghetgehelenogovergeblevenbasisareaal inteleveren (Whole
base PIK).Hiervoorgeldendusgeenvastevergoedingen.Eriseenlimiet
gesteldaanhetareaaldatperdistrictuitproduktiemagwordengenomen.
DedeelnameaanhetPIK-programma isgrootendeproduktiebeperkendeen
voorraadruimendewerkingenorm,ofschoonhierbijookdedroogteeenhandje
meehelpt.Hetprogramma zoubekritiseerdwordenvanwegedehogekostendie
ermeegemoeidwaren.
Hetoverschotprobleem iseroverigensslechtskortetijdmeeopgelost.Eind
1985wordtinde 'FoodSecurityActof1985'beslotentotverlengingvande
areaalbeperkendeprogramma's (ARPenPLD).BovendienwordtmetdeConservationReserveeenmeerjarigprogramma inhetlevengeroepenvoordebuitengebruikstellingvanerosiegevoeligegronden.Erwordtgemiktopintotaal
40miljoenacres.
WatbetrefthetARP zijneenaantalaanpassingenvermeldenswaard. Zowordt
dedeelnameaantrekkelijkgemaaktnietzoalsinhetPIK-programma doorhoge
vergoedingen tegeven,maardoordenadelenvanniet-deelnamegrootte
maken.Dezenadelenwordengroteromdatdeminimumprijzen (loanrates)fors
wordenverlaagd.Deinkomensgevolgenvoordedeelnemersblijvenbeperkt
doordatdeficiencypaymentsdeprijsdalingbijnagoedmaken.HetARPtreedt
inwerkingalsdeopenbarevoorradeneengegevenniveautebovengaan.Voor
tarweisditniveaugesteldopca27miljoenton.Dematevanareaalbeperkingzalliggenbinneneenaangegevenminimumenmaximumniveau.Zoisvoor
tarwegeregeld,datdeareaalbeperking in1987meerdan20procentzal
zijn,maarminderdan27.5procent.Indeuitvoeringsbepalingen zijnwederomveranderingenaangebrachtomdeeffectiviteitvandeprogramma'ste
verhogen.DeAmerikanen zijnkennelijknogsteedsopzoeknaarhoehet
beterkan.

SystematiekvandeAmerikaanse areaalbeheersing
DemoderneAmerikaanseareaalbeperkendeprogramma's zijnkortlopend,vrijwillig,gewasspecifiek engebaseerdopeenvoortschrijdendereferentie.
Dezekenmerkenhebbenalleviereeneigenachtergrond.
Dekortlopendeaardvandeareaalbeperkingbetreftdusdetermijnvande
produktiebeperking.Inverhoudingheeftmenweinigervaringmet langdurige
of zelfspermanenteareaalbeperking.Detoegepastemeerjarigeprogramma's
hebbenweleenproduktiebeperkend effect,maarhunvoornaamstedoelistoch
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debeschermingvandenatuurendebestrijdingvandeerosie.Intheorieis
langdurigeonttrekking vangrondgoedkoperdankortstondige,omdatdevaste
produktiekosten vanarbeidenkapitaaloplangetermijnvermedenkunnen
worden.
Indepraktijk stuitmenechterophet feitdatdeomstandigheden zichsnel
kunnenwijzigen.Deafgelopenvijftig jaren latendaarvangenoegvoorbeeldenzien.Enwanneer,zoalsaanhetbeginvandejaren zeventig,deoverschottenomslaanintekorten,zijndetijdelijkeprogramma's snelbuiten
werkingtestellen (zieooktabel2 ).Dezeflexibiliteitiseenbelangrijk
Amerikaans argumentvoorkortlopendeprogramma's.Areaalbeperking inAmerikamoetdanookvooralalsinstrumentwordengezienomdemarkt teontdoen
vantijdelijkeonevenwichtigheden.Devoorkeurvoortijdelijke programma's
heeftverderookeenduidelijkepolitiekeachtergrond,alwashetmaar
omdatdeboerenhunletterlijkeenfiguurlijkebasisnietgemakkelijkaan
deeeuwigheidprijsgeven.
EentweedebelangrijkkenmerkvandeAmerikaanse areaalbeperking zitinde
wijzewaaropdemedewerkingvandeproducentenwordtverkregen.Inprincipe
kandeoverheid driemanierengebruiken.Maaraangezienovertuigenkansloos
is,resteertdekeuzetussenhet sluitenvanovereenkomsten enhetdwingend
opleggen.Hetverschil isoverigensvangradueleaard:alsdenadelenvan
niet-deelnameaaneenvrijwilligprogramma maargrootgenoegwordengemaakt,krijgt hetprogramma vanzelfeenverplichtkarakter.
Hoewelverplichteprogramma's ogenschijnlijk effectiever zijnenbovendien
minderbelastend zijnvoordeschatkist,heeftmenerinAmerika eigenlijk
nooitvoordurvenkiezen.Deuitgesprokenweerstandvandeproducenten
tegendergelijkeverplichtingen,heeftdaarbijeenduidelijkerolgespeeld.
Voorzoveralverplichtemarketingquotaswerdenopgelegd,wasvoorafde
instemming verkregenvanminimaaltweederdevandestemgerechtigdeproducenten.Ennadatdezehetvoorstelvooreenverplichttarwe-programmain
1963haddenweggestemd,verdwenendequotasvantafel.Sindsdienwerktmen
uitsluitendmetvrijwilligeprogramma's.
Degewasspecificiteitiseenderdekenmerkvandegangbare areaalbeperking.
Inde jaren zeventighadmenditkenmerk latenvarenbijhetSetAside
program.Hetvoordeelervanwasdegrotere vrijheidvoordeproducentenin
debouwplankeuze.Erisechtereengrootnadeelaanverbonden,indiezin
datdeoverheiddecontroleverliestoverdearealenenopbrengsten vande
afzonderlijkegewassen.Infeitewordtalleenhetareaalterzijdegestelde
landbouwgrond beheerst.Ditiséénvanderedenendatmenna 1979weer
terugkeert naardemeervertrouwdegewasspecifiekeprogramma's.
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Tabel 2.Ingezaaidenterzijdegesteldareaalbouwland indeVS;1955-1985

Oogstjaar

Ingezaaid

Terzijdegesteld
eenjari.g meerjarig totaal
miljoenacres

1955
1956
1957
1958
1959
1960
1961
1962
1963
1964
1965
1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984 1)
19851*

349
341
329
327
328
324
308
298
299
298
297
293
306
299
291
293
306
295
319
326
332
336
345
336
347
356
363
359
310
345
NB

0
12
21
17
0
0
25
39
32
38
42
48
25
36
50
53
34
59
16
0
0
0
0
18
13
0
0
11
78
27
34

0
1
6
10
23
29
29
26
24
18
14
16
16
14
8
4
3
3
3
3
2
2
1
0
0
0
0
0
0
0
0

Bron:USDA
NB=nietbeschikbaar
1)Voorlopig;areaalbouwland in1985opbasisvanaanmeldingen
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0
13
28
27
23
29
54
65
56
55
56
63
41
49
58
57
37
62
19
2
0
0
0
18
13
0
0
11
78
27
34

Ingezaaid
plusterzijde
gesteld

349
354
357
354
350
353
362
362
355
354
354
356
347
349
349
350
343
356
338
328
332
336
345
355
360
356
363
370
388
372
NB

Netalsbijelkanderproduktiebeperkend programma,moetdenagestreefde
beperkinggerelateerdwordenaaneenbepaaldereferentie.Hetisgebruikelijkomdaarvooreenhistorische situatiealsuitgangspunttenemen.De
gegevensmoetendannatuurlijkwelbeschikbaar zijn.Wanneerdedesbetreffendereferentie langetijdongewijzigdblijft,kunnenerproblemenontstaan.EenvoorbeeldhiervandoetzichvoorbijhetSetAsideprogramma.
Aanhetbeginvandejarenzeventig zijndeverplichtingennoggekoppeld
aandereedsbestaandeallotmentsvoortarweenbaseacreagesvoormais.
Maaralsmenin1977besluitenneemtoverherinvoeringblijktdatdeproduktiestructuur zichzosterkgewijzigdheeftdathandhavingvandereferentietotschevesituatieszalleidenendeuitvoerbaarheid ernstigzal
bemoeilijken.MethetCurrentPlantingsconcept lijktmenhierdaneen
interessanteuitwegvoorgevondentehebben.Volgensditsysteemisnietde
historischemaardeactueleinzaaimaatstafvoordebraakverplichting.Zo
kanmenmeteenschoneleibeginnen.Tochisookditsysteemnietzonder
bezwaren.Indepraktijkblijkthetprogrammanieteffectiefgenoeg.
Metdeherintroductievandegewasspecifiekeprogramma'sverdwijnthet
CurrentPlantingsconceptuitbeeld.Daarvoorindeplaatstreedtdanweer
eenhistorischereferentie.Maaromdeaansluitingmetdepraktijk niette
verliezenkiestmenwelvooreenvoortschrijdende referentie.Dediscussie
overdereferentiekrijgteenvervolgbijdetotstandkomingvandeFood
SecurityActof1985.Daaropwordthierondernogverderingegaan.

EconomievandeAmerikaanse areaalbeheersing
DeAmerikaanseareaalbeheersing iserhoofdzakelijk opgerichtdeakkerbouwproduktietebeperken.Economischbeschouwdverdienendeeffectiviteit
endeefficiëntievanhetinstrumentdaaromalleaandacht.Deeffectiviteit,ofweldematewaarindeproduktiewerkelijkwordtbeheerst,hangtaf
vandegreepophetareaalenopdebijbehorendeopbrengsten .Mitseffectief,wordtdeefficiëntiebepaalddoordekostenomdeproducenten inhet
gelidtekrijgen.Zoweltenaanzienvandeeffectiviteitalsdeefficiëntie
doenzichindepraktijkallerleiproblemenvoor.
Vrijwelelkevormvanareaalbeperking heefttekampenmet hetverschijnsel
datdetotstandgebrachteareaalbeperking kleineruitvaltdandegecontracteerdeareaalbeperking.Mennoemtditverschijnsel 'acreageslippage'.De
recenteervaring leverthiervansprekendevoorbeelden.In1982wordt 5.8
miljoenacrestarwestilgelegd,maardaaltdegeoogsteoppervlaktemaarmet
2.7miljoenacres (zietabel3 ) .
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Tabel 3.Veranderingen ingeoogsteenterzijdegesteldearealenvanmais
entarwe;1982-1984

Verandering in
geoogstareaal
(1)

Verandering interzijdegesteldareaal
(2)

Miljoenacres

Kolom1
gedeelddoor
kolom2
Procenten

Hais
1982
1983
1984
gemiddeld

- 1.8
- 21.2
+ 20.3

+ 2.1
+30.1
- 28.4

86
70
71
76

Tarwe
1982
1983
1984
gemiddeld

- 2.7
- 16.5
+ 5.5

+ 5.8
+24.2
- 7.9

47
68
70
62

Bron:EricksenandCollins,1985

Oitbovenstaande tabelblijktdatgemiddeld tienhectaretarwemoetworden
gecontracteerd omhetareaalmet zeshectaretekunnenverminderen.Hoe
onstaat hetverschil?
Hetverschiltussenbruto-ennetto-beperking kanontstaandoorgrondte
contracteren dieanderstochnietinproduktie zoukomen.Vandit laatste
geefteenrapportvandeAmerikaanseRekenkamer (GeneralAccounting Office)
uit 1978aardigevoorbeelden. Zospreekthetrapport groteverontwaardiging
uitoverhet feitdatdegewonezomerbraakalsverplichting doorUSDAwordt
geaccepteerd.Daardezebraaktochalzouhebbenplaatsgehad, leverende
gegevenvergoedingen geenbijdrageaandegewenste produktiebeperking.
Eenbelangrijkeroorzaakvanacreage slippage isechter areaaluitbreiding.
Zoweldeelnemersalsniet-deelnemerskunnenerverantwoordelijk voorzijn.
Alsdeelnemerskanszienhunareaaluittebreiden iserofwel fraudein
hetgeding,ofwel sluitendeuitvoeringsbepalingen niet.Deze laatste
moetendanbijgesteldworden.
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Watbetreftdeovertredingen,heeft USDAin1983aangetoond dat 11procent
vandeinhetonderzoekbetrokkenbedrijvenin20Staten,zichniethelemaalaanderegelehaddengehouden.Zehaddenbijvoorbeeld teweiniggrond
buitengebruikgesteldofdaarvoorgrondvanteslechtekwaliteit gebruikt.
Erschijnt echtergeenbewijstezijndatdeneigingomderegelste
overtredengroterisonderheteneprogramma danonderhetandere.
Hetareaalbeperkend programma kan zelfdeaanzettotde areaaluitbreiding
geven.Hetmeest besprokengevalisinditverband datniet-deelnemersde
doordeareaalbeperking indehandgewerktehogeremarktprijsverwachting
aangrijpenomhunareaaluittebreiden.Eenvoorbeeld hiervanbiedthet
maisprogramma van 1982.Aanvankelijkwordt 78procentvanhet basisareaal
maisaangemeld.Maaruiteindelijk voldoet slechts29procent aandevoorwaarden.Deboerendiezichtussentijds terugtrekken,erisgeenboetevoor
niet-deelname,veronderstellenkennelijkdatdegrotetoeloopdemarktprijs
omhoog zalduwen.Gezamenlijk zaaienniet-deelnemers 63miljoenacresmais,
bijna 10procentmeerdanhungevestigdebasisareaal.Deexpansie leidttot
hetgrootsteAmerikaansemaisareaalallertijden.
Eenandervoorbeeld houdtverbandmetdereferentie.InhetARPvan 1982is
dezegedefinieerdalshetgemiddeldeareaal indetweevoorafgaande jaren.
Naderhand blijken sommigeproducenten hundeelnameaanhetprogramma uitte
stellenomhuntoekomstige basisareaal tevergroten.In1985wijzigtmende
referentiedaarom inhetvijfjarigvoortschrijdend gemiddeldevandebasis.
Acreage slippage isnietdeenigebrondiedeeffectiviteitvandeareaalbeperking aantast. Deopbrengstenperhectarevormendeanderebron.
Verschillende factoren spelendaarbijeenrol.
Eenfactoroplangeretermijnisdetechnologischeontwikkelingdieeen
trendmatige stijgingvandegrondproduktiviteit heeftteweeggebracht.Een
andere factor istevindeninhetweer,datgrotejaarlijkseopbrengstfluctuatieskanveroorzaken.Opkortetermijnvaltaanbeide factoren
weinig tedoen.Dekwaliteitvandegrondendeintensiteit vandebebouwing zijn factorenwaarmenwelregelingenvoorkantreffen.Debuiten
gebruikgesteldegrondkanvanminderekwaliteit zijndandegronddiein
produktiewordtgehouden.Somswordtdatoverigensbewustdoordeoverheid
nagestreefd (Conservation Reserve).Enalsernietopwordtgemikt,zoals
indenormaleareaalbeperkendeprogramma's,dankanwordengeeist datde
terzijdegesteldegrondvangemiddeldeproduktiviteit is.Ookkanerbijde
bepalingvandetegenprestatierekeningwordengehoudenmetverschillenin
grondproduktiviteit.Alslaatste factormoetdanwordengenoemd datdeelnemendeproducenten hunareaal intensiever zoudenkunnengaanbewerken,omdat
zetocharbeidstijd enmachinesoverhebben.Devraagof zedatookwerke-
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lijkdoenlijktaftehangenvandetegenprestatie.Watditbetreftbleek
erinhetARPvan1982eeneigenaardige lektezitten.Debeloningvoor
deelnameisinditprogrammaafhankelijkvaneengenormeerdeopbrengst.
Doortijdelijkeintensiveringkondenproducentendevoorhengeldende
normopbrengstechterinpositievezinbeïnvloeden.Sommigeproducenten
dedenhet,watnietonopgemerktbleef.In1985isdenormopbrengstgestabiliseerd.
Debeloningwordtdusnormaalgesprokengedifferentieerdnaareenhistorischopbrengstniveau.Uiteenoogpuntvanefficiëntie iseendergelijke
differentiatienietminderdannoodzakelijk.Eenanderevraagisofmen
tussenproducentenwildifferentiëren.Nietdifferentiërenkanondoelmatig
zijn,omdatdevastebeloningpereenheidnietvoortgebrachtproduktdanzo
hoogmoet zijnomhetvoordeminstgeïnteresseerdedeelnemernognet
aantrekkelijk temaken.Devastebeloningbetekentdandatdeanderedeelnemerseenwinstindeschootgeworpenkrijgen.Alszodanigishetverschijnseloverigensnietzobijzonder,omdathetzelfdebezwaarimmersook
tegengewoneprijsondersteuningkanwordeningebracht.
Eenzekeredifferentiatiekangerealiseerdwordendooreenprogrammavoor
vrijwilligeadditioneleareaalbeheersing (bijvoorbeeld :PLD).Eenveel
scherperemaniervandifferentiërenbiedthet 'bid'-of 'tender'-systeem.
Volgensditsysteemdoendeproducenten zelfeenbodomeenbepaaldehoeveelheidgrondvanbekendekwaliteitniettebebouwen.Debiedingenworden
beoordeeld opkostenpereenheidprodukten,mitsaantrekkelijk,gehonoreerd.Eennadeelvanhetsysteemisdatdebiedingenstukvoorstukmoeten
wordengecontroleerd enopwaardemoetenwordengeschat.Demoeilijke
uitvoerbaarheid iswaarschijnlijk deredendatdeAmerikanenhetsysteem
alleenhanterenbijgrotearealen,zoalsbijhetwholebasePIK-programma
en/ofbijlangetermijnen,zoalsinhetConservationReserveprogramma.
Alsdeefficiëntievandeareaalbeperkingerghooginhetvaandelstaat,
kunneneroverigensgemakkelijkproblemenontstaanoplocaalenregionaal
niveau.DeAmerikaanseervaringisdatdevrijwilligeareaalbeperkingdan
inbepaalderegio'sdreigttewordengeconcentreerd.Hetvoorbeeldvanhet
ConservationReserveProgramiswatditbetreftduidelijkgenoeg.Het
probleem ligtnietzozeerbijdeboeren,alswelbijdeagrarischehandelen
industrieinderegio.Integenstelling totdeproducentenworden zij
immersnietschadeloosgesteldvoordeonvermijdelijkeomzetdaling.Tegenwoordig zijnerdaarom limietenaangebrachtaandehoeveelheid gronddie
perdistrictmagwordengecontracteerd.
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Slotopmerking
Dewegnaareenareaalbeperkendprogrammadatdeakkerbouwproduktieeffectiefenefficiëntweettebeperken,blijktbezaaidmetvoetangelsenklemmen.KennisvandehierbesprokenervaringenkandeE6voormenigemisstap
behoeden,maaromdatdeEuropeselandbouwstructuur enlandbouwmarktniet
identiekzijnaandeAmerikaanse,magwordenaangenomendatdeEGopnieuwe
problemenvanareaalbeheersing zalstuiten.Experimenten zoalsdieinWestDuitslandgaandezijnennaarverluidinNederlandopstapel staan,kunnen
inditverbandnuttigekennisopleveren.
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3.AREAALVERMINDERING: AANGRIJPINGSPUNT OFUITKOMSTVANBELEID

J.deVeer

Inleiding
HetzwaartepuntindeEG-markt-enprijspolitiekligtopdegrondgebonden
produktie.Infeiteishetbeleiderinhoofdzaakopgerichtderentabiliteitvanhetagrarischgrondgebruikalsbelangrijkegrondslagvoorhet
boereninkomeninstandtehouden.Voordebelangrijkstegrondgebondenproduktierichtingen:granen,suikerengrondgebondenveehouderij,waservan
hetbeginafeenvergaandebeschermingaandebuitengrensaangevuldmet
interventiesopdebinnenlandsemarkt.Voorgranen,suikerenmelkverschaftedatsysteemaandeboerenvandeEGnietalleeneenvrijwelvaste
prijsgarantiemaar-behalvevoorsuiker-tevenseenonbeperkteafzetgarantie.Bovendienwordtviatoeslagenookvooroliezadenenveleandere
kleineregewassen,zoalseiwitgewassen,gedroogdegroenvoeders,landbouwzadenenvezelgewassen,derentabiliteitvandeteeltoppeilgehoudenmet
eenonbeperkteafzetgarantie.Tenslotteisereveneensvooreenaantal
Zuidelijkegrondgebondenproduktieszoalswijnenolijven,eenvergaande
beschermingvanprijsenafzet.Hetkomteropneerdatvoorverreweghet
grootstedeelvanhetareaalindeGemeenschapderentabiliteitendeafzet
rechtstreeksvanhetGemeenschappelijkmarkt-enprijsbeleid afhankelijk
zijn.
Voordeniet-ofmindergrondgebondenproduktierichtingen zoalsintensieve
veehouderij,groente,fruit,sierteelt,enenkeleminderbelangrijkeakkerbouwgewassen,gaatdeprotectieveelminderverenwordtdeprijsvorming
sterkbepaalddoorvraagenaanbodbinnendeEGofzelfsdoordewereldmarkt.HetbetreftinhetalgemeenProduktenmeteengrotereprijsflexibiliteitvanzowelvraagalsaanbodwaardoorhetmarktevenwicht zichherstelt
zonderdatlangdurigeprijsdepressieswordenopgeroepen.Verderbetrefthet
gedeeltelijkproduktenwaarvoordeEGinternationaalgezieneensterke
concurrentiepositie heeftofalthansopdebinnenlandsemarktgeensterke
concurrentievanderdelandenondervindt.Bijdezemarktsituaties iseen
stringentmarkt-enprijsbeleidmetonbeperkteafzetgarantienietalleen
mindernoodzakelijkmaartevensmoeilijkuitvoerbaar.Bovendienwordtde
rentabiliteitvandezeproduktiesectoren indirectondersteund doorde
zwaarderemarktordeningen.
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DeSterkebeschermingvandebelangrijkegrondgebonden produktierichtingen
heeftvanafheteindevandevorigeeeuwhetuitgangspunt gevormdvanhet
agrarischmarkt-enprijsbeleid ophetWest-europese continent.Aanvankelijkbeperktemenzichhoofdzakelijk totdegranen,dietoennogverreweg
hetbelangrijkste internationaal verhandelde landbouwprodukt waren. 'Naarmatedemogelijkheden vanbewaring,verwerking entransportverbeterdenen
daardoorookbijandereproduktendeinternationale concurrentietoenam,en
naarmatetevensdeonderlingeuitwisselbaarheid indevoortbrenging enhet
gebruikvanagrarischegrondstoffenbelangrijkerwerd,ontstonderbehoefte
aanuitbreiding vandedirectebescherming overeengroterdeelvande
produktie.OoknationaleenregionalebelangenbinnendeEGspeeldendaarbijlatereenrol.Hetuitgangspunt datdoordebeschermingvandebelangrijkstegrondgebondenproduktiesdelandbouwinkomensvoldoendeoppeil
kondenwordengehouden,bleefechteralsgrondslagvanhetEG-landbouwbeleidgehandhaafd.DaarbijgingmenerindeEGaanvankelijkvanuitdat,
gegevenhet importoverschot, deomvangvandebelangrijkste grondgebonden
produktierichtingen viadevariatievandeonderlinge prijsverhoudingen
voldoendekonwordengestuurd ompartiëleoverschotten tevoorkomen (Van
Lierde, 1967).
Inwezenberusttehet landbouwbeleid dusopdegedachtedatdeomvangvan
hetagrarischareaaleenafdoendebeperkingopdeuitbreidingvandeagrarischeproduktievormt zodatdaardoorhetontstaanvan overschotproduktie
werdwordenvoorkomen.DeEGaanvaarddedaarbijzelfshet lekindeprotectiealsgevolgvandeconsolidatievandevrijeinvoervanplantaardige
vetteneneiwittenenvangraanvervangers inhetkadervandeGATT.Daardoorbleef immers hetverbruikvaneenbelangrijkdeelvandeagrarische
grondstoffenbuitendeprotectiewaardoordeonderlingeprijsverhoudingen
opdeagrarischegrondstoffenmarktenbinnendeEGmeestal sterkafwekenvan
dieopeenwereldmarkt.Dat loktenietalleenvoordeEG schadelijke
substituties uitinhetgebruikvanagrarischegrondstoffen,maarverscherpteookdeproblematiekvandeoverschotproduktie.TerwijldeEGper
saldonogeenbelangrijk importoverschot hadvoor "temperate zone"produkten,ontstondenernamelijktochpartiëleoverschotten indezwaarbeschermdeproduktierichtingen.
Dewezenlijkeoorzaakvandetoenemendeoverschotproduktie ende stijging
vandebudgettaireuitgaven isechterdesterkegroeivandeproduktiviteit,datwil zeggendegroeivandeproduktiviteit van land,totuiting
komendeindestijgingvangewasopbrengsten, eninminderematevande
produktiviteit vandeagrarischegrondstoffen,totuitingkomendeinverbeteringvandevoederconversieenvanandereomzettingen.Deproduktie
groeidedaardoorveelsterkerdanhetstagnerendeverbruikvanvoedingsmiddelenindeGemeenschap endatvormdedebelangrijkste factorinhetonder-

30

mijnenvanhethistorischuitgangspuntvanhetgemeenschappelijkmarkt-en
prijsbeleid.
DeEGkonzichdaardoorooksteedsmoeilijkerblijvenopstellenalseen
importerend land,dathetmarkt-enprijsbeleidvrijweluitsluitendafstemt
opdebinnenlandsemarktsituatieengeenrekeningbehoefttehoudenmetde
repercusiesopdewereldmarkt.Hetmarkt-enprijsbeleid vergdenietalleen
steedshogerebudgettaireuitgavenvoordeafzetvanoverschottenmaarriep
ooksteedsmeerinternationale spanningenop.DeEGwerdopdiverseinternationalemarkten -zoalsvanzuivelensuiker-bovendien geconfronteerd
metprijsbederf,waarzezelf zwaardehand inhad.
Hetisteverwachtendatdediscrepantietussendeverbeteringvande
landproduktiviteitendegroeivanhetbinnenlandsverbruik indekomende
jarengroter zalworden.Deverderetechnischeontwikkeling inagrarische
produktieenverwerkingendeveranderingeninhetconsumptiepatroon zullen
vrijwel zekerdehuidigegrondslagvanhetGemeenschappelijk landbouwbeleid
nogverderonderuithalen.Vaneenverruimingvandeexportmogelijkhedenof
vandeafzetvoorindustrieelgebruikvandeagrarischegrondstoffen isin
afzienbaretijdooknietveelsoulaasteverwachten.DeEGzaldaardoor
steedsdringendervoordenoodzaakwordengeplaatstvaneen ingrijpende
hervormingvanhet landbouwbeleid.

Opbrengstverlaging ofareaalverminderinguitkomstof aangrijpingspunt?
Deproblemendiebijdehervormingmoetenwordenopgelosthoudendusvooral
verbandmetdesterkbeschermdegrondgebondenagrarischeproduktie.De
omvangdaarvanmoethoedanookwordenbeperkt,endatbetekentdatófde
opbrengstenperhectaremoetenwordenverlaagdófhetareaalmoetworden
ingekrompen.Datislogischerwijsookhetgevalindienmennietrechtstreeksaangrijptbijhetniveauvandeopbrengstenperhectareofde
omvangvanhetareaalmaarviaprijsverlagingofcontingentering vande
produktiehetprobleemaanpakt.Bijeenpolitiekvanprijsverlagingzou
echterwegensdedaardooruitgelokteverruimingvandebinnenlandseafzet
endeverkleiningvanhetprijsverschilmetdewereldmarktdeproduktie
minderverbehoeventewordenbeperkt.Ookopcontingenteringvaneen
produktiezoutenslottemoetenwordengereageerdmetverlagingvanopbrengstenofinkrimpingvanhetareaalvandebetreffendeteelten.Opbrengstverlagingenareaalvermindering zijnindezebeidegevallenechterdeuitkomst
vanhetbeleidenniethetaangrijpingspunt.
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Indithoofdstukbeperkenwijonsverdertotvormenvanbeleiddieopbrengstvermindering enareaalbeperking alseenmiddelhanteren. Infeite
moetditmiddelerdantoedienenomdeomvangvanhetareaalalslimiterende factorvoordeomvangvandeproduktieweertelaten functionerenen
daarmedeeenbelangrijkevoorwaardetevervullenvoorhandhavingvaneenop
debescherming vanhetagrarisch inkomenafgestemdmarkt-enprijsbeleid
metonbeperkteafzetgarantie.Daardoor zouhethistorischuitgangspuntvan
hetWest-europesemarkt-enprijsbeleid weerinerezijnhersteld.Hetgaat
dusommaatregelen omhetzijvia financiëleprikkels,hetzijmetadministratievedwangmaatregelen degrondgebondenproduktiecapaciteit tebeperken.Inprincipekandat zowelwordenbereiktmetverlagingvandeopbrengstenperhectarealsmetbeperkingvanhet landbouwareaal.Inde
praktijk zalhetechtervrijwelvolledigmoetengaanombeperkingvanhet
areaal.Eenverminderingvandeproduktie langsdewegvandespecifieke
intensiteit -datwil zeggendoorverlagingvandeopbrengstperhectare
vanafzonderlijkegewassenviaverminderdverbruikvan opbrengstverhogende
middelen -biedtnamelijkweinigperspectief.
Dehoogtevaneengewasopbrengst perhectare isweiniggevoeligvoorde
prijsverhoudingentussenhetgeoogsteproduktende opbrengstverhogende
middelen.Hettrajectvanopbrengstniveauswaarover eeneconomischeafwegingvanhetoptimaleopbrengstniveauopgrondvandezeprijsverhouding
relevant is,isklein.Daarbijgaathetbovendienwaarschijnlijkmeerom
eenafwegingvanrisico's inverbandmetdeonzekerheid overheteffectvan
deopbrengstverhogendemiddelenendetoegepastebestrijding engroeiregulering,danomeenafnemendemeeropbrengst indefundamentele relaties (De
Wit,1987;Ackello-Ogutuetal.,1985;England, 1986;KlinenSteinhauer,
1986;OstermeyerenHenrichsmeyer, 1987).Erisdaardoorweinigruimte
tussendeprijssituatieswaarbijdeteeltonrendabel isendiewaarbijhet
economisch isomtestrevennaardehoogsteopbrengst.Derecenteontwikkelingvanwetenschapenteelttechniek lijkt zichbovendien teconcentreren
opeenvolledigerbeheersingvandegroeivoorwaarden enmeertoepassingvan
biologische bestrijdingvanziektenenplagenmethetdoelommet lagere
kostenvanopbrengstverhogende middelenenteeltmaatregelen hetbereiken
vandehoogstmogelijkegewasopbrengst teverzekeren.Hetgevolgdaarvanis
waarschijnlijkdatderuimtevooreconomischeafwegingtenaanzienvande
hoogtevandenagestreefdehectareopbrengst nogverderwordtvernauwd ende
toenemingvandeproductiviteit vandegewassennogwordtversneld.Bovendienisdaarvanteverwachtendathetcomparatieve voordeelvaneenbetere
grondmetgunstigecultuurtechnische omstandigheden nogwordtversterkt.
Ditbetekentdusdatopkorteen langeretermijnweinigeffect isteverwachtenvanfinanciëleprikkelsomdehectareopbrengsten vangewassente
verlagen.Zelfsvaneen zeersterkeverhogingvandeprijzenvanopbrengstverhogendemiddelen zoalskunstmest enbetrijdingsmiddelen,isnauwelijks
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enigeverlagingvangewasopbrengsten teverwachten.Ookstringenteremaatregelentenaanzienvandebescherming vannatuurenmilieu biedendaarop
weiniguitzicht.Ombedrijfseconomischeredenen streeftmeninonderzoeken
praktijk immersalnaareensterkeverlagingvanhetgebruikvanopbrengstverhogendemiddelen.Eenrantsoeneringvangebruikrestdaneigenlijkals
enigemogelijkheidmaardat lijkteenmoeilijkuitvoerbaremaatregel.'
Indeweidebouw iswegensdesterkeresamenhangtussendegrasopbrengsten
defrequentievanbewerking enoogstenhetaandeelvandemetdegewasopbrengstvariërendekostenwaarschijnlijk hogerdanindeakkerbouw.Daar
staat indemelkveehouderij echtertegenoverdatdatmethetoogopeen
regelmatige beschikbaarheid vanhoogwaardig ruwvoerenterbeperkingvande
kostenvaninterntransport eenintensievegraslandexploitatie belangrijke
voordelenheeft.Verder lijktookindeweidebouweenbelangrijke besparing
opbemestingskosten mogelijk tezijnzonderverlaging vandegrasopbrengst.
Voordemelkveehouderij afzonderlijk geldtbovendiendathet saldovande
tenopzichtevandemelkopbrengstperkoevastekostenenopbrengsten
(omzetenaanwas,huisvesting,melkenenverzorging,opfok,onderhoudsvoer,
enz.)relatief hoogis,terwijldemeeropbrengstvandemetdemelkopbrengstperkoevariërende inputs-voornamelijkproduktievoer -toteen
hoogniveauvanmelkopbrengst slechts flauwdaalt.Bijdehuidigeniveaus
vanmelkopbrengst perkoeindeEG,diereedszijnafgestemd opeenrelatiefhoogniveauvanveevoerprijzen,isdaaromookindemelkveehouderij
weinig teverwachtenvanmaatregelen omhetzijvia lagereopbrengstenvan
voedergewassen,hetzijvia lageremelkproduktieperkoede specifieke
intensiteit teverlagen.Hoogstens zoudoorverandering vandeprijsverhoudingtussenmelkenveevoerdeverdere stijging indetoekomstwatkunnen
wordenafgeremd.Deconclusiehieruit isdaterbijdeteeltvangewassen
enindemelkveehouderij nauwelijkspraktischemogelijkheden bestaanomeen
verlaging vandespecifieke intensiteitmet financiëleprikkelstestimulerenofomdezemetgebodenenverbodenaftedwingen.Ookhet stimulerenof
afdwingenvanverschuivingen inhetteeltplannaarandereteeltenbiedt
weinigmogelijkhedenwegenshetvoorshandsontbrekenvanrendabeleafzetmogelijkheden vooralternatieveproduktierichtingen.Indepraktijk zoudat
bijdehuidigestandvan zakenneerkomenopuitbreidingvandeprotectie
waarvoorwegenshandelspolitieke belemmeringen enbudgettairegevolgenop
kortetermijngeenrealistischemogelijkheden zijnaantegeven.
Inprincipe zouhetbevorderenvanextensievevormenvan rundvleesproduktie
enschapenhouderij meerperspectief kunnenbiedenvooreenruimereaanwendingvanhetareaal.Dezevormenvanveehouderij zijngekenmerkt dooreen
lagevoederconversie inverbandmeteenrelatiefgrotevoederbehoeftevoor
onderhoud enregeneratie.Zezijndaarom aangewezenopde beschikbaarheid
vangoedkoopruwvoer,waarinvoorzien zoukunnenwordenmet extensief
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geëxploiteerdeweidegronden.Ookhiervoorvormtderuimtevoorafzetopde
Gemeenschappelijkemarktechtereenbeperking.Voor gespecialiseerde
rundvleesproduktiewordtdezeruimtewelvergrootdoordeafnemingvanhet
aantalgeboortenuitdemelkveehouderij.Daarstaatechtertegenoverdatde
slachtgewichtendeneiginghebbenomtoetenemen.Niettemin zouindeze
richtingvooreennietonbelangrijkdeelvanhetovertollig agrarisch
areaaleenaanwendingkunnenwordengezocht (zieookOskam,etal.,1987).
Bijdehuidigeprijsniveausindeoverigegrondgebondenagrarischeproduktierichtingen iszo'nontwikkelingechterslechtsteverwachtenindien
daarvoorhogetoeslagenwordengegeven.Datneemtnietwegdathetzowel
vanuithetgezichtspuntvandebeschermingvanmilieu,natuur,landschapen
agrarischebestaansmogelijkheden alsvanuithetgezichtspuntvanmaatschappelijkekosteneensysteemvanopextensieveweide-exploitatie gebaseerde
gespecialiseerderundvleesproduktieeenaantrekkelijk alternatiefkanvormenvoordeexploitatieenbeheervaneendeelvanhetvrijkomendeareaal.
Indatopzichtishetbinnenhetkadervanonzeprobleemstelling echter
doelmatigerditalternatiefopgelijkewijzetebehandelenalsoverschakelingopniet-agrarischebestemmingen zoalsbos,natuurparkenenrecreatiegebieden.
Eraldusvanuitgaandedatdeverlagingvandeopbrengstenindepraktijk
geenvoorbeleidhanteerbareaangrijpingspunten oplevert,blijftareaalbeperkingoveralsmiddelomdegrondgebondenproduktiecapaciteit teverminderenenaldusdeomvangvandeproduktieindehandtehouden.Dekeuze
gaatdandustussenhetmetfinanciëleofmetadministratievedwangmaatregelenonttrekkenvan landbouwgrond aandeteeltvangewassenendemelkveehouderij.

Permanenteoftijdelijkeonttrekkingvangrondaanagrarischgebruik
Vanuithetgezichtspuntvandemaatschappelijkekostenispermanenteonttrekkingvangrondaanlandbouwkundiggebruikteverkiezenboventijdelijke.Tijdelijkebuitengebruikstelling betekentimmersdatmendeagrarische
structuur intactlaatendatdezeafgestemdblijftopeenvolledigeagrarischeexploitatievanhetareaalbijdegeldendeprijzen.Dathoudtindat
mendebedrijfsuitrusting,dearbeidsbezetting endeverderevastekostenstructuur instandhoudtofdaarslechtsbeperkteaanpassingen inaanbrengt.Datzalzowelhetgeval zijnbijeenvrijwilligealsbijeen
administratief opgelegdeverplichtingom jaarlijkseendeelvanhetbedrijfsareaalmeteendekvruchttebetelenof-alshetgaatomgraslandniettebemestenenextensief tegebruiken.Datintactlatenvandeagrarischestructuurkanoverigensjuisteenmaatschappelijkedoelstelling zijn
inverbandmethetbehoudvanagrarischebestaansmogelijkheden.Dehogere
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maatschappelijkekoetenzijndanhetofferdatmendaarvoor brengt.Permanenteonttrekkingvanlandbouwgrond geeftsterkereimpulsentot structurele
aanpassingenwaardoorookarbeidenkapitaaluitdelandbouwafvloeienof
mindertoevloeienenbeschikbaarkomenvoormaatschappelijkmeer lonend
gebruik.Bovendien zaldaardooreendoelmatigerexploitatieenbeheervan
zowelhetagrarischealsniet-agrarischeareaalmogelijkzijn.
Alsmenookdealofnietgekapitaliseerde inkomensoverdrachten,dienodig
zijnomdeonttrekkingvanareaaltotstandtebrengen,inbeschouwing
neemt,ontstaaterechtereenanderbeeld.Menzalbijpermanenteonttrekkingnamelijkookeenvergoedingmoetengevenvoorhetverbrekenvande
continuïteitindebedrijfsexploitatieendepersoonlijkeverliezenbij
liquidatievanhetkapitaalenhetafbrekenvanhetberoep,diedaarmede
verbonden zijn.Hethuidigeniveauvangrondprijzengeefteen indicatie
voordebedragendiedaarmedeminimaalzullenzijngemoeid,alstevenshet
huidigeprijsbeleidmetonbeperkteafzetgarantiewordtvoortgezet.Alshet
vooruitzichtopvoortzettingvanzo'nbeleidgunstigerwordt,isdekans
zelfsgrootdatdeverwachtingenoverderentabiliteitendaarmeedegrondprijsverderwordenopgeschroefd.Vooralingebiedenwaarpermanentegrondonttrekkingwordttoegepastzaldeprijswordenopgedreven.Hetbetekent
immerseengroterevraagnaargrond zodatmeeraanbodmoetwordenuitgelokt.Zowelomplanologischeredenenalsmethetoogopeenverantwoordeen
doelmatigeexploitatie zalmenbovendiengrotereaaneengesloten complexen
willenvormen.Daarbijzalgeletwordenopgunstige ligging,bodemkwaliteit,enz.vooraanlegvanbos,natuurterreinofrecreatiegebied.Deeigenaarengrondgebruikerskrijgendaardooreensterkemachtspositiedieze
ongetwijfeld zullenproberenuittebuiten.Teverwachtenisdatonderhandelingenoveronttrekkingvangrondaanagrarischgebruikdancollectief
wordengevoerd.Datbetekentvrijwel zekereenverdereverhogingvande
vergoedingvoorhetontnemenvanhetperspectiefopvoortzettingvanhet
boerenbestaandoordehuidigeenkomendegeneraties.Ervaringenmetde
vaststellingvanbeheersvergoedingen bevestigendit.Deonttrekkingvan
grondvoorpermanenteomschakelingopniet-agrarischegebruikmetdedoelstellingviaareaalbeperking deagrarischeproduktieteverminderenis
daarombudgettairgezieneendureoplossing.Bovendien zalhetgeensnelle
oplossingkunnenzijn.
Hetopkleinereschaalbinnenbedrijfsverbandbevorderenvanpermanente
omschakelingopniet-agrarischeofzeerextensieveagrarische exploitatie
zalwaarschijnlijk goedkopereensnellerkunnenplaatsvinden.Inbeide
gevallen zullendebestekansenomgrondaanagrarischgebruikteonttrekkenzichvoordoeningebiedenenopbedrijven,waarderentabiliteitook
bijdehuidigeprijzenwegensongunstigeproduktieomstandigheden ofeen
achterlopendebedrijfsvoeringreedsmarginaal is.Datvermindertnatuurlijk
debijdragetotproduktievermindering.
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Eenopvrijwilligheid gebaseerdetijdelijkeonttrekking indevormvan
bijvoorbeeld eencontractueledekvrucht-ofextensiveringsverplichting zal
budgettairookkostbaar zijnomdatdancompensatiemoetwordengegeven
zowelvoordedervingvaninkomenalsvoordewegvallendedekkingvanvaste
kosten.IndeBondsrepubliek isereenexperimenteleregelingopbasisvan
eenvergoedingvan1500DMperhectare.Uitgaandevaneengemiddeldegraanopbrengstvan5tongraanbetekentdateenvergoedingvan350guldenper
tonvoorhetnietproducerenvangraan.Datimpliceerteenwaardevancirca
125guldenvoorniet-geproduceerd graanafboerderijenisduseendure
manieromoverschotproduktiekwijtteraken.VoordeNederlandseakkerbouw
uitgevoerdeberekeningengeveneenzelfdeordevangroottevoordeprijsvan
nietgeproduceerdegranenofanderegesteundeProdukten.Bijeenreële
rentevoetvan6procentlijkthetnietteminbudgettairinvelegebieden
tochminderkostbaardanpermanenteoverschakelingalsmendegrondprijs
daarbijalsmaatstaf neemt.Hetzaliniedergevalsnellereffectkunnen
hebben,omdatdeuitvoeringmindertijd zalvragen.
Eenernstigprobleembijtijdelijkeonttrekkingviaeenverplichtingtot
hettelenvaneendekvruchtofeenextensiefgebruikvangraslandisde
controleopdenakoming.Datgeldtzowelbijeencontractueleregelingop
basisvanvrijwilligheid alseenpubliekrechtelijkeverplichting,diewordt
afgedwongen.Inbeidegevallenbetekenthetdatperbedrijfdenakoming
moetwordengecontroleerdendatsanctiesophetnietnakomenmoetenworden
gesteld.Bijeenopvrijwilligheid gebaseerdecontractueleregelingisdat
inzoverreeenvoudigerdathetaantaldeelnemersbeperkter zalzijnende
procedurevoorsanctiesgemakkelijker zalzijnintestellen.
Bijeenvrijwilligeregeling zalmenechterdevergoedingopzijnminst
moetendifferentiërennaarhetopbrengendvermogenvandegrond.Datzalin
depraktijk slechtsglobaalkunnenplaatsvindenenaanleiding zijnvoor
veelchicanes.Medegeziendegrotevariatieinbodemkwaliteitengebruikswijzepergebiedenperbedrijf zalhetopbrengstverminderendeffectaanmerkelijkachterblijveninverhoudingtothetonttrokkenareaal.Ookbij
verplichtebuitengebruikstelling vaneendeelvandebedrijfsoppervlakte
zaltrouwensheteffecttegenvallen.Menzalimmersdemindergoedeen
minstintensiefgebruiktepercelenhiervoorbestemmen,terwijlbovendien
eenopbrengstverhogend effectisteverwachteninvolgendejaren.
Alseenpositievekantvaneengedwongenvoorallebedrijvengeldende
verplichtingwordtdoordeinitiator,Mansholt,aangevoerddatdebestaansmogelijkheden indelandbouwminderonderdrukwordengezet (Mansholt,
1986).Vaneenvrijwilligeregelingmoetnamelijkvolgenshemwordenverwachtdatdaarvanhetsterkstgebruikzalwordengemaaktdoorkleinere
bedrijven.Dietonenindemoderneontwikkelinginderdaadeentoenemende
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achterstand inhetverloopvandeproduktiviteitvan landenvee,waardoor
vrijwilligeareaalbeperking enextensiveringvoorhenminderonaantrekkelijkzalzijn;datgeldteveneensvoorgebiedenenbedrijvenmetminder
gunstigeproduktieomstandigheden enachterblijvendeontwikkeling.Eenvrijwilligeregelingbevordertdaardoor sterkerdaneengedwongen regelingde
concentratievandeproduktieopgrotereenefficiëntere bedrijvenenin
gebiedenmetgunstigerproduktievoorwaarden.Maardat leidteveneenstot
eensterkereaantastingvandeagrarische structuureneengroterverlies
aanwerkgelegenheid enbestaansmogelijkheden ingebiedenmeteenachtergebleven landbouwenongunstige produktieomstandigheden.
Bovendien isaanhetvoorstelvanMansholtverbondendataankleinere
bedrijveneen financiëlecompensatiewordtgegevenvoorhetverliesaan
inkomen.Debudgettaire ruimtedieontstaat doorbesparing opuitgavenvoor
afzetvanoverschotten endatnietbehoeft tewordenbesteedvoorvergoedingen,komtdaardoor beschikbaar.HetvoorstelvanMansholtberustdus
duidelijkopsocialeoverwegingen tenaanzienvanbehoudvan (regionale)
werkgelegenheid enbestaansmogelijkheden eneengelijkmatiger inkomensverdelingbinnendelandbouw.Het strevennaareenverbeteringvandeefficiëntieindeagrarischeproduktieenversterking vande internationale
concurrentiekracht wordt daaraanbewustondergeschikt gemaakt.Eenduidelijkbezwaarhiervan isdatoplangeretermijndeverstorendewerkingopde
structuur endeverdelingvanhet landoververschillendebestemmingen in
standblijft.Erisduseenaanvullend beleidnodigomdittebereiken.
Zo'nbeleidmoetdanechterblijvenoptornentegende zuigendewerkingvan
dehogewaardevangrondbijlandbouwkundig gebruikalsgevolgvanhoge
landbouwprijzenwaardoor hetbudgettairergkostbaarblijft.Eenopcontractueleverplichtingen envergoedingen gebaseerd beleidgeeftwatmeer
ruimtevoorverdere structureleontwikkeling enpolitiekop langetermijn.
Definanciering vanpermanenteomschakelingenverloopt dangemakkelijker
omdatdevergoedingenvoortijdelijkeareaalbeperking dankunnenworden
omgezet insubsidiesvooralternatievebestemmingen.Hetblijft echtereen
gradueelverschil.Tijdelijkebuiten-gebruikstelling ofextensivering
blijft tenslotteeenkorte-termijn-beleid.Hetwerktvertragend opde
structureleontwikkeling engaatgepaardmetonvolledig enondoelmatig
gebruikvanproduktiemiddelen inde landbouw.Geziendeteverwachten
verdere stijgingvandelandproduktiviteit zalmenbovendienvoortdurend
meermoetenbeperken.Datisdeprijsdiemendanbetaaltomvoorwaardente
scheppenvooreenprijsbeleid dat isafgestemd opbehoudvaninkomen.
Watbetreftde financiëlecompensatievoorkleinerebedrijvenvaltnogop
temerkendatbedrijfsoppervlakteofbedrijfsgrootteeenergglobalemaatstafisomereenbeleidvaninkomensverdeling optebaseren.Rekening
houdendemet financiëleverplichtingen,niet-agrarisch inkomen, leeftijd,
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grootteensamenstellingvangezin,regionalelevensstandaardenhetfiscaleensocialestelselinelkland,zijndeverschilleninbestedingsmogelijkhedenopbedrijvenvanverschillendegroottevaakkleinterwijlde
variatiebinnengrootteklassengrootis.Hetisvanuithetgezichtspuntvan
verbeteringvandeinkomensverdeling danookgeenefficiëntemaatregel.Het
gevaardatzo'nbeleidwegensdewillekeurinhettoekennenvaninkomensaansprakenopmaatschappelijkeweerstand zalstuiten,isnietdenkbeeldig.
».
Eenalternatieveregelingopbasisvan licenties
Hetbezwaarvandehogebudgettaireuitgavenvanvrijwilligeregelingen
wegensdehogevergoedingenisoptelossendoordeproducenten zelfte
latenbetalenvoorhetterzijdestellenvaneendeelvandeproduktiecapaciteit.Datzoukunnendoor licentiesteverlenenaanboerendietijdelijk
ofpermanentgrondaanagrarischeproduktieonttrekkenofextensiefgebruiken.Dielicentieskunnenverhandelbaarwordengemaaktenrechtgevenop
leveringvanbeschermdeproduktentegendevolleprijs,volledigeuitbetalingvanareaal-enverwerkingstoeslagen ofontheffingvanmedeverantwoordelijksheidsheffingen.Voorproduktieofleveringzonderlicentiekrijgt
mendaneenlagereprijsoftoeslagofbetaaltmenminderheffing.
Voorgranenzoueenlicentiebijvoorbeeld rechtkunnengevenoplevering
vanvijftongraanvoorinterventieofexportterwijlbijlevering zonder
licentieeenkortingwordttoegepastvan100guldenpertonopexportrestitutieseninterventieprijzen.Bijeenopbrengstvanvijftongraanscheelt
dat 500guldenperhectare.Opdezelfdewijzezoueenlicentierecht
kunnengevenopleveringvan2,5tonoliezadenofdrietonpeulvruchtenof
een500guldenhogereareaaltoeslagvoorbijvoorbeeld eenhectarevlasof
eenleveringvanvijftonsuikeropAenBquota.Bijleveringofverbouw
zonderlicentiezoudanduseenkortingmoetenwordentoegepastvanrespectievelijk 100guldenpertongranen,200guldenpertonoliezaden,167
guldenpertonpeulvruchtenen500guldenperhectarevlasofvrijstelling
wordengegevenvaneenmedeverantwoordelijkheidsheffingvan100guldenper
tonbieten.Datkomtbijdegemiddeldeopbrengstperhectarevandeze
gewassenookovereenmetcirca500guldenperhectare;alleenvoorsuiker
isdatwathoger.Detelersofhandelaarszullendanookbereid zijn
maximaal 500guldenvooreenlicentietebetalen.Daardoor zoudenettogeldopbrengstnaaftrekvandekostenvandelicentiedusdalenmet500
guldenperhectaregewas (voorsuikermetcirca700gulden).
Datwerktookdoorindeprijsvandegranendiegeleverdwordenvoorde
binnenlandsemarkt.Daarvanzalimmersdeprijsookzakkenwegensdeverlagingvandeinterventie-enexportprijzenc.q.deprijsdiebetaaldmoet
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wordenvoordelicentie.Datkaninprincipewordengecompenseerd meteen
heffingophetbinnenlandsegraanverbruik,waardoordeprijsvoorbinnenlandsverbruikophetzelfdepeilblijft.Bijinlevering vaneen licentie
zoumendanvrijstelling vanheffingkunnenkrijgen.
Zo'nmaatregel isechtermoeilijkuitvoerbaaromdateengrootdeelvanhet
graanniet indehandelkomtenverder langszeerverschillende kanalen
verhandeldwordt.Hetgrootstedeelvandegranenwordtechtergebruiktin
deveehouderij zodatmeninplaatsdaarvanbetereengemakkelijker teinnen
heffingopslachtingenvanrundveeenvarkenskan leggenvanbijvoorbeeld
25guldenper slachting.Dat zalniettothogerevleesprijzenbehoevente
leidenomdaterwegensde lageregraanprijseenbesparingopvoederkosten
tegenover staat.Bovendienwordtdoordelageregraanprijshetgebruikvan
graanvervangers afgeremd endebinnenlandseafzetvangraanvergroot.Een
licentie zouindit systeemdanvrijstellingvandeslachtheffingmoeten
gevenvoor20slachtingen.
Tenslottekanmenookvandemelkveehouderij eenbescheidenbijdrageeisen
doorvoor leveringsrechten bijdevastgesteldequotaeenvergoedingte
vragenvanbijvoorbeeld 5centper litermelk.Bijinleveringvaneen
licentiekandanvrijstellingwordengegevenvoor leveringvan 10.000kg
melk.Dielevertdandusook500guldenop.
Alsmenervervolgensvanuitgaatdat ingebiedenmetoverwegend akkerbouw
drielicentieswordentoegewezenalsnadeverbouwvangranen,suikerbieten,aardappelen,oliezaden,peulvruchtenofvlasetc.hetvolgendejaar
eenhectareonderdekvruchtenwordt gehoudenenéénàtweelicentiesworden
verleendvooroverschakeling opextensief graslandgebruik afhankelijkvan
dekwaliteitvanhet landendewijzevangebruik,kanmenhetvolgende
overzichtmaken (ziepaginahierna).Ditoverzicht isslechtstertoelichtingbedoeld engeefteenbeeldvaneendenkbare situatie.Deleveringsrechtenmoeten zekerverderwordengedifferentieerdnaardeaardvande
Produkten (verschillendeoliezadenengraansoorten, etc.).Devoorwaarden
vooruitgiftevan licenties zullenpreciesmoetenwordenaangegevenen
gedifferentieerd naardekwaliteitvandegrondendewijzevangebruik.
Watbetreft detoekenningendecontroleopdenakomingvandeverplichtingen zijnerdezelfdeproblemenaanverbondenalsaangedwongenoftegen
vergoeding overeengekomen verplichtingen.
Deadministratieve uitvoering vanhetgebruikvandelicenties,datwil
zeggen,dekortingenopinterventieprijzen,exportrestitutiesentoeslagen
endeheffingenopguotarechtenenslachtingen lijkenechter zekerniet
moeilijkerdandievanthansgeldenderegelingen.Diezoudenkunnenworden
opgeheven.
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Overzichtinzakelicenties (EG-10)

Gewas/produkt

A+Bsuiker
Toeslaggewassen
(oliezaden,peulvruchten,etc.)
Granen
(interventie+export)
Slachtingen
(rundvee+varkens)
(heffingvrije hoeveelheid)
Melk
Totalepotentiëlevraag
Dekvrucht
Extensiefgrasland

Hoeveelheid

10,7milj.ton

3,2 milj.ton
20 milj.ton

Licenties

Totaal (milj.
licenties)

0,2 perton

1perha
0,2perton

120 milj.
93 milj.ton

1per20slacht.
0,1 perton

4 milj.ha
5,8 milj.ha
5 milj.ha

3perha
1perha
2perha

Totaalmogelijkaanbod

Hetaantrekkelijkevanhetsysteemisechtervooraldathetzelfsturendkan
wordengemaaktendooreenmarktmechanisme inevenwichtkanwordengehouden.Bovendienwordendebudgetkostenvanhetmarkt-enprijsbeleid beter
beheersbaar.Hetgevolg zalimmerszijndatófdoorproduktievermindering
minderbehoefttewordenuitgegevenaantoeslagenenfinancieringvan
overschotproduktie ófdatdaarvoorwegensdekortingenminderbehoeftte
wordenbetaald.DeEuropeseCommissiekanookviaveranderingvandeuitgangspunten-d.w.z.deomvangvandeleveringsrechtenofdeomvangvande
verplichtingenperlicentie-bovendienhetevenwichtmanipulerenenookzo
invloeduitoefenenophetbudget.Alshetaanbodvanlicentiesnamelijk
tekortschiet,zaldeprijsophetmaximaleniveauvancirca 500guldenper
licentiekomen.Datbetekentdatmen1500guldenontvangtperhectare
dekvruchtof1500guldenc.q. 1000guldenperhectarevooroverschakeling
opextensiefgraslandgebruik.Isertegendezeprijsteveelaanboddoor
eengrotebelangstellingvoorverbouwvaneendekvruchtenextensivering
vangraslandgebruik danzaldeprijsvandelicentieszakken.Dezeexploitatieswordendanminderrendabelterwijldenetto-geldopbrengstvanakkerbouwtee1
ten,melkveeenslachtingentoeneemtomdatminderbehoeftteworden
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5,3

3,2
4
6
9,3
27,8
12
5,8
10
27,8

betaald voor licenties.Daardoorwordendusaanpassingen uitgelokt,omdat
deteeltvandekvruchtenextensief graslandgebruikminderrendabelworden
endebeschermdeteeltenmeerrendabel.Inprincipe zoudeprijsvanlicentiesbijeentegrootaanbodwegensdestarheidvandevraagopkortetermijnzelfstotnul zakken.Zo'nextreme schommeling isongewenstmaaris
sterkafteremmen doordegeldigheidsduurvande licentiesbijvoorbeeld op
driejaartezettenenzodereactietijd teverlengen.
Erzalnatuurlijkenigeaanlooptijd nodig zijnvoordat eensituatiezoals
inhetoverzicht geschetst isbereikt.Menkanhetsysteem geleidelijk
invoerendoor indeloopvandetijddeper licentietoegekende leveringsrechten teverlagenofdebindingvandeuitgiftevanquotaaan licenties
geleidelijk uittebreiden.Methetoogopdeontlastingvanhetbudgetkan
menechterdekortingenenheffingenookonmiddellijk lateningaan.De
verlagingvandegeldopbrengstenvandebeschermdeproduktieinaanmerking
genomenlijkthetdatdevoordekvruchtenenextensiefgraslandgebruikte
realiserenrendementenvoldoendeaantrekkelijk tezijn.Afhankelijkvanhet
verloopvanhetaanbodkandatechterwordenaangepast.
Eenandervoordeel isdathetsysteem flexibelisenmeermogelijkheden
biedtvooreen langetermijnbeleid.Menkanimmersonder strengevoorwaardeneninevenredigheidmetdeverwachteproduktieverminderingookvoor
permanenteverandering vanbestemmingen licentiesuitgeven.Datvergrootde
financiëleruimtehiervooraanmerkelijken zoueeninstrument kunnenvormen
ompermanenteverandering indebestemming vandegrondtesturenopgrond
vanplanologische overwegingen.
Hetbetekentweldatdelandbouwoffersbrengt indevormvanlagere
geldopbrengsten voordebeschermdeprodukten.Ditisechterookthanste
verwachtenenvindt zelfsreedsplaatsonderdedrukvandebudgetoverschrijdingen.Doordebeperkingvandeproduktieendebeterebeheersbaarheidvanhetbudget zaldenoodzaakvanprijsverlaging,medeverantwoordelijkheidsheffingenenbeperkingvaninterventies sterkkunnenverminderen,
of zelfsvervallen,waardoorditbezwaarminderernstigwordt.
Hetgaatteveromhet systeem nuindetailuittewerken.Daarbij zullen
nogveelproblemen zijnoptelossen.Debedoelinggaatthansnietverder
danomaantegevendatmenookbijbeperkendemaatregelen flexibiliteiten
ruimtevoor individuelebedrijfsontwikkelingkaninbouwenenmeervan
marktmechanismesgebruikkanmaken.Datvermindert deverstarrendewerking
enverstoringvandedoelmatigeallocatieengeeftmeermogelijkhedenvoor
eenbeleidop langetermijn.Hetzelfdegeldttrouwensvoor quotaregelingen
(zieOskam,etal.,1987).
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Slotbeschouwing
Vooropgesteld moetwordendatareaalbeperking vanuit hetgezichtspuntvan
allocatievanproduktiemiddelen,organisatievandeproduktieenafstemming
opinternationaleprijsverhoudingenlaagscoort.Hetiszekergeen 'second
best'oplossing enkanzelfsniettotdesubtopwordengerekendalsheter
omgaatbeleidtevoerenomdeinkomensindelandbouwtebeschermenmetzo
weinigmogelijkverstoringvandefunctiesvanhetmarktmechanisme.Datis
nietalleeneentekstboekwijsheidmaarookvanpraktischbelangende
'glasnost'gebiedtaaneeneconoomdatvooroptestellen.Detrekkerwordt
daarmedenamelijkachterdewagengespannen.Datkanhandig zijnvoorhet
manoeuvrerenopeenbeperkteruimteenhetvermijdenvanobstakels.Hetis
echtergeenmaniervanrijdendiezichleentvoordeelneming aanhetsnelverkeer,enzekernietvoorverkeeropinternationale verbindingswegen.
Hetisinverbandmetdeeconomisch-technischeverhoudingeneveneensduidelijkdatvermindering vandeproduktieindegrondgebonden landbouwmoeilijkanderstotstandistebrengendandoorhetareaalteverminderen.Als
dieareaalvermindering uitsluitendmetprijsverlagingmoetwordenafgedwongenisdateenlangzaamproceswaarbijgedurendelangetijddeprijzenen
inkomens indelandbouwonder zwaredrukmoetenwordengezet.Menmoetwel
verwachtendatditopdenduurwerkt.Dehalveringvandearbeidsbezetting
indeEG-landbouwistenslotteooktotstandgekomenonderdedrukvan
verhogingvandeprijsvandearbeidtenopzichtevandievanProduktenen
andereproduktiemiddelen.Deverminderingvanhetagrarisch grondgebruik
zalechterveelmoeizamerenstroeververlopen.Erisniet zoalsbijarbeid
eenregelmatigevervangingdooruittreding entoetredingwaardooreen
geleidelijkevermindering langsnatuurlijkewegkanplaatsvinden,zoals
bijdeafvloeiingvanarbeidtotnutoegrotendeelshetgevalisgeweest.
Deonderlingeverschillen inproduktiviteit zijnvoorarbeid waarschijnlijk
ookgroterdanvoorgrond,terwijldezuigkrachtvanalternatievegebruiksvormenvoorgrondveelzwakkerisdanvoorarbeid.
Alsdegrondonttrekking uitsluitend onderdedrukvandeprijzentotstand
moetkomenzalopeendeelvanhetareaalderentabiliteit van landbouwkundiggebruik zovermoeten zakkendathetuitexploitatienemenofde
overschakeling opnietagrarischof zeerextensief agrarisch grondgebruik
rendabelerwordtdanvoortzettingvanagrarischgebruik.Datbetekent
natuurlijkdat indegebiedenwaarditzichvoltrektookarbeiduitde
landbouwwordtgedreven,kapitaalmoetwordengeliquideerd enbedrijven
moetenwordenopgeheven.Dat zalslechtstraaggebeureneningrijpende
maatschappelijkegevolgenhebben.Hetzalvooralplaatsvindeninplattelandsgebiedenmetongunstigeproduktievoorwaarden,waarevenwelveelalde
landbouwalsbronvanbestaanenwerkgelegenheid nogvangrotebetekenisis
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voorderegionaleeconomieendeleefbaarheid vanhetplatteland.Omdathet
omgrondengaatmeteenlaagopbrengstvermogen zaldeareaalvermindering
verderrelatiefveelgrotermoeten zijndandeproduktievermindering.Er
ontstaat daninveelgebieden indeEGhetprobleem hoeeen,watbetreft
natuur,landschapenmilieu,verantwoordeexploitatieenbeheervanvrijkomendegrondenkunnenwordenbereikt.Dat zalookvaakkostbarebeleidsingrepenvereisen.
Tenslotte zullennatuurlijkookingebiedendieinagrarische exploitatie
blijvenonderdrukvanprijsverlaging deagrarische inkomens sterkteruglopen.Eenversnelde structureleaanpassingomdoorschaalvergroting,arbeidsbesparing enandereomschakelingenkostentesparenenderentabiliteit zogoedmogelijk instandtehoudenisdaarvanhetgevolg.Deverlagingvandegrondprijzen,diedanteverwachten is,zalverdere financieringsproblemenopleveren,dievooral jongereondernemersenbedrijvendie
hebbengeïnvesteerd inmodernebedrijfsontwikkeling zullentreffen.Datis
eenmaatschappelijkenpolitiekonbegaanbaarpad,datbovendiennietsnel
resultaat zalopleveren.Opdemiddellange termijnkandevooruitgang inde
landbouwdoorgebrekaan financiëlemiddelendaardoor zelfssterkworden
belemmerd.Het isnamelijkniet zodatuit zo'n louteringsprocesonmiddellijkalseendeusexmachinaeenkrachtige landbouwontstaatmeteenversterktconcurrentievermogen.Dat zaleenherstelproces zijndatmetvertragingtot standkomt.Datallespleitdaaromvooreenbeleid,waarbijde
omschakelingengeleidelijker plaatsvinden,deinkomensgevolgen worden
beperkt endeaanpassingen,rekeninghoudendemeteenverantwoordeexploitatieenbeheervannatuur,landschapenmilieu,deinrichting enbestemmingvanplattelandsgebieden enderegionaleeconomischeontwikkeling,
kunnenwordengestuurd.Omtochopkortetermijnvoldoendeeffectief greep
tehebbenopdeontwikkelingvandeproduktie zullenbeperkendemaatregelen
tenaanzienvandeomvangvandeproduktieofvande produktiecapaciteit
danooknietkunnenwordengemist.Areaalbeperkendemaatregelen zijndaarvoornietdeminstonaantrekkelijke mogelijkheid.
Bijdeinvoering enopzetvandergelijkeregelingen zalmenechtervanaf
hetbeginhetoogmoetenrichtenopdedoelstellingen diemen indeEGop
langetermijnheeftmetdeontwikkelingvandelandbouwenhetgebruikvan
delandelijkeruimte.Eengezondeontwikkeling naareendoelmatigeagrarischeproduktiemeteenvrijebedrijfsontwikkeling zaltenslottemoeten
wordengestuurdmetmarktmechanismesendat isopdenduurniet teverenigenmetproduktie-enareaalbeperking opbedrijfsniveau.Datbetekentdat
deregelingen zomoetenwordeningerichtdat zebeëindigd kunnenwordenen
uitzicht biedenopherstelvaneenopdewerkingvandemarkt gebaseerd
systeem.Datisooknodigomdatbijlangetoepassing debezwarenvande
verstarrendewerkingendeoneigenlijke 'rents'vanhetbezitvanproduk-
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tie-en leveringsrechten steedsgroterworden.Hetprobleem isechterdat
juistdoordeze 'rents'endoordemogelijkheid omeenroyalerprijsbeleid
tevoerenheteliminerenvaneenmaal ingevoerde systemenvanproduktiebeperkingeenmoeilijkepolitiekeopgaveis,waarbijtegengevestigdebelangenmoetwordenopgetornd.Hetkandanookhogerewijsheid zijnomerniet
aantebeginnen.Iniedergevalishetgewenstom systemen intevoeren
waarbij zoveelmogelijk ruimtewordtgelatenvoorbedrijfsontwikkeling en
dewerkingvandemarkt enzoweinigmogelijkvoorhetontstaanvanrents.
Bijdesuperheffingwordtdaaraanduidelijknietvoldaangeziendestarheid
vandequotaenhetontstaanvaneenmarktvoor leveringsrechtenmethoge
prijzen.Zo'nontwikkeling zoutotelkeprijsmoetenwordenvoorkomen.
Verplichteofvrijwilligetijdelijkeareaalbeperking heeftalsvoordeeldat
daaruitwaarschijnlijkweinig rentsontstaan.Dehandhaving vandehuidige
prijspolitiek dieeraangekoppeld is,verhoogtechterwelderentdiezich
aandelandbouwgrond hechtenindehoogtevandegrondprijs totuiting
komt,enversterkt daardoor tochde financiëlebelemmeringen voorpermanenteomschakelingen ingebruikenbestemming, dieop langeretermijntoteen
evenwichtiger situatieeneendoelmatiger agrarischeen niet-agrarisch
grondgebruikmoeten leiden.Eenoplossing inderichtingvanhetbeschreven
alternatief metmeerruimtevoormarktmechanismesenvoorpermanenteomschakelingen envoorcombinatiemet lange-termijn-beleidverdientdaarom
serieuzebestudering enoverweging.
Eengetemporiseerde verlaging vandeprijzenvan landbouwprodukten zal
echteruiteindelijkdeindicatiesmoetengevenomtrent heteconomisch
gezienmeest doelmatig gebruikvandegrond. Zo'nprijsverlagingisbovendienonontkoombaar inverbandmetde financiëleconsequentiesvanonttrekkingvangrondaan landbouwkundige bestemming, bevordering vanextensieve
vormenvanagrarischeexploitatieennieuwemogelijkheden vanverwerkingen
afzetvanagrarischeProdukten.Hieruitmoetoverigensnietdeconclusie
worden getrokkendatdebedrijfseconomischerentabiliteit vandeopde
marktgerichteproduktiedeenigemaatstafmoet zijnbijdebepalingvan
hetgebruikvandegrond.Ookanderenietofonvolledig viademarkttot
uitingkomendeafwegingentenaanzienvaneenecologischverantwoord grondgebruik,debescherming vannatuurenlandschapofhet instand houdenvan
landbouwalsbronvanbestaanenwerkgelegenheid in plattelandsgebieden
dienentotgelding tekomen.Deoffersdiedaarvoormoetenwordengebracht
dienenechter zichtbaar tewordengemaakt.
Hethandhavenvaneenmarkt-enprijsbeleid datisafgestemd opeenrendabeleexploitatievan submarginalegronden incombinatiemetmaatregelenom
elderseendoelmatig gebruikvanagrarischeproduktiefactoren aanbandente
leggenisopdenduuruitzichtloos.Het leidtnietalleentoteensteeds
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ernstigerwordendeinefficiëntieindeagrarischeproduktie,maarooktot
eenvergaandebeperkingvandevrijebedrijfsoefeningdoor fraudegevoelige
enadministratiefkostbareregelingenentothetontstaanvanoneigenlijke
'rents'.Hetlevertookgeengezondegrondslagvoorhetbepalenvaneen
doelmatigeenverantwoordebestemmingengebruikvannatuurlijkehulpbron-

Roten
1)Debeschermingvandesuikeriseenapartgevaldiealvanhetbeginvan
devorigeeeuwdateert.
2)DitisonderanderevoorgestelddoorWeinschenck (1986).
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4.AREAALBEHEERSINGENDEPOLITIEKEDISCUSSIEINDEEUROPESEGEMEENSCHAP

M.L.deHeer

Inleiding
InvrijkortetijdheeftnuookindeEuropeseGemeenschapdebeheersing
vanhetareaal landbouwgrond alsinstrumentvanlandbouwbeleid eenplaats
opdeeersterijgekregen.Omtekunnennagaanwatdatbetekent,ishet
zinvoldatwordtnagegaanwatdealgehelepolitiekediscussieoverde
hervormingvanhetgemeenschappelijke landbouwbeleid is.Hetisdebedoelingvandezebijdragedatingrotelijnentedoenenvervolgensaante
gevenwelkevormenvanareaalbeheersing indeEG-landbouwpolitiekaande
ordezijn.Hetgeheelzalwordenafgeslotenmeteenpogingtoteenevaluatievandemogelijkheden.

Aspectenvanhethuidigebeleid
WanneerdelandbouwministersvandeEGbijeenzijnterbesprekingvande
problemenvanhetlandbouwbeleidwordtbenadruktdatdeuitgangspuntenvan
hetgevoerdebeleidnietterdiscussiestaanmaardathetgaatomeen
hervormingwelkehetjuistmogelijkmoetmakenomdeuitgangspuntente
latenbestaan.OokdevoorstellenwelkedeEuropeseCommissiedoet,gaan
daarvanuit.Dediscussieconcentreert zichopdekostenvanhetlandbouwbeleidendeverdelingvandedaaruitvoortvloeiende lastoverdelidstaten.
Bijdediscussieoverdezetweepuntenkomtookeenmeeralgemeenvraagstuk
indenutwaalf ledentellendeGemeenschapaandeorde,namelijkdetegenstellingNoord-Zuid.Hoewelmarktordeningenvoor landbouwproduktenuit
noordelijkeenzuidelijkelandenelkaarinkostentegenwoordignogmaar
weinigtoegeven,bestaathiertocheenduidelijke spanning.Dezuidelijke
landenstellendathunagrarischegebiedentotdemeestarmebehorenendat
marktordeningenvoorgranenenzuivelzorgdragenvooreenoverdrachtvan
koopkrachtnaardeveelrijkerenoordelijkegebieden.Ditallestegende
achtergrond datergeenbereidheidbestaatbijderijkenoordelijkelidstatenomnaastdegeldenvoorhetlandbouwbeleid aandeEGmeergeldenter
beschikkingtestellendieopeenofanderewijzehetZuidentengoede
komen.
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Sindshetopgangkomenvandeonderhandelingen inhetkadervandeGATT
heeftookhetmondialeaspectvanhetGLBmeeraandachtgekregen.Vooralsnogisdatdangeconcentreerd opderelatiemetdeVerenigdeStatenvan
NoordAmerika,dienietnalatenbijelkeEuropeselandbouwmaatregelnauwkeurignategaanwatdenegatievegevolgenzullenzijnvoordeafzetvan
Amerikaanse landbouwprodukten.HetisduidelijkdatdeVerenigdeStatener
ininternationaalverbandnaarstrevenomdebetekenisvandeEGalsconcurrentopdewereldmarktteverkleinen.Opdezewijzeisdedrukvan
buitenophetGLBsterktoegenomen.
Bijaldezeonderwerpendrukthetbestaanvankostbarevoorradenvanlandbouwproduktenenhetuitzichtopeenverderegroeivandeagrarischeproduktiealseenloden lastopdediscussie.Eriseenalgemeneovereenstemmingdateenmaniermoetwordengevondenomdevoorradenteverkleinen
endatmoetwordenvoorkomendatdeagrarischeproduktieweertotnieuwe
voorradenleidt.Inditopzichtiserookgeenmeningsverschiltussende
regeringenendevertegenwoordigersvandeagrarischeproducentenindeEG
georganiseerd inhetCOPA.Devoorraden leggenimmerseenvoortdurendedruk
ophetprijspeil.Deruimtewelkedemarktordeningenaandevrijeprijsvormingoverlaatkandoordeoverschottennauwelijkswordenbenut.Doorde
kostenvanhetbeleid isereengeringebereidheidvandepolitiektot
prijsverhoging.

HetvoorstelvanDelors
DeEuropeseCommissiedoeternstigepogingenomdeGemeenschaptoteen
effectievebesluitvorming tebrengen.VolgenshetvoorstelvandevoorzitterDelorszullenondermeerdoordefinanciëlebasisteverbredenendoor
meernadrukteleggenopderegionaleeconomischeontwikkelingsmogelijkhedendefinanciëlelastenopeenanderewijzeoverdelidstatenworden
verdeeld.Hierdoor zalhetVerenigdKoninkrijkminderteklagenhebbenover
hetverschiltussenhetbedragdatvanuithetVerenigdKoninkrijknaar
Brusselvloeitenwatterugkomt.HetVerenigdKoninkrijkblijktnueenmaal
niettekunnenaccepterendatzijngrensinfeiteeenEuropesegrensisen
datdaargehevenheffingenbijinvoergeenEngelsmaarEuropeesgeldis.De
regeringsleiders hebbennaveelgedramvanhunBritsecollegaaandit
gebrekkigeEuropesegevoeltoegegevenenalleenhetvoorstelvanDelorskan
dezegrondfoutweerwatherstellen.
EentweedeeffectvanhetvoorstelvanDelorsisdaterinbeginselgeld
vrijkanwordengemaaktvooreeneconomischbeleidbuitendelandbouw.
Hierdoor zoudespanningtussenNoordenZuidindeGemeenschapkunnen
wordenverminderd.Daarbijisoverigenssuccesnietverzekerd.Inhet
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verleden zijnvelepogingenondernomenomhetverschilineconomische
ontwikkelingtussenNoordenZuidrechttetrekken.CommissarisMansholt
heeftdaarvoor inzijntijdzelfsgetrachthetlandbouwbeleid opterekken
doorereenstukindustriebeleid aanvastteplakken.Ditideewerd inde
kiemgesmoorddoorzijncollega'sdiewildenvoorkomendateenanderophun
werkterreinkwam,almaakten zijzelfgeengebruikvanhunbevoegdhedenom
deGemeenschapuithetsloptehalen.Lateriserwelheteenenander
gebeurd,onderanderedoordatdeGrieksepremierzijnveto-rechtuitbuitte,maardewerkelijkeeconomischeverhoudingen zijnernauwelijksdoor
veranderd.KrijgtDelorszijnzindaniseriniedergevalmeergeldvoor
beschikbaar.
ErgveelresultaatheeftdeEuropeseCommissiemetdezeenanderevoorstellennognietgeboekt.Zolanghetalgemeneeconomischebeleid indeGemeenschapnietopgangkomt,blijftereenzwaredrukophet landbouwbeleid
liggen.Erisdangeenbereidheidbijdelidstatendefinanciëlebijdragen
aandeGemeenschapuittebreidenendeGemeenschapkandangeenalgemeen
economischbeleidvoeren.Daarbijkomtnogdatbetwijfeldmoetwordenofin
ditstadiumvandeconjunctuureenstimulerendbeleidinachtergebleven
regio'saanslaat.Vaststaatdatmenvoordieachtergeblevenregio'sblijft
rekenenophetlandbouwbeleid,bijgebrekaanbeter.

Deimmobiliteit vanhetEG-landbouwbeleid
DitallesbrengtmetzichdathetEuropese landbouwbeleid veelteverduren
heeft.Enhoeweldesituatiedaarvoorrijplijkt,wilhetnietvlottenmet
fundamentelewijzigingen.Driefactorenzijndaarvoornaarmijnmening
verantwoordenj
k.

DerolvandeBondsrepubliek
Indeeersteplaatsdebijzondereplaatswelkedelandbouwinneemtinhet
economischmachtigste landvandeGemeenschap,deBondsrepubliek.Totnu
toeishetinditindustrieland aanvaarddatdelandbouwdealgemeneeconomischeontwikkelingnietkanbijhouden.Datismogelijkomdatderestvan
devolkshuishoudingergeenprobleemmeeheeftdatdeeigenlandbouwwordt
gesteund.Hetfameuzenevenbedrijfisdaarvantegelijkhetsymboolende
concreteuitwerking.Inindustriegebieden zijnvelentegelijkboeren
industriearbeider.Hierdooriserzoweleconomischalspolitiekeenhecht
verband tussenlandbouwenindustriedatvanbuitenafnietzomaarwordt
doorbroken.
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Hetgevolg isdaterindeBondsrepubliek eensterkeweerstand istegen
elkeveranderingvandestructuur.InBrusselisdeDuitseregeringonhandelbaargeworden:deDuitsevertegenwoordigerspleitenvoorvermindering
vandekostenvanhet landbouwbeleid enweigeren tegelijkaanhervormingen
meetewerken.Elkeverwijzing naarhetprofijtdatdeBondsrepubliekvan
devrijeEuropesemarktvoor industrieprodukten heeft,wordt verontwaardigd
enzonderadequaatweerwoord,afgewezen.
Menmoet zichwelafvragenhoelangditkanvoortduren.Uituitsprakenvan
vertegenwoordigers vandeBoerenbond endeCDU (dezevallengrotendeels
samen)isafteleidendatmen zijnhoopheeftgevestigd opvermindering
vandeagrarischebevolking langsgeleidelijkeweg zonderbijzonderemaatregelen.Zoudatronddeeeuwwisseling hetgeval zijn,dankomtvolgenshen
deverbeteringvandelandbouwstructuur endevergrotingvandeweerstandskrachtvanzelf.Dit lijkteenwatgemakzuchtigpolitiek standpuntmaarmen
moet zichookoverigensnietvergissen indekrachtvanhetbelangdat
niet-agrarische bedrijfstakkenbijhetvoortbestaanvandehuidige situatie
hebben.Hetnevenbedrijf isalgenoemd:hetisvoorderustophetarbeidsfronteengoedezaakdatvoordearbeidersthuisooknogeenboterham iste
verdienen.Verderblijkt,datdeprijsverhogingenwelkevantijdtottijd
viadespecialegrensmaatregelen (dez.g.monetair compenserende bedragen)
voordeDuitse landbouwworden bereiktvooreengrootdeelwegvloeien inde
gebouwen,welkeindeBondsrepubliekveelkostbaarder zijndanindeandere
EG-landen.Het ligtvoordehanddatdeaandelandbouw leverende industrie
hierineninanderevoorhenaantrekkelijke zaken,nietgraagverandering
zietgebracht.
Toch zijnookindeBondsrepubliek stroomversnellingen inhetnationale
landbouwbeleid nietuitgesloten.WatmoeteenCDU-ministerdoendiezichde
toornvanalleandere lidstatenopdehalshaaltdoor steedsweervoordelenvoordeeigen landbouwuithetBrusselsevuurteslepen,dievervolgens
thuiswordtverwelkomd doorduizendenprotesterende boerendiehetallemaal
nietgenoegvinden?HetisteverwachtendatveleCDU-leidersbijzichzelf
denken:hoekomenwehiereenseenkeervanaf.

FrankrijkenhetGemeenschappelijk Landbouwbeleid
Vooreentweederedenvoordehuidigeimmobiliteit vanhetEG-landbouwbeleidmoetmetnameinFrankrijkwordengezocht.IndekringenvandeFranse
landbouw,endieomvatten zoweldelandbouworganisaties alshetministerie
van landbouwdatonder leiding staatvandevroegere landbouwvoormanFrançoisGuillaume,isereenschijnbaaronbegrensd agrarischoptimisme.Men
erkentnietdaterwezenlijkeproblemenvoordeafzetvan landbouwprodukten
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zijn.DeroepingwelkeFrankrijkoplandbouwgebied heeft,enwelketotde
EGwordtuitgestrektwanneerdatopportuun is,houdtindatereengroter
deelvandewereldmarktaandeEuropeseproducenten zalmoetentoevallen
danophetogenblikhetgevalis.Dewereldmarkt zelfbiedtookvoorde
toekomstmogelijkheden,vooralindenunogonderontwikkeldegebieden.De
ontwikkelingslanden zullen,eenmaaltotenigeontwikkelinggekomen,immers
nooitindeeigenbehoefteaanlandbouwproduktenkunnenvoorzien,zoisde
gedachte.Inditverband isdeideepopulairvaneennieuwMarshall-plan,
ditmaalvoorontwikkelingslanden zodathunkoopkrachteenimpulskrijgt
waardoordeimportvanlandbouwprodukten zalkunnentoenemen.
DezeoptimistischekijkopdetoekomstvandeEuropeselandbouwwordtnog
eensversterktdoordeovertuigingdatdeimportenzonderalteveelproblemenkunnenwordenverminderdwaarmederuimtekomtvoormetnameeiwithoudendegewassenvoordeEuropeseboer.Daarkomtnogbijhetontstaanvan
nieuwemanierenom landbouwproduktenaantewendenbijv.alsgrondstofvoor
aardolie-vervangendeprodukten.Hetisduidelijkdatinditklimaatgeen
sombereblikopdetoekomstvanhetlandbouwbeleidpast;zoalsdevreesdat
dekostenvanhetbeleiduitdehand lopenendatdetoenemendeproduktie
eenradicalewijzigingvanhetbeleidnodigmaakt.

Teweinigvisieopdetoekomst
Dederdefactorwelkevooreengrootdeelmethetvoorgaandesamenhangten
welkeeenconstructievebesluitvormingoverhetE6landbouwbeleidbemoeilijkt,isdeafwezigheidvaneen algemeenaanvaardesamenhangendevisieop
detoekomstvandelandbouwinWest-Europa.Hetgevolgdaarvanisdathet
zeermoeilijk isdoelgerichtemaatregelentenemen.Hetgekozendoelheeft
geenprioriteitbovenanderedoeleinden.Deneveneffectenvaneenbepaalde
maatregel indediscussiekrijgendeoverhandenbepalendaardoor insterkerematedediscussiedanhetdoeldatmenzichmetdemaatregelvoorogen
stelt.Zoisnietduidelijkofhetlandbouwbeleid primairgerichtdientte
zijnophetproducerenvooreenafzetmarkt,ofdathetsocialeofregionale
ontwikkelingsaspectdebelangrijkstedoelstellingen zijn.Hetgevolgisdat
-alnaargelangdebelangen liggen-dezeaspectenalsgelijkwaardigein
dediscussienaarvorenwordengebracht.
Hetgebrekaaneensamenhangendevisielijktvooralhetgevolgvandeonbegrensdetechnischemogelijkhedenomdeagrarischeproduktieteverhogen.Of
delandbouwbedrijvennugrootofkleinzijn,of zijtalrijkzijnofgering
inaantal,detechnischeontwikkelingenwijzenmaaréénkantop:eentoenamevandeproduktie.Hetiseenwatervaldiemetdeintroductievande
bio-techniekalleenmaarbrederisgewordenenwaarmetoverheidsmaatrege-
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lenniettegenopistetornen.Uiteraardzouditbeelderandersuitzien
wanneerdelandbouwproducentendenieuwemogelijkheden uitsluitend vooreen
verlagingvandekostenzoudenaanwenden.Opdatpuntlaatdeproducent
zichechteralleendooreenzeerstrikteregelingofdoorkostbarestimulansensturen,waarbijhijdeovergeblevenruimtevooreigen initiatief
ondermeervooreentoenamevanproduktiezalgebruiken.
Tegendezeachtergrondkangeenenkelvoorstelclaimendeuiteindelijke
oplossingvanhetlandbouwprobleemoplangeretermijntebrengen.Welis
duidelijkdateenvoorstelbijvoorbeeld leidttotverminderingvande
werkgelegenheid indelandbouw,ontvolkingvanverweggelegenregio'sof
verplaatsingvandeoverschottennaarproduktenwelkenunogeennietovervoerdemarktkennen.Elkvoorstelwordtgesmoord indebezwarenvande
onmiddellijkenadelenomdathetuitzichtopeenwerkelijkeoplossingniet
kanwordengegeven.

Beperkingvanhet landbouwareaal
HetuitproduktienemenvanlandbouwgrondwordtdusindeEGingevoerdop
eenmomentdatereengrotebehoefteisaaneengoedeoplossingmaardat
doordepolitiekeomstandighedendekansenvooreensuccesvolletoepassing
bepaaldnietgunstigzijn.
Hetisoverigensnietverwonderlijkdathetmiddelvanhetuitproduktie
nemenvangrondindeEGzolaataandeordeisgekomenwanneermeneen
vergelijkingtrektmetdeVerenigdeStaten.Grondisschaarsindelanden
vandeGemeenschapendenoodmoetwelerghooggestegen zijnvoordatover
braakleggenkanwordengesproken.Denoodisnukennelijkhoogwantinde
afgelopen jarenwordtoverbraak leggennietalleenmeergesprokenin
academischeverhandelingen,maarerwordenookvoorstellengedaandoorde
beleidsmakers.HetvoorstelvandeEuropeseCommissietotextensiveringvan
deproduktie,datinmaart1987doordeministersisaanvaard,isvooraf
gegaandoorenkelevoorstellen inhetbeleidscircuit.Opvallend isdattwee
ervanafkomstig zijnuitdekokervanlandbouworganisaties:deDuitse
BoerenbondendeEngelseboerenorganisatie.

HetNedersaksischemodel
InNedersaksenisopinitiatiefvandeBoerenbond indezedeelstaatenmet
steunvandeautoriteiteninBonnsindshetseizoen1986/87eenprogramma
vanbraakleggeninuitvoering.Hetgaatomeenvrijwilligedeelnameaanhet
uitproduktienemenvaneenareaalgraantegeneenvergoedingwaarvande
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hoogteisafgestemd opdekwaliteitvandegrond;hetbraak liggendegedeeltewordtbeteeldmeteengroenbemester.Eenmengeling vanmotieven
heeftdezemaatregelmogelijkgemaakt.DeBoerenbondwasheteromtedoen
eindelijkeenseendaadtestellenindediscussieoverdeoverschottenen
dedaaruitvolgendeprijsdruk.Dedeelstaatregering voegdedaareensociaal
motiefaantoevoordearmegrondenwelkebovendien zodichtgelegen zijn
bijdezone-grensmetOost-Duitsland.DeGroenen zagenaanvankelijkweinig
inhetprogramma omdathetgeenwezenlijkebijdrage zouleverenaande
verlichtingvandedrukophetmilieu.Sindshetprogramma inuitvoering
is,ismenechtervanmeningveranderdensteunendezewijzevanuit
produktienemenomdat zichreedsnueengroterevariatieaandeplantengroeivoordoet.Ookdeboeren stondenaanvankelijkargwanend tegenoverhet
programma.Ditwerdonderandereingegevendoordevreesdat zijweleens
ineennadeligepositiekunnenkomenalsdeE6meteen graancontingentering
zoubeginnen.Gaandehetprogramma werdendedeelnemersechterenthousiaster.Debedrijfseconomischeafwegingdiedoorhetvrijwilligekaraktervan
hetprogramma kanwordengemaaktenmogelijkhedendiedegrondbedekker
biedtinhetbedrijfsplan zijnhiervoortweeredenen.Hetgegroeidevertrouwen inhetprogramma wordtonderstreept doorhet feitdatvoorhet
seizoen 1987/88binneneenmaandeendeelnamestopisafgekondigd, omdatde
beschikbare financiëlemiddelen inzijngeheelwaren besteed.

HetEngelsevoorstel
EenanderideekomtvandeEngelseBoerenorganisatie enheeftalleende
vormvaneenvoorstel.Hetgaatomeenverplicht braak leggenvaneennader
tebepalenpercentagevanhetareaaldateenbedrijf ingraanproduktie
heeft.Hetniettebetelenareaal zou,omdecontroletevergemakkelijken,
zoveelmogelijkmoetenaansluitenaandebeteeldeoppervlakte enjaarlijks
moeten roteren teneindetevoorkomendat steedsdeslechtstegrondvoor
hetbraak liggenwordt gekozen.Ermagvolgenshetvoorstelophetuitde
graanproduktiegenomengedeeltegeenandergewasmeteenmarktwaardeworden
geteeld.Alshetverplichtbraak liggenopditmoment tebezwaarlijkis,
zoumeteenvrijwillige regelingkunnenworden begonnen.Inbeidegevallen
moetvoorhetbraak liggeneenredelijkevergoedingwordengegeven,aldus
hetEngelsevoorstel.Ermoethierweldenadrukopwordengelegd dathet
eenvoorstel isvandeEngelseBoerenbond,wantdeSchotse landbouworganisatiewilernietsvanweten.DeSchottendenkenernietaanomhunmoeizaamincultuurgebrachtegrondenprijstegeven.Bovendienverschillende
EngelseenSchotsegraanbedrijvenopeenaantalwezenlijkepunten.Inde
eersteplaatsvindtdegraanproduktie inEngelandvooreenbelangrijkdeel
plaatsopgroteextensievebedrijven.DeSchotsegraanbedrijven zijnkleinerenhebbeneenintensievere teeltmethogereopbrengsten.Tentweede
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wordtopdeEngelsebedrijvenveelmetvreemdearbeidgewerkt.Braakliggingvermindertdezearbeidsbehoefteenmaakthetmogelijk,omnaasthet
innenvandepremievoorhetbraakliggen,dekostenkantvandeproduktie
teverlagendooruitstootvanvreemdearbeid.

InitiatievenuitBrussel
Beginmaart1987heeftdeRaadvandeEG-landbouwministersalséénvaneen
drietalz.g. socio-structurelemaatregeleneenverordeningaanvaardvolgens
welkesteunwordtgegevenaanondernemingendieomschakelenopprodukten
waarvoorgeenoverschotbestaatentevenseensteunwordtgegevenvooreen
z.g. extensiveringvandevoortbrengingvanoverschotprodukten.Dezetwee
maatregelen zijnsterkverwantaanhetinstrumentvanareaalbeperking.
Hetomschakelenopniet-overschotproduktenwachtnogopdeonthullingvan
deinhoudvanhetbegripniet-overschotprodukten.Voor 31december1987
zaldaarvaneenlijstvastgesteldmoetenzijn.DeEG-autoriteiten zullen
daarbijvooralaanproduktendenkenwelkebijdeafzetnugeenkostenvoor
deGemeenschapveroorzaken.Voordeproducentendieopdezeproduktenzijn
aangewezen,zaleensteunbijomschakeling steedsalseenvervalsingvan
concurrentiewordengezienenhetisdanooknietteverwachtendathet
samenstellenvandelijstvanniet-overschotproduktengemakkelijk zal
zijn.
Bijdeextensiveringgaathetomeenvijfjarigcontractvandeondernemer
omtwintigprocentvandeproduktievangranen,rundvleesofwijnteverminderen.Bijdegraanteeltkandezeverminderingvanproduktiegeschieden
dooreenonttrekkingvanlandbouwgrondenaandelandbouwproduktie,welke
grondenbraakkunnenblijvenliggenmetdemogelijkheid vanwisselbouw,
bebossingofniet-agrarischeaanwending.Bijgranenwordtervanuitgegaan
dathetareaalbestemdvoordeproduktieervanmettwintigprocentwordt
beperkt.Deregeringenvandelidstatenmoetenzorgdragenvoordeverdere
invullingenuitvoeringvanderegelinginheteigenland,ditallesonder
toezichtvandeEuropeseCommissie.Erkanvoorhetonttrekkenaande
landbouwproduktievanareaalontheffingwordenverkregenvoorgebiedenwaar
denatuurlijkeomstandighedenofhetgevaarvanontvolkingtegenverminderingvandeproduktiepleiten.Deuitkeringenperhauitdeproduktie
genomengrond zijngemaximaliseerd enwordentendeledoordeGemeenschap
entendeledoordebetrokken lidstaatbetaald.
Hetgaathieromvrijwilligeregelingen.Datwilzeggendathetaande
boerenwordtovergelatenomalofnieteencontracttetekenen.Welzijnde
lidstaten,metuitzonderingvanPortugal,verplichtomregelingen inhet
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leventeroepen,maarhetisvanhetvrijwilligegebruikdatdeboeren
ervanmakenafhankelijkhoeveelgrondinelklanduitproduktiewordt
genomen.Tijdensdebesluitvorming indeRaadisweldeverwachtinguitgesprokendatalsdedeelnameergongelijkoverdelidstatenisverdeeld,het
nietisuitgeslotendatereenofanderevormvancontingentering perland
wordtdoorgevoerd. Zoverishetechternogniet.Erzalenigetijdmee
heengaanvoordatdelidstatendenodigenationaleregelingenhebbenvoorbereid.Hetenthousiasmedaarvoor zalongetwijfeldvanlandtotlandverschillen.

Slot
IsdeaanvaardingvaneenEG-regelingvoordestimuleringvandeextensiveringeendoorbrekingvandeimmobiliteit indeEuropesebesluitvormingop
hetpuntvaneenverminderingvandecapaciteitvandeproduktie? Duidelijk
isdaterbijdelandbouworganisaties sprakeisvaneenkentering inhet
denkenopditpunt.TweeboerenbondeninEuropawerkten zelfsactiefmee
aanhettoevoegenvanareaalbeperking alsnieuwinstrumentinhetEuropees
landbouwbeleid.Dewerkelijkebetekenisvanhetnieuweinstrumentisechter
nognietgroot.Devijfjarigeduurvanhetaftesluitencontractiszo
langdatermaarweinigkandidatenzijnteverwachten.Hetisookniet
duidelijkwaaromzo'nlangeperiodemoetwordengenomen.Vanuiteenoogpunt
vankostenbesparing zoueenkortereperiodeooktotresultaatleiden.
Afgezienhiervan,kanaangenomenwordendatdezuidelijke landen,inclusief
Ierland,deuitwerkingvandeverordeningvoorgranennietergvoortvarend
terhand zullennemen.Frankrijk zalwellichtwelmeewerkenvanwegehet
grotebelangvanditlandbijeenwatgunstigermarktsituatieenomdatde
mogelijkheid bestaatomeconomischkwetsbaregebiedenuittesluiten.De
NederlandseMinistervanLandbouwtoontweinigenthousiasmevoordenieuwe
Europeseregelgevingopditterrein,zoalsuitdeMemorievanToelichting
bijdeBegroting 1988blijkt.InEG-verband spreekteen landbouwminister
zichuitvoordeopstellingvaneenbraakleggingsprogramma,omhetvervolgensvoorhetthuisfrontweeronderuittehalen.HetVerenigd Koninkrijk
datnazijntoetredingtotdeGemeenschap zijngraanproduktie sterkkon
uitbreiden,zalgeziendebovengenoemde initiatieven zijnbestdoende
regelingdoortevoeren.HetzelfdegeldtvoordeBondsrepubliek.Wellicht
komtervanuithetlaatstgenoemde landeeninitiatief omdevijfjarige
periodeteverkorten.Overigensblijftdevraagbestaaninhoeverreeen
regelingtothetbevorderenvanbraakleggingdeproblemenvandeEG-landbouwoplost.Opkortetermijnkanhetverlichtingbrengen,oplangere
termijnzullenanderemaatregelenenvooraleconomischeenmaatschappelijke
ontwikkelingendedrukopdesectorwegmoetennemen.
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S.BEDRIJFSECONOMISCHEGEVOLGENENRANDVOORHAARDENVAN AREAALBEPERKING

G.A.A.Wossink
J.A.Renkema

Inleiding
Totdebeleidsoverwegingen tenaanzienvanareaalbeheersing behoortde
vraagbijwelkevergoedingofpremievoorhetuitproduktienemenvangrond
dezemaatregelinkomensneutraalis.Ditisheteerstepuntdatindeze
bijdrageaandeordezalkomen.Hierbijwordentweevormenvantijdelijke
areaalbeheersingbekeken:verplichtenvrijwillig.Deberekeningenzijn
beperkttotakkerbouwbedrijveninNederland.Areaalbeperkingkomtmetname
voordeakkerbouwinaanmerkingomdathetvoordeveehouderij (althansin
onsland)geenalternatief isvoorguotering,hoogstenseenaanvulling.De
beperking totNederland isingegevendoordewenstebepalenhoeareaalbeperkingvooronslandhetbestkanwordeningevuld.HetisimmerswaarschijnlijkdatdeuitvoeringdoordeEGaandelidstatenwordtovergelaten.
Indetweedeplaatswordtaandachtbesteedaandeprivaat-economische
betekenisvanareaalbeperking ineensituatievanmacro-economischoverschotvangrond.Hoemanifesteertditzich?Watzijndegevolgenvoorde
waardevanlandbouwgrond voorindividuelebedrijven?Tenslottewordtingegaanopdediscussieoverextensiveringvanhetbestaandareaalversushet
terugbrengenvanhetbestaandeareaal.Ditwordtookwelaangeduidalsde
strijdtussenintegrationisten,dienatuurenlandbouwwillenintegreren,
endesegregation!stendieopdebeteregrondeneenintensieve landbouw
willenomdeoverigeweeraandenatuurovertelaten (Zadoks,1987).
Vanuitbedrijfseconomischoogpunt zullenbeidevisiesvergelekenworden.

Hoehoogmoetdepremiezijnbijareaalbeheersing?
Areaalbeperkendemaatregelen
Voordatwekunnenbepalenwelkbedragdeboerinhetvooruitzichtmoet
wordengesteld,dientnadertewordenaangegevenhoedemaatregelkan
wordeningevuld.
Areaalbeheersendemaatregelenwordenwelaandehandvandevolgendecriteriaingedeeld (Henze,1986):deduurvandemaatregel;deomvangvande
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maatregel;depremieregeling (directofindirect);verplichtdanwel vrijwillig.Uitgaandevanhetlaatstecriteriumonderscheidenweeenverplichte
eneenvrijwilligevariantvantijdelijkeareaalbeperking.Tijdelijkeareaalbeperkinghoudtindatdebedrijfsuitrustingmetvastearbeid,machines
engrondnietverandert;devastekostenblijvendusgelijk.
Ondereenverplicht systeemkanelkelandbouwerverplichtworden zijn
areaalcultuurgrond intekrimpen.Ditzoubijvoorbeeld 10procentkunnen
bedragen (Mansholt,1986). Inkrimpenkaninditgevalgebeurendoorbraak
bijareaalbeperking opkorteretermijnofdoordebestemming teveranderen
inbos,recreatie-ofnatuurterreinbijareaalbeperkingoplangeretermijn.
Deuitbetaling zoumoetenplaatsvindenperha.Eenaanvullingopditsysteemzoukunnenzijndatdeareaalbeperkingverhandelbaarwordtgesteld.
Ineenvrijwillig systeemwordtaandeindividuelelandbouwerdekeuze
gelatenofhijtegeneenzekerevergoedingtotareaalbeperkingwilovergaan.Eénvandeideeëngaatdaarbijinderichtingvaneensysteemwaarbij
alleproducentenvanstructureleoverschotprodukten eenmedeverantwoordelijkheidsheffingkrijgenopgelegdterwijl zijdaarnaastkunnenkiezenvoor
deelnameaanprogramma'stothetbuitengebruikstellenvangrond.De
premiehiervooriszowelafhankelijkvandeopbrengstwaardevandegrond
alsvandealternatieveaanwendingervan.Deinkomensneutraliteit vandit
systeemisvoordedeelnemersgegarandeerd dooraanspraakoppremie.De
niet-deelnemerskunnenvolgenshetvoorstelhetverliesopvangendoor
verderegroei (SER, 1986).
Indetotnutoegevoerdediscussieoverareaalbeheersingkomendezetwee
visiessteedsnaarvoren.Eensysteemdatminderaandachtheeftgekregenis
datvaneenopkoopregeling vanproduktierechten.Integenstellingtothet
systeemvanheffingenenpremieswerktditwelopbasisvanvolkomen vrijwilligheid.Menmoethierbijdenkenaan 'braak'-kontraktendieworden
afgeslotenvolgenseeninschrijvingssysteem.Deoverheidkaninditgeval
kiezenwelkearealen zijuitproduktiewilnemenomredenvanefficiency
(kostenperbespaardekgoverschotproduktie)ofomandereredenen.Inhet
navolgendezullenweopdit 'tender'-systeemookingaanmaarminderuitvoerigdanopdesystemenaangeduidonder 'verplicht'en 'vrijwillig'.

SituatieschetsvandeNederlandseakkerbouw
Naastdeinhoudvandemaatregel zelfdientooktewordenaangegevenop
welktypebedrijvendeanalysebetrekkingmoethebben.Erisgekozenvoor
eenbeperkingtotdegespecialiseerdeakkerbouwbedrijven inNederland
(DoumaenPoppe,1987).Aangeziendeakkerbouwsektor groteregionalever-
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schillenkent,wordenerviergebiedenonderscheiden:
-hetNoordelijkkleigebied inGroningenenFriesland (85.000ha);
-hetCentralekleigebied bestaandeuitdeYsselmeerpoldersendedepoldersinNoord-en Zuid-Holland (110.000ha);
-deDrents-GroningseVeenkoloniënmetomliggende zandgebieden enhet zandenveengebied innoord-oost Overijssel (135.000ha);
- het Zuidwestelijk kleigebied inZeeland,deZuid-Hollandseeilandenen
hetnoord-westenvanNoord-Brabant (170.000ha).
Indezevierakkerbouwgebieden ligt-wanneerwedesnijmaisteeltbuiten
beschouwing laten-circa 85procentvanhetNederlandseakkerbouwareaal.
Hetbetreft intotaal circa 10.000gespecialiseerdeakkerbouwbedrijven.Ook
alzijnerverschillenperregio,dealgemeneontwikkeling isdathetbouwplanzichindeloopvandejaren steedsmeerheeftvernauwd.Suikerbieten,
aardappelen engranen zijnverrewegdebelangrijkstegewassen.Deprijsverhoudingtussendezeenanderegewassen,medeontstaandoorhetEG-prijsbeleid,heeftdebouwplanvernauwing sterkgestimuleerd.Ookdenoodzaakomde
arbeidsproduktiviteit viamechanisatietevergrotenheeftaandezeontwikkeling bijgedragen.
Deakkerbouwwordt indoorsneegekenmerkt dooreengunstigrentabiliteitseninkomensniveau.Er zijnechtergroteverschillen. Zolooptdegemiddelde
rentabiliteit uiteennaarlandbouwgebied.Verder isderentabiliteit vande
grotereakkerbouwbedrijvenaanzienlijkgunstigerdandievandekleinere.
Hetverschil inrentabiliteit tussengrotereenkleinerebedrijvenkomt
vooraldoordehogerevastekostenpersbeopdekleinerebedrijven (Douma
enPoppe, 1987).Dedifferentiatienaar landbouwgebied wordt veroorzaakt
doordekg-opbrengstenendeopbrengstprijzenvandevrijeprodukten.Zo
komthetvrijgelijkmatigeopbrengst/kosten-verloop indeVeenkoloniën
voortuithet feitdatdaarnagenoeguitsluitendmarktordeningsprodukten
wordengeteeld.Inhet Zuid-westenenindeCentralekleigebiedenworden
relatiefveelvrijeproduktengeteeldwaardoordaarhet opbrengstverloop
grilliger is,alhoewelmengemiddeld opeenhogerniveauuitkomt.Deverschillen inrentabiliteit zijnvangroteinvloedophet inkomen.Erzijn
danookgroteverschillen ininkomentussendegroteenkleinebedrijvenen
ooknaargebied (tabel1).

Bedrijfskeuzeen berekeningsmethode
Dekeuzevanrepresentievemodelbedrijvenisessentieelomdebedrijfseconomischemogelijkheden enwenselijkhedenvanareaalbeperkende maatregelen
aantegeven.Naastdeonderverdeling vandeNederlandseakkerbouwnaar
landbouwgebied zijnandere factorenvaninvloed opdereactietenaanzien
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vanareaalbeheersing:oppervlakte,mechanisatie,produktieniveau,omvangen
intensiteit.Bijdeintensiteit vanhetbouwplan ismetnamedevraagvan
belangofhetbouwplan zichnog leenttotverdereintensivering.Hierbij
speeltbijvoorbeeld degrondsoort eenrol.Het zouinhetkadervandeze
bijdrageechtertevervoerenmetaldezefactorenrekeningtehouden.Bij
debepalingvandepremiesendevergoedingen isalleenonderscheid gemaakt
naarlandbouwgebied.Voorhetvaststellen vandebedrijfseconomischeparametersnodigvoorhetopstellenvandemodelbedrijvenisgebruikgemaakt
vandeuitkomstenvanhetLEI-boekhoudnet (DoumaenPoppe,1987).Indeze
publicatiewordtaandehandvangenormaliseerdeproduktieomstandigheden
eenvoorcalculatiegegevenvandebedrijfsuitkomstenvoorgrotereakkerbouwbedrijven (158sbeenmeer)voor 1985/86 (zietabel 2).Voordekleinereakkerbouwbedrijvenzijndezecijfersniet zondermeerbeschikbaar.
Hiervoor isaanvullend eenvoorcalculatiegemaaktvoor 1985/86.Voorde
opbrengstenenvariabelekostenvandekleinerebedrijven zijndegegevens
uitdevoorcalculatievandegroterebedrijvenovergenomen.Omvangen
structuurvandekleinerebedrijven zijnweergegeven intabel 3.Eris
onderscheiden naarKleigebiedenenVeenkoloniën.
Lineaireprogrammering iseenbruikbaremethodeomhetoptimalebedrijfsplanendeoptimalebedrijfsuitrustingtebepalenonderdegewijzigde
omstandigheden.Aangezienweonsindithoofdstuk beperkentottijdelijke
areaalbeheersing islineaireprogrammering evenwelnietstriktnodig.Bij
tijdelijkeareaalbeheersing zalhetbedrijf zichslechts ingeringemate
aanpassenenkunnendepremiesenvergoedingen bepaaldwordendoorper
variantvanareaalbeheersing debijbehorendebedrijfsopzetvoordemodelbedrijvendoorterekenen.Ditbetekentweldatdeschattingvanpremiesen
vergoedingen eenmaximum schattingbetreft.Zoalsvermeldgaanweuitvan
inkomensneutraliteit, datwilzeggendathetsaldoperhahetbeoordelingscriterium is.Bijdeberekeningen beperkenweonstot braaklegging.

Resultatenvandepremieberekening
Wanneerweuitgaanvanverplichtetijdelijkeareaalbeheersing zijnerin
feitetweemogelijkhedenwaaropdeindividueleakkerbouwer dezemaatregel
kanuitvoerenopzijnbedrijf.Hijkanimmerseenzelfdeareaalelkjaar
opnieuwbraakleggen ('bedrijfsverkleining')ofdeareaalbeperking opnemen
inderotatie.
Wanneerdezelfdepercelenelkjaarbraakgelegd wordenblijftvoorderesterendebedrijfsoppervlaktehetregulierebouwplangelden.De inkomensderving
perhabraakkomtdanovereenmethetgemiddeldesaldoperhavanhet
regulierebouwplan.Dit saldobestaat uithetverschiltussen opbrengsten
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endevariabelekosten.IndepublicatieAkkerbouw 1985 (DoumaenPoppe,
1987),wordentotdevariabelekostenenkel zaaizaad enpootgoed,bestrijdingsmiddelen,meststoffenenoverigetoegerekendekosten (bijvoorbeelddroog-enkeuringskosten enverzekering)gerekend.Vooranderevariabelekosten,zoalsrentegewassenenloonwerk,zullenweverderopcorrigeren.
Aandehandvantabel 2kunnenwevaststellen hoeveeldeinkomensderving
ondergenormaliseerdeomstandighedenvoordemodelbedrijvenzoubedragen.
Volgensdeintabel 2weergegeven saldiperhabouwlandvarieertditvan
3407gldperhavoordeVeenkoloniën tot6424gldperhainhetCentrale
kleigebied.
Eenandere-minderkostbare-mogelijkheid isdeverplichteareaalbeperkingoptenemen indevruchtwisseling. Indatgeval zaldeverplichte
braak 'concurreren'metdelaagstsalderendegewassen.Degranen zullen
hierdoorheteerstverdwijnen bijareaalbeheersing (tabel4 ) .Wintertarwe
isverreweg demeestgeteeldegraansoort.Opafstand volgenwintergerst,
zomergerstenhaver (tabel5).
Bij 10procentverplichtebraakperbedrijf zouonder genormaliseerde
omstandighedenvoor 1985/86enrekening houdendmetdesamenstellingvan
hetbouwplandevolgendevergoedingperhanodig zijn:2627gld (Noordelijk
kleigebied),2889gld (Centraalkleigebied),2852gld (Zuidwestelijk
kleigebied)en 1779(Veenkoloniën).
Bijdeberekening isnoggeenrekeninggehoudenmet: (a)deniet-toegerekendevariabelekostenperha, (b)saldobodembedekker/groenbemester, (c)
opbrengstverhogend effektvanbraakvoordeernaverbouwdegewassenen (d)
prijsdaling granen.
Totdeniet-toegerekende variabelekostenperhabehorenrentegewassen,
brandstof,eendeelvanhetonderhoud vandemachinesenhetwerkdoor
derden.VoorrentegewassengeefthetLEIeenbedragaan (perha
cultuurgrond)van 140tot 180gldperha.Ditmoetinminderingworden
gebrachtopdeberekendevergoeding.Alsweervanuitgaandathetvariabele
deelvandetotalegemiddeldemachinekostenperha 20procent bedraagt
(PA6V, 1986),komtdebenodigdevergoeding perhanogeens170tot 290gld
perha lagerteliggen.Vervolgens isgecorrigeerd voordekostenvanwerk
doorderdenvoordegranen.
Ookvoorhet saldovandebodembedekker moetwordengecorrigeerd.Devraag
hierbij isineerste instantiewelkgewasdit zalzijn.Vandeverschillendegroenbemesterskomeninfeitealleendegrassen inaanmerking.Bij
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klaverbijvoorbeeld isgeenchemischeonkruidbestrijdingmogelijk terwijl
deakkerbouwerhiervan inhetbraakjaar juistextragebruik zalwillen
maken.Bijdekeuzevangrasdienthetvolgendetewordenopgemerkt.Wordt
ditgewasopdegangbarewijzeverbouwd danbetekentdat indeherfst
zaaieneninhetvolgende jaartweemaalmaaienofgrasopstamverkopen.
Danisduidelijkgeen sprakevanbraakofgroenbemestingmaarvaneengewas
dat concurreertmet snijmais.Ditisnietdebedoeling.Grasalsbodembedekker/groenbemester dienttewordenondergeploegd.Het saldovan Italiaans
enEngelsraaigrasopdezewijzeverbouwd zonder stikstofgiftwordt becijferdop-88gldperha (PAGV, 1986).Hetis,zondercontrole,echter zeker
mogelijkdathetgraszalwordenverkocht.
Eenderdeaspekt ishetopbrengstverhogende effektvanbraakvoorhetgewas
datdaarnawordtverbouwd.Degroottevanditeffekt issterkafhankelijk
vanhetgewasdatnabraake.g.groenbemestervolgt.Bijaardappelen zou
ditheteerste jaarwel 10-15procentkunnenbedragen,bijsuikerbietende
helftdaarvanenbijgranennogweerminder.Bijdeberekening (tabel6)is
ervanuitgegaandatdezepercentagesgemiddeld overmeerdere jarenresp.5,
2,5en1,5procentbedragen (PAGV, 1981).
Intotaalresulteertnueeninkomensdervingdie25tot45procent lager
ligtdandeeerdergenoemde cijfers (tabel6).Alsdeverplichteareaalbeperking 10procentvandeoppervlaktebouwlandbedraagt zoudemaatregel
eeninkomensderving voorhetgemiddeldegroterebedrijf betekenenvan
afgerond 11500gld (Noordelijkkleigebied),8200gld (Centraalkleigebied),
10300gld (Zuidwestelijkkleigebied)en5400gld (Veenkoloniën).Voorde
gemiddeldekleinerebedrijvenkomenwe lageruitomdatdezeabsoluut bezien
minderhabraakleggen (tabel3):4500gldvoordekleigebieden en2600gld
voordeVeenkoloniën.
Bijeendalingvandegraanprijsdaaltuiteraard debenodigdevergoeding.
Bijeenalgemeneprijsdalingvoorgranenvan 1procent zalditvariërenvan
circa 40tot 90gldperha (tabel6).Degroteverschillen indezedaling
bijprijsveranderingwordenveroorzaakt doordevariatiesinkilogramopbrengsten envariabelekostenperha.
Bijeenverplicht systeemvanareaalbeperking zouvolgensMansholt (1986)
eenverfijning naargebiedofbedrijfsgroottenietwenselijk zijn.Dat
betekentdatvoorelkehabraakgelegdeakkerbouwgrond deuitkering evenveel
zoubedragen.Zoalsinhetvoorgaandebleekisopnamevande
areaalbeperking inderotatiehetvoordeligst. Intabel 6isaangegeven
welkevergoedinghiervoorperhanodigzouzijn.Een landelijkeuitkering
perhaverplichtebraak lijktopbasisdaarvanmoeilijk tehandhaven.Een
differentiatienaargebied,vooralnaarkleigebiedenenVeenkoloniën,lijkt
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opzijnminstwenselijkwilmenvoorkomendatdemaatregelregionaalverschillend doorwerkt.
Combinerenwedeuitkomstenvandebenodigdevergoedingenmetdekgopbrengstvoordeverschillende graansoorten danisteconcluderendat
areaalbeperking indeVeenkoloniën hetefficiëntst is,omdatdaarpergld
vergoeding demeestekilogrammen graan 'bespaard'worden.Hierbijmoetwel
wordenbedacht datbijinkrimping vanhetareaalgranen (tabel5)inde
Veenkoloniën nujuistnietdenadrukzalliggenopdegranenwaarvande
grootsteoverschotten bestaannl.wintertarwe enzomergerst.Immers,granen
alsroggeenhaver zijnindeVeenkoloniën nogrelatief belangrijken
zullengezienhun lagesaldoeerderverdwijnen.
Bijvrijwilligetijdelijkeareaalbeperking van 10procent indevormvan
eensysteemvanheffingenenvoorwaardelijkepremieskomtdeberekeningvan
depremiedieinhetvooruitzichtmoetwordengesteld infeiteophetzelfde
neeralsdievandevergoeding bijverplichteareaalbeperking.Alleenmoet
depremieeentoeslag bevatten inverbandmetdeheffingperhadieaan
alleproducentenwordtopgelegdperhabouwlandophetbedrijf.Deelnemers
aanvrijwilligeareaalbeperking kunnendandeheffingenhetgederfde
inkomencompenseren doordeaanspraakoppremie.Hetdoordeniet-deelnemersgederfdeinkomenbestaat uithetaantalhabouwlandmaaldeheffing
perha.Eenanderevraag iswelkebedrijvennietaaneenvrijwillige
areaalbeperking zullendeelnemen.Theoretisch bezien zijndatdiebedrijven
waarvoor het totaalvandesaldivandenietbraakteleggenhameer
bedraagt dandepremieinclusiefdeterugteontvangen heffingdieover
allehabouwland isberekend.Desuggestiedatniet-deelnemershetinkomensverlies zoudenkunnenopvangendoorverderegroei (SER,1986)lijkt
medegeziendit laatstenietbijzonderreëel.
Alsvoorbeeld gaanweuitvaneen systeem bestaandeuiteenheffingvan100
gldperhabouwland eneenvrijwilligebeperkingmeteendrempel die10
procent bedraagt.Alsindatgevaldepremie isvastgesteld overeenkomstig
debenodigdevergoedingenvantabel 7danishetbijeenextraopbrengst
vanmeerdan 1000gldperhagraant.o.v.hetgemiddeldevanhetbetreffendeakkerbouwgebied, aantrekkelijker nietdeeltenemen.Wanneerwede
opbrengstprijsvandegranenhierbijinbeschouwing nemenkunnenwede
benodigdeextrageldelijkeopbrengstvertalen inextra fysiekeproduktie.
Inonsvoorbeeld (heffing 100gld/ha,areaalbeperking 10%)zoubijde
prijzenvan 1985/86deextra fysiekeopbrengstophetvolgendeniveau
moeten liggen:+30procent (Noordelijkkleigebied),+25procent (Centraal
kleigebied),+28procent (Zuidwestelijkkleigebied)en+41procent (Veenkoloniën).
Vervolgenskomtdevraagophoeveelbedrijvenditniveauwetentebereiken.
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Hiervoorkangebruikgemaaktwordenvandegegevensoverdehoogste,laagsteengemiddeldeopbrengstperhavoorwintertarwe opdegrotereakkerbouwbedrijven naargebied in1983/84 (DoumaenPoppe, 1987).Alsdekgopbrengst perhaoverdebedrijvennormaalverdeeld isdanvolgt uitde
genoemdegegevensdatdestandaardafwijkingvoorwintertarwe hoogstens20
procent bedraagt.Eveneensopbasisvandenormaleverdeling geldtdat68
procentvandebedrijven indepopulatie zichzalbevindeninhettraject
tussenhetgemiddeldeplusofmindestandaardafwijking enookdatbijv.
slechtsietsmeerdan 2,5procent zichbevindtvoorbijhetgemiddeldeplus
tweemaaldestandaardafwijking.
Bijeenbenodigdeextra fysiekeopbrengstvan-zoalsinonsvoorbeeld -25
tot40procent ishetvoormaar zeerweinigbedrijven,opbasisvandenaopbrengsten,aantrekkelijkomnietdeeltenemenaanvrijwilligeareaalbeheersing.Beoogtmenmetvrijwilligeareaalbeheersing echtereeneenzelfde
effect alsmeteenverplicht systeemdankandatook juistdebedoeling
zijn.Vanuitdatoogpunt iseencombinatie van 100gldheffingen10
procentbraak (ofeenwillekeurigeanderecombinatie die 1000gldextra
opbrengstvraagtwilniet-deelnameaantrekkelijk zijn)zekereendenkbare
mogelijkheid.Beoogtmenechtermethet systeemvooraleen budgetneutrale
oplossing -deniet-deelnemersbetalenviahunheffingdepremievoorde
deelnemers -dan zalhetvoormeerakkerbouwersaantrekkelijkmoeten zijn
nietdeeltenemen.Eencombinatievan 50gldheffingeneenvrijwillige
areaalbeperkingmeteendrempelvan 10procent zou,geziendeinhetvoorgaandegenoemde standaardafwijking vandekgopbrengstvan20procent,in
datgevalbeterpassen.
Ookbijeen systeemwaarbijakkerbouwers inkunnen schrijvenopcontracten
diebraaklegging tegenhetdoordeakkerbouwerverlangdebedrag inhouden,
zaldeelnameafhankelijk zijnvandeindividuelesituatie.Hogekilogramopbrengsten, lagevariabelekosteneneengeringopbrengstverhogend effekt
vangroenbemester/bodembedekkermakendeelnameminderaantrekkelijk.Ookde
matewaarindeakkerbouwer bereid iseen (prijs-)risicotenemen speelt
mee.Deelname zalimmersookbepaaldwordendoorinschattingvandedeelnameeninschrijfbedragenvanandereakkerbouwers.
Uitdegegevensintabel 6komtnaarvorendateendergelijk 'tender'systeem sterkeregionaleeffektenkanhebben.Immersaandeakkerbouwersin
deVeenkoloniën zullenbraakcontractenveeleerderwordengegunddanaan
dieindeanderegebiedenomdatdeeerstenveellagerkunnen inschrijven,
terwijldit-zoalshiervooraangegeven -ookdeefficiëntstekeuzezou
zijn.Zoworden immersperglddemeestekilogrammen graannietgeproduceerd.Ishetongewenstdatdeareaalbeperking zichregionaal concentreert
dan zaldatmethogereuitgavenvoordemaatregel gepaard gaanwaardoorhet
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voordeelvanhetinschrijvingssysteem bovenanderesystemenopbasisvan
vrijwilligheidvermindert.

Grondschaarste ineensituatievanmacro-economisch overschot
Indeakkerbouwisgrondbedrijfseconomischbeziendemeestschaarsefactor.Maatregelendiedebeschikbaarheid vangrondveranderenkunnende
grondprijsbeïnvloeden.Inzichtindeontwikkelingvandeprijskanworden
verkregendoorhetvaststellenvandeveranderingvandemaximalebiedprijs
vooreenhaakkerbouwgrondonderinvloedvandeareaalbeperkendemaatregel.
Hetvaststellenvaneenbiedprijsvoorgrondisnieteenvoudig.Hiervooris
nietalleendevoorelkbedrijfverschillendenetto-opbrengstvaneenextra
havanbetekenismaarookdefinancieringsmogelijkheden.Hetlaatstewordt
bepaalddoordebereidheidvandebankenleningenopgrondteverstrekken
endoordebeschikbaarheid vaneigenvermogen.Naastdenetto-opbrengstis
erdoorgaansmetgrondooknogeenwaardestijging teverwachtendiegerealiseerdkanwordenbijhetbeëindigenvanhetbedrijf.Grondwordtimmershoewelhetlaatsteonderzoekhiernaaralmeerdan10jaaroud is(Hoeve,
1974)-waardevastgeacht,indiezindathetdegeldontwaardingminof
meerbijhoudt.Ofditindetoekomstookhetgeval isvalt,medemethet
oogophetlandbouwbeleid,tebezien.
Inhetnavolgendezalalleendeveranderingvandemaximalebiedprijsals
gevolgvanwijzigingvandenetto-opbrengstvaneenextrahawordengeraamd.

Veranderinggrondprijsbijareaalbeperking
Berekeningvandeinvloedvanareaalbeperking opdebiedprijskomtneerop
hetbepalenvandejaarlijksenetto-opbrengst diemeteenextrahakan
wordenverkregenenvervolgenshetberekenenvandehuidigewaardevandeze
netto-opbrengsten indetoekomst.Doordeberekening zowelvoordesituatie
metalszonderareaalbeperking temakenkandeinvloedvandemaatregel
wordenaangegeven (Luijt,1985).Voordebijdeberekeningenbenodigde
discontovoetisgekozenvoorhetgemiddeldereëlerentepercentageoverde
periode1980-1986:5,2procent.Dewaardevanhetmarginaleproduktvaneen
produktiemiddelisafteleidenvandeproduktiefunctie.Eenspecifieke
vormdaarvanisdelineaireprogrammering.Metbehulpdaarvankanhet
marginaalproduktvandegrondvooreenakkerbouwbedrijfwordenbepaald,
bijdezemethodedoorgaansaangeduidmetschaduwprijs.
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Teroriëntatieiseenlineaireprogrammering,gebaseerdopeentableauvan
DeHoopenSchneider (LEI),opgezetvoorhetgemiddeldegroterebedrijfin
hetNoordelijkkleigebied.Hierbijisuitgegaanvanomvangenstructuur
volgensdevoorcalculatie 1985/86.Vervolgens ismetbehulpvanhet
lineaireprogrammeringsmodel deschaduwprijsvoorgrondindezesituatie
tenaanzienvanbedrijfsoppervlakte,bouwplanenarbeidsinzetberekendvóór
areaalbeperking.Erresulteerdeeenbedragvan1912gld,watbijdediscontovoetvan5,2procenteenmaximalebiedprijsbetekentvanafgerond 36800
gld.Tervergelijking:demeestrecentecijfers (over1985)vanhetCBS
geveneenkoopprijsvooronverpacht losbouwland indeZeekleigebiedenvan
37000gld.
Bijdeberekeningblijktvoortsdat10procentareaalbeperking,indevorm
vanverplichteopnamevanItaliaansraaigrasinhetbouwplan,geengrote
invloed zouhebbenopdeschaduwprijsvandegrond.Redenhiervoorisde
beschikbaarheid vanvastearbeid,dieslechtsineenvandeonderscheiden
perioden,ingeringemate,beperkendbleek.Hetverschilinschaduwprijs
berekendvoordesituatiezonderresp.metareaalbeperking,dat205gld.
bedroeg,bestaatdanookgeheeluitdekostenvanlossearbeidnodigomeen
extrahatebewerkendieindesituatiemetareaalbeperking komentevervallen.Danisimmersdevastearbeidvoldoende.
Uiteraard zullenerverschillen zijnmaarvoorhetdoorsneeNederlandse
akkerbouwbedrijfgeldtdatvastearbeidenmachinecapaciteitdoorgaans
ruimvoldoendeaanwezig zijn.Ineendergelijkesituatiewaarinarbeidnoch
machine-urenbeperkend zijnhangtdemaximalebiedprijsvooreenextraha
grondalleenafvannetto-opbrengstenopbasisvanderelatievesamenstellingvanhetbouwplan.Wordtineendergelijkesituatiedeoppervlakte
bouwlandmet 10procentteruggebrachtdangeldtvooreenextrahanog
steedsdezeredeneringvoordebepalingvandebiedprijs.

Lagereintensiteitofminderoppervlakte
Deoverproduktievanakkerbouwprodukten kaninprincipenietalleendoor
areaalbeheersingwordenteruggebrachtmaarookdoordeintensiteitvanhet
gebruikvandebestaandeareaalteverminderen.Inbeidegevallenresteert
immerseenlageretotalefysiekeproduktie.Inheteerstegeval is,wanneer
braakwordtopgenomeninderotatiesprakevanextensiveringvanhetbouwplan,inhettweedegevalvanextensiveringvandeteelt.Hoeishetnu
gesteldmetdebedrijfseconomischeaspektenvaneendergelijketeeltextensivering.Enhoezoueendergelijkeontwikkelingopgangtebrengen
zijn?
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Desamenhangtussenprijzenenintensiteit
Analysevandeproduktiefunctiesvandeverschillende akkerbouwgewassen
biedtdemogelijkheid aantegevenhoe,viadeinzetvanproduktiemiddelen
alskunstmestenbestrijdingsmiddelen,deopbrengstniveausenopbrengstprijzen samenhangenmetdeprijsvandeproduktiemiddelen.
Deintensiveringvandeproduktiebijdebelangrijkste akkerbouwgewassen
gaatgepaardmetspecifieke,gewasgerichteteeltmaatregelen.Kenmerkendis
datnieteenenkelemaatregeldaarbijdedoorslaggeeftmaardatdecombinatievanmaatregelendegrootsteeffectenheeftdoordepositievewisselwerkingtussendeafzonderlijkemaatregelen (bijv.bemestingenziektebestrijding).Hetisgebruikelijkbijdeverhogingvandeinzetvaneenproduktiefactor (input)tedenkenaanafnemende (fysiekeengeldelijke)meeropbrengsten.Bijeenjuisteafstemmingvanteeltmaatregelendieeikaars
werkingversterkenisditnietlangervantoepassingenzijndemeeropbrengsteneerderconstant.Economischgezienhebbenveelopbrengstverhogendeproduktiemiddelen bijeendergelijkuitgewogenteeltsysteemhetkarakter
vanvastekostengekregen;zekunnennietmeergemistwordenvooreen
efficiënteproduktie (Spiertz,1986;NRLO,1986;vanDijkenHoogervorst,
1986).Intermenvandeproduktiefunctiebetekenthetvoorgaandedatdeze
voordeverschillendeproduktiemiddelendevormkrijgtvaneenrechteop
hetrelevantetraject.Bijeendergelijk functieverloopkandemaximale
produktietevensheteconomischoptimumkanzijn.Deinzetvandeproduktiemiddelen isimmersbijconstantemeeropbrengsten nietmeergekoppeld
aandeprijsverhoudingvanproduktiemiddelenopbrengst.Ineendergelijke
situatiezaleenprijsverlagingvoordemarkordeningsproduktenweinigeffekthebbenopdevoortgebrachtehoeveelheid.Opdezemanierisextensiveringdandusnietterealiseren.Hetzelfdegeldtvooreenprijsverhoging
vanbijvoorbeeld kunstmest.Hoewelhetbegrip 'rechteproduktiefunktie'
behoorlijkopgangmaaktverdienthetaanbevelinghiernaarverderonderzoek
tedoen.

Teelttechnischeeninformatietechnische ontwikkelingen
TeelttechnischgezienisdemoderneNederlandseakkerbouweensucceste
noemenmaarditsuccesheeftwelgeleidtoteconomischeproblemeneneente
grotemilieubelasting.Ookdreigthetsucceszichsteedsmeertegende
teeltechniek zelftekeren.Hetintensievebouwplanmetzijnnauwevruchtwisselingbrengtsteedsmeerkosteneninspanningmetzichmeeomgrondgebondenziektenenonkruidenondercontroletehouden.Ookgaathetten
kostevandebodemstructuur endaarmeetenkostevanhetproduktievermogen
vandegrond.Verhinderenvanverdereintensivering isdanookjuistvanuit
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hetoogpuntvandegewasbescherming gewenst (Zadoks, 1987).Denoodzaaktot
kostenbesparing inplaatsvanproduktieverhoging eneengroeiend besefvan
milieuproblemen hebbengeleidtotbijvoorbeeld EPIPREendeonderzoekingen
vanhetOBS (ProefbedrijfOnderzoekBedrijfssystemen,PAGV). Indit laatste
gevalworden teelttechnischeeninformatie-technische ontwikkelingen gecombineerd toteengeïntegreerdakkerbouwsysteem.
DevoorlopigeresultatenvanhetOBS-proefbedrijfbijNagele lateninteressanteverschillen zienmetdegangbareakkerbouwvoorwatbetrefthet
gebruikvanbestrijdingsmiddelen enmeststoffenmaarookquabedrijfseconomischeresultaten.Deuitkomstenperhavandebelangrijkstedrieakkerbouwgewassen zijnsamengevat intabel7.Hetbetreft hetgemiddeldeoverde
jaren 1982-1985om jaarinvloeden enigzinsuittesluiten.Hetgangbare
systeemophetOBS-proefbedrijfheeftdehoogstekg-opbrengsten.Hetverschilindekg-opbrengsten inhetgeïntegreerde systeemwordt inmeerof
minderemategecompenseerd door lagerevariabelekosten.Dit laatsteis
vooraleengevolgvandegeringere inzetvanpesticidenenkunstmest.
Intabel8zijndebelangrijkste bedrijfseconomischegegevensvermeld.
Gemiddeld overde jaren 1982-1985komthetgeïntegreerde systeemniet
ongunstig uit.Hierbijmoetwordenbenadruktdathetgeïntegreerde systeem
nogsteedsinontwikkeling is.Verwachtwordtdatpasover 5jaareen
aantalteeltenvoldoende isuitgekristalliseerd voortoepassing indepraktijk.
Nadeconclusiedatgeïntegreerde akkerbouw ophetproefbedrijf rendabel
lijkttezijnvolgtalsneldevraagonderwelkeomstandigheden envoorwaardendezevormvanakkerbouwalgemeen ingangkanvinden.Geïntegreerde
akkerbouwvergteenhogerkennisniveau dandegangbare,o.a.betreffende
ziekten,plagenenonkruiden.Ditkaneenbelemmering vormenvoortoepassingindepraktijk.Voorlichting engebruikvanmodernehulpmiddelenop
hetgebiedvanautomatisering enteeltbegeleiding kunnenechtereengrote
bijdrage leverenomdezebelemmering opteheffen.Deinputvanexterne
kennisdiedaarbijplaatsvindt leidtimmers toteenbetermanagementen
daarmeetoteenefficiëntergebruikvanproduktiemiddelen.
Hetisvanbelangdatdoordeextensieveteeltmethodebijgeïntegreerde
akkerbouwdekg-opbrengsten lagerzijn.Pergewas zijnerverschillen;bij
suikerbieten ligtdeopbrengstvrijwelophetzelfdeniveau,terwijlvoor
aardappelen dedaling hetmeest significant is.Overigensverbouwdemenin
hetgeïntegreerde systeemhetrasIreneennietBintje.Vanaf 1986/87
gebruiktmenSanté,datmeerovereenkomtmetdevertrouwdeBintjes.
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Aandeinvullingvandeteelthandelingen (gewasbescherming, bemestingen
mechanisatie)inhetgeïntegreerde systeemwordt nog steedsgewerkt,maar
uithetbovenstaandekomtnureedsnaarvorendatextensivering voorbepaaldegewassenbedrijfseconomischnietonaantrekkelijk hoefttezijn.

Conclusie
Indithoofdstuk zijndebedrijfseconomischegevolgenen randvoorwaarden
voorhetlandbouwbedrijf belicht.Deresultaten zijnalsvolgt samente
vatten.
-Bijopnamevanareaalbeperking inhetbouwplan -devoordeligsteaanpakverdringt devrijwilligedanwelverplichteoppervlakte braakdeslechtst
renderendegewassenuithetbouwplan.Debenodigde vergoeding/premie
wordtdanookgoeddeelsbepaalddoorhetgederfdesaldovangranen.De
resulterendevergoeding/premie varieertvan 1011gldperhaindeVeenkoloniëntot 2047gld inhet Zuidwestelijkkleigebied.Dezebedragen zijn
tevenseenindicatievoordebenodigdeopbrengstvaneenalternatieve
bestemming alshoutteelt,recreatieterrein e.d.Ookgevendebedragenaan
datindiendebraakverplichting verhandelbaar zouwordengesteldhet
areaalbraakdeneiging zalhebbenzichteconcentrerenopde lichtere
grondene.g.deVeenkoloniënendezandgebieden.
- IndesituatiewaarindeNederlandseakkerbouwverkeertwordt demaximale
biedprijsvoorbouwland bepaald doordeteverwachten netto-opbrengst
vaneenextrahectareopbasisvandesamenstellingvanhetbouwplan.
Ondereenregiemvanareaalbeperking geldtdatnogsteeds.Deinvloedvan
eenareaalbeperkendemaatregel opdegrondprijs zaldanookgering zijn.
-Dereactieopproduktiebeperkendemaatregelen hangtsterkafvande
produktiefunctie.Dezevertoontophetrelevantetraject slechtsgeringe
afnemendemeeropbrengsten.Hiermeeisteverklarendateenprijsverlaging
vanmarktordeningsproduktenofverhogingvandeprijsvanbijvoorbeeld
kunstmestmaarweinigeffektheeftopdetotaleproduktieterwijldital
weleenaanzienlijk inkomensofferbetekent.
-Hetteelttechnischonderzoekheeft zich,inverbandmetdenadelige
effektenvandeintensieveteeltmethodenophetproduktievermogenvande
grondendebeheersingvan ziektenenplagen,verbreed.Hetteeltsysteem
vandegeïntegreerdeakkerbouw, zoalsontwikkeld ophetOBS-proefbedrijf,
lijktmogelijkheden tebiedenomdenegatieveeconomische,milieukundige
enteelttechnischeeffekten betertebeheersenbijbehoudvaninkomen
voordeakkerbouwer.
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Tabel1.Inkomensontwikkelingopakkerbouwbedrijven (in1000gld).

Nettooverschot
per
bedrijf

Arbeidsopbrengst
per
ondernemer

Ondernemers
inkomen
per
ondernemer

Gezinsinkomen
uithet
bedrijf

Bedrijfsreserveringen

Grotere akkerbouwbedrijven
Kleigebieden
1980/81
1981/82
1982/83
1983/84
1984/85

10,0
23,5
17,7
107,2
-16,4

51,5
66,2
65,1
146,3
38,9

66,1
84,3
77,0
163,9
55,0

84,4
108,2
98,3
200,2
78,7

23,2
36,4
79,0
95,1
-21,7

Veenkoloniën
1980/81
1981/82
1982/83
1983/84
1984/85

-24,1
-2,3
-6,3
-28,2
-12,5

21,1
43,9
40,7
27,0
42,6

29,1
47,9
50,9
39,1
56,8

45,3
64,5
66,5
53,3
74,9

-6,3
16,3
9,2
3,7
-7,7

15,2
21,8
16,4
39,6
10,5

23,4
32,3
26,5
50,5
21,4

30,2
40,3
39,0
59,7
30,7

-4,1
0,9
-5,2
13,6
-13,5

Kleinereakkerbouwbedrijven
Allegebieden
1980/81
1981/82
1982/83
1983/84
1984/85

-24,3
-25,3
-27,9
-6,6
-36,1

Bron:LEI
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Tabel2.Omvang,structuurenresultatenvanhetgemiddeldegrotere
akkerbouwbedrijfpergebied,voorcalculatie1985/86.

Noordeli jk
kleigebied

Centraal
kleigebied

62,0
60,0

42,5
42,2

52,0
50,5

54,0
53,8

45
21
18
16

26
30
25
19

32
23
20
25

17
45
24
14

Saldoingldperhabouwland
Granen
Aardappelen
Suikerbieten
Ov.marktb.gewassen

1579
2882
1183
871

1009
4151
2077
1277

1225
2290
1415
1599

444
2746
1559
626

Totaalopbrengsten

6515

8514

6529

5375

548
542
527
114

715
599
665
111

515
597
608
31

517
713
552
186

1731
4784

2090
6424

1751
4778

1968
3407

Algemenegegevens
Cultuurgrond (ha)
w.v.bouwland (ha)

:
Bouwplan in%vanbouwland
- granen
- aardappelen
- suikerbieten
-overigemarktbare
gewassen

Zaaizaadenpootgoed
Meststoffen
Gewasbescherming
Ov.toeger.kosten
Totaaltoeger.kosten
Saldoperhabouwland

Zuidwest.
kleigebied

Bron:Berekendopbasisvan hetLEI,Akkerbouw 1985,Periodieke
Rapportage 5-85,1987.
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Veenkoloniën

Tabel 3.Omvangenstructuurvanhetgemiddeldekleinereakkerbouwbedrijf
pergebied,1985/86.

Kleigebieden

Cultuurgrond (ha)
w.v.bouwland (ha)

Veenkoloniën

24,5
23,0

27,0
25,8

30
20
19
31

14
46
23
17

Bouwplanin%vanbouwland
-granen
-aardappelen
- suikerbieten
-ov.marktbaregewassen

Bron:LEI,Prognosevanbedrijfsuitkomstenopakkerbouw-enveehouderijbedrijven in1986/87,PeriodiekeRapportage14-86/87.

Tabel4.Saldo (ingldperhagewas)vandebelangrijkstegewassen onder
genormaliseerdeomstandigheden,1985/86.

Wintertarwe
Zomertarwe
Wintergerst
Zomergerst
Haver
Rogge
Aardappelen
Suikerbieten

Noordelijk
kleigebied

Centraal
kleigebied

2766
1788
2734
1948
1788
13509
6696

3009
2355
2188
13793
8191

Zuidwestelijk
kleigebied

2936
2450
2710
1660
10234
7218

*Bijteweinigwaarnemingen isgeensaldovermeld.
Bron:LEI
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Veenkoloniën

Landelijk

2103
2085
1836
1617
1633
1656
6502

2831
1952
2734
2336
1779
1633
11108
7235

Tabel 5.Samenstelling bouwplantenaanzienvangraneninha voorde
gemiddeldegroterebedrijven,voorcalculatie 1985/86.

Noordelijk
kleigebied

Centraal
kleigebied

Zuidwestelijk
kleigebied

Wintertarwe
Zomertarwe
Wintergerst
Zomergerst
Haver
Rogge

23,4 (39,0)
0,2 (0,3)
2,6 (4,3)
0,3 (0,5)
0,3 (0,5)

10,1 (23,9)
0,1 (0,2)
0,1 (0,2)
0,4 (0,9)
0,1 (0,2)

15,2 (30,1)
0,1 (0,2)

Totaalgranen

26,8 (44,6)

-

-

-

1,0
0,1

(1,9)
(0,1)

-

10,8 (25,5)

-

16,4 (32,4)

Veen
koloniën
4,8
0,2
0,1
0,8
2,7
0,5

(8,9)
(0,4)
(0,1)
(1/5)
(5,0)
(0,9)

9,1 (16,9)

«Tussenhaakjesinprocentenvanhabouwland.
Bron:LEI

Tabel6.Benodigdevergoeding ofpremieperhabij 10%areaalbeheersing.

Noordelijk
kleigebied

Centraal
kleigebied

Zuidwestelijk
kleigebied

Gederfd saldo
2889
2852
2627
-Rentegewassen'
180
140
150
-Variabelemachinekosten 228
290
216
-Werkdoorderden '
244
289
342
-Saldodekvrucht
-88
-88
-88
- Opbrengstverhogend
effektbraak3'
245
285
185
Benodigdevergoeding
ingldperha
1911
1933
2047
Ideminetperkggraan
25,6
29,0
27,8
Daling ingldvandebenodigdevergoedingperhabij 1%prijsdalingvoor
granen

$^<-iO

.^VC

45

1)Hetgemiddeldeperhabouwland.
2)Opbasisvandesamenstelling vanhetbouwplan tenaanzienvangranen.
3)Opbasisvandesamenstellingvanhetbouwland; opbrengstverhogend
effekt vooraardappelen, suikerbieten engranen (incl.gewassen)resp.
5,2,5en1,5procent.
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Veenkoloniën
1779
145
170
351
-88
190
1011
19,1
40

Tabel7.Saldoberekening belangrijksteakkerbouwgewassen,OBS-bedrijf,gem.
1982-1985.

Gangbaar
Cons,
aard.

Opbrengst (t/ha)'
Opbrengst (gld/ha)
Toeger.kosten' 21
Saldo (gld/ha)

Suikerbieten

52,1
10450
5510
4940

9,4
7100
1820
5280

Geïntegreerd
Winter
tarwe

7,9
4220
1280
2940

Cons,
aard.

36,6
10940
4490
6450

Suikerbieten

9,51
7100
1610
5490

Wintertarwe

7,0
3800
1080
2720

1)Suikerbieteninkgsuikerperha.
2)Incl.loonwerkenrenteingld/ha.
Bron:Vereijken,1987

Tabel8.Bedrijfseconomischeresultaten (samengevat)OBS-bedrijf,gem.
1982-1985.

Gangbaar

Bedrijfsomvang (ha)
Arbeid (vak)
Brutoopbrengst'
Eigenarbeid'
Ondernemersoverschot'

17
0,6
118,1
33,7
-14,5

1)In1000gld.
Bron:Vereijken,1987
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Geïntegreerd

17
0,6
111,1
35,5
-10,1
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6.JURIDISCHEENBESTUURLIJKEASPECTENVANAREAALBEHEERSING

A.R.Edwards
M.vanderVelde

Indediscussieoverareaalbeheersing isdeuitvoerbaarheid ervan-vooral
inadministratieve zin-eenbelangrijkelement.Indezebijdragewillenwe
dieuitvoerbaarheid vanuittweekantenbenaderen.Indeeersteplaats
benaderenweareaalbeheersing vanuitjuridischgezichtspunt.Aandeorde
komtdebevoegdheidvandeEuropeseGemeenschapom (metname)totverplichteareaalbeheersing overtegaan.Ookwordtingegaanopde juridische
aspectenvaneenindividuelebenaderingopbasisvanvrijwilligheid. Inde
tweedeplaatsbenaderenweareaalbeheersing vanuitbestuurlijkgezichtspunt.Wegaanvoorverschillendevariantenvanareaalbeheersendemaatregelenkortnawelkeadministratieveproblemen (gegevensverzameling,controle
e.d.)zichkunnenvoordoen.Vervolgensbelichtenwedebeleidsvoeringop
hetniveauvandeEuropeseGemeenschap.Dezevormtimmershetinstitutionelekaderwaarbinnenareaalbeheersing alsbeleidsinstrument zoufunctioneren,ookwanneerdedaadwerkelijkeuitvoeringwordtovergelatenaande
lidstatenzelf.

Juridischeaspecten
DebevoegdheidvandeEuropeseGemeenschap
Bijeenverplichteareaalbeheersingmoetdevraagwordenbeantwoordof,en
inhoeverre,deEGbevoegdisdergelijkemaatregelentotstandtebrengen.
DebevoegdheidvandeEGopditterreinwordtregelmatigbestredendoorhet
instellingbrengenvanheteigendomsrechtenhetrechtopvrijeberoepsuitoefening.DeverankeringvandezerechteninmetnamedeDuitsegrondwet
enindeDuitseconstitutionelerechtspraak leidtertoedatvooral inliteratuurenrechtspraakuitditlanddeEG-bevoegdhedenaandeordeworden
gesteld.TweebelangrijkevoorbeeldenhiervanzijndeHauer-zaak ',waar
hetgingovereenareaalbeheersingsmaatregel indewijnbouwsector,inde
vormvaneenaanplantverbod,endezaak113/82CommissietegendeBonds\
republiek 2
'over
deinterpretatievaneenverordeningwaarinsteunwerd
verleendaanhoptelersinruilvooreenareaalreductievan40%.
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Eencomplicatiebijhetingedingbrengenvanderechtenvandemensisdat
enerzijdseenberoepoprechtendieindenationaleconstitutieverankerd
zijnnietkanbatentegendeboven-nationaleEGrechtsregels,terwijl
anderzijdsdeEGverdragendoordeslechtsgedeeltelijke integratiegeen
uitgewerktegrondrechtenbescherming kennen.HetHofvanJustitieheeftdeze
impassedoorbrokendooropgemeenschapsniveau ongeschrevengrondrechtente
erkennen,zodatbinnendeEGrechtsordedebeschermingvanderechtenvan
demensplaatsvindtopeenvergelijkbarewijzealsbinnendeverschillende
nationalerechtssystemen.HetHofgaatdaarvoorteradebijdegrondrechten
diedeconstitutiesvandelidstatengemeenschappelijk hebben,enbijhet
Verdragtotbeschermingvanderechtenvandemens,datalle lidstaten
bindt.
Voordeverhoudingtussenareaalbeheersingsmaatregelen enheteigendomsrechtisdanvanbelangdatdoorhetopleggenvandergelijkeverplichtingen
deeigendomvandegrondnietontnomenwordt.Beperkingvaneenbepaald
gebruikvandegrond laatanderegebruiksmogelijkheden enandereeigenaarsbevoegdhedenonverlet.Eenvergelijkingvandeconstitutiesvandeverschillende lidstaten laatziendatdiedewetgever toestaanhetgebruikvan
eigendominhetalgemeenbelangtereglementeren.IndeHauer zaakconstateerthetHofdat"meninallelidstatenwettelijkeregelingen (vindt)op
hetterreinvandeland-enbosbouw,dewaterstaat,debeschermingvanhet
natuurlijkmilieu,deruimtelijkeordeningendewoningbouw,waarinveelal
ingrijpendebeperkingenaanhetgebruikvanonroerendgoedwordengesteld."
HeteersteProtocolbijhetVerdragtotbeschermingvanderechtenvande
mensverklaartinartikel1.
1.Allenatuurlijkeofrechtspersonenhebbenrechtophetongestoord genot
vanhuneigendom.Niemand zalvanzijneigendomwordenberoofdbehalve
inhetalgemeenbelangenmetinachtnemingvandevoorwaardenneergelegd
indewetenindealgemenebeginselenvanhetinternationalerecht.
2.Devoorgaandebepalingen zullenechteropgeenenkelewijzehetrecht
aantasten,dateenstaatheeftomdiewettentoetepassen,welkehij
noodzakelijkachtomtoezichtuitteoefenenophetgebruikvaneigendom
inovereenstemmingmethetalgemeenbelang (...).
Netalsdeverschillende nationaleconstitutionele regelingenkentookhet
Protocoldemogelijkheidvaneenbeperkingvanhetgebruikvaneigendomin
hetalgemeenbelang.
HetHoftrekthieruitdeconclusiedat "deGemeenschapinbeginselnietde
mogelijkheid kanwordenontzegdhetgebruikvanheteigendomsrecht inhet
kadervaneengemeenschappelijkemarktordeningenvoor structuur-politieke
doeleindenaanbandenteleggen."
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Dezeconclusiehoeftnietteverbazen.Waarhetgebruikvanheteigendomsrechtopvelerleiwijzenkanwordenbeperktindiesituatieswaarinde
eigenaar zelfhetrisicodraagtvanhetgebruikvanzijneigendom,geldt
dateenstemeerinhetkadervaneengemeenschappelijke landbouwmarktordening.Hetvergtimmersindatkadereenzonderlingvermogentothethinken
optweegedachtenalsenerzijdseenberoepwordtgedaanophetrechtlandbouwprodukten inteleverenbijdeinterventie-bureau'senanderzijdsbij
beperkingvandietoegangeenberoepwordtgedaanophetongestoorduitoefenenvandeeigenaarsrechten.
Metdeerkenning inbeginselvandemogelijkheid hetgebruikvanheteigendomsrechtinhetkadervaneengemeenschappelijkemarktordening tebeperken,isdetoetsingvandeteontwerpenmaatregelennietvoltooid.Nagegaan
moetwordenofdeareaalbeheersingsvoorschriften zelfpasseninhetkader
vandelandbouwmarktordening,ofzijnietdiscrimineren tussenproducenten,
enofzijvoorhetbereikenvanhetdoelwelnoodzakelijk zijn,engeen
zwaardere lastenopleggendannodigis.
Artikel40lid3vanhetVerdragtotoprichtingvandeEuropeseEconomische
Gemeenschapbepaaltdatbijdegemeenschappelijke ordeningvandelandbouwmarktenallemaatregelen zijntoegestaandienoodzakelijk zijnomdein
artikel39omschrevendoelstellingentebereikenendietothetnastreven
daarvanbeperktzijn.Artikel40lid 3bepaaltverderdatdegemeenschappelijkemarktordeningelkediscriminatietussenproducentenmoetuitsluiten.
3\
IndewoordenvanhetHofvanJustitieindezaak114/76 'worden zopositievezowelalsnegatievecriteriaverschaftwaaraandewettigheid vande
genomenmaatregelenkanwordengetoetst.Detoetsingaandedoelstellingen
vanartikel39zalvoorareaalbeheersingsmaatregelen geengrotebarrières
opleveren.
Problematischer ishetdiscriminatieverbod.Hetarrestindegenoemdezaak
114/76betrofeenverordeningvandeRaaddie,alstijdelijkemaatregel,de
gevolgenvandehardnekkigeoverschotproduktie indesectormelkenzuivel
wildebestrijdendoorhetopleggenvandeverplichtingmageremelkpoeder
aantekopenvoorverwerking indiervoeder.Dezelastwerdopgelegd niet
alleenaandeproducentenvanhetoverschotmaarookenvooralaande
producenten inanderelandbouwsectoren.HetHofoordeeldedezeaankoopverplichtingeendiscriminerendeverdelingvanlastenoverdeverschillende
landbouwsectoren,omdatdeprijsvanhetmelkpoederonevenredighoogwas.
Redenerend langsdezelfde lijnenbetekentditvoordeteontwerpen
areaalbeheersingsmaatregelen datzijdelastvandebeperkingvandeoverschotproduktienietdiscriminerendmogenverdelenoverdeverschillende
landbouwsectoren.Indeliteratuuroverareaalbeheersingwordtveelalaangedrongenopmaatregelendiehettotalelandbouwareaalreduceren,ongeacht
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deProduktendiedaaropverbouwdworden.Dezevoorkeurwordt gebaseerdop
degeringerecontrolelast bijeenalgemeneterzijdeleggingofbuitengebruikstelling enophetverhinderenvaneenverschuivingvandeoverschotproduktienaar steedsandere,nogvrije,gewassen.Voorhetgemeenschappelijk landbouwbeleid betekenteenalgemeneareaalbeperking datde
lastenvanhet instandhoudenvanhetinterventiesysteem gelijkelijkverdeeldwordenoversectorenmeteenzwaremarktordening, sectorenmeteen
lichtemarktordening ensectoren zondermarktordening.Een areaalbeperking
zonderonderscheid temakennaarProduktenkomtdanneerophetgelijk
behandelenvanongelijkegevallen -watookeendoorartikel 40lid3
verbodendiscriminatieis.

Individuele benadering
Dewegvaneenindividuelebenadering,gekoppeldaandiesectorenwaar
overschotten bestaan,wordtdoordeE6gevolgd inverordering 1760/87van
15juni 1987.Indezeverordeningwordt langstweehoofdlijnen geprobeerd
opvrijwilligebasisdeproduktie langsadministratieve wegafte stemmen
opdevraag.Deeerstebeleidslijnbestaat uitsteunvoordeextensivering
vanoverschotproduktie.Indatkaderwordenoverschotproduktengedefinieerd
als "produktenwaarvooropcommunautair niveauniet systematisch normale
niet-gesubsidieerde afzetbestaat".Desteunverlening iseropgerichthet
inkomenvoordebedrijfsnoofden,diezichtotverminderingvandeproduktie
hebbenverbonden,tehandhaven.Voorgranenbestaatdeextensiveringuit
eenareaalverkleining mettenminste20%gedurendetenminstevijf jaren.
Hetvrijkomendeareaalmagnietwordengebruiktvoorandereoverschotprodukten.Dezeenanderebepalingenwordenvastgelegd ineenmetdeontvanger
vandesteunverlening aanteganeverbintenis.Detweedebeleidslijn isde
toekenning vaneenjaarlijksepremieperhectareaan landbouwers inkwetsbaregebieden.Zijmoetenvoortenminstevijf jaardeverbintenisaangaan
om landbouwproduktiemethodenintevoerenofteblijventoepassendie
verenigbaar zijnmetdeeiseninzakebeschermingvanhetmilieuende
natuurlijkerijkdommen ofmetdeeiseninzakebehoudvannatuuren landschap.Dezebenadering sluitaanbijdeal langerbestaandeNederlandse
beheersovereenkomsten enderecenteEngelseEnvironmentally Sensitive
Area's.InvalshoekvoordeE6isweldebijdrageaaneenverminderingvan
deproduktie.
Beidebeleidslijnen draaienomdevrijwillig aanteganeverbintenis.Het
voordeelvandit instrument isdatdelandbouwerdieinoverleg zelfbeslistwelkeverplichtingen hijaangaat,metdezebeperkingen beterkan
levendanmetdoordeoverheid -inhetbelangvande landbouw -eenzijdig
opgelegdeverplichtingen.Deparadoxvandevrijwillige benadering isdat
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weliedereenmeemoetdoen.Alsverordening 1760/87totmeermoet leiden
danwat fraaierandeninhetboerenland enwat franjeindeoverschotbestrijding,dan zaleenuitgebreid netwerkvanverbintenissenmoetenontstaanwaarindevoornaamsteproducentengebondenworden.Administratief
gezienisditnetwerkvanverbintenissen zekerzobewerkelijkalseen
regulering vanoverschotsectoren doorperondernemervasttestellenbeschikkingen. Inbeidegevallen zalereenindividueel toegesneden besluitvormingencontroleplaatsmoetenvinden.
Debestuurslast dievoortvloeit uiteenindividuelebenaderingwordtveelal
voorgesteld alseen,zonietonoverkomelijke,dantoch zeer formidabele
hindernis.Als,inmiddelsklassiek,voorbeeldwordtdandeinvoeringvande
superheffing tentonelegevoerd.Maarditvoorbeeld zegtinfeitemeerover
debeleidsvorming enbeleidsuitvoering indeE6danoverde (on-)mogelijkheidvanadministratieve beperkingen.Deaanvangsproblemen bijdesuperheffinghingeninsterkematesamenmetdesteedsuitgestelde besluitvorming
endedaarnaoverhaasteinvoeringmeteenteruggrijpen opeenhistorische
referentiehoeveelheid dieweinigtemakenhadmetdeproduktieopdebedrijvenophetmomentvaninvoering.Daarbijkwamenhetontbrekenvan
gemeenschappelijke uitvoeringsbepalingen enhet stellenvanallerlei randvoorwaarden dienooitgerealiseerd zijn (inningperkwartaal).Ditalles
maaktvandesuperheffing eengoedvoorbeeldvanslechtbestuureneen
slechtvoorbeeld vooreenoordeeloverdeuitvoerbaarheid vanproduktiebeperkendemaatregelen.
Datereenplaatsisvooreenmeergenuanceerde benaderingvandezeuitvoerbaarheid blijktweluithet feitdatdeoverheid erelkjaarweerin
slaagtelke landbouwer een,op zijnindividuele situatietoegesneden,
belastingaanslag opteleggen.Hetgaatermaaromwelkewaardenmenmet
eenindividuelebenaderingwilbinnenhalen.Vergelekenmet zoietsingewikkeldsalsdevaststellingvaneenbelastbaar inkomenheeftde individuele
vaststelling vaneenmetoverschotprodukten tebebouwenareaalhetgrote
voordeeldathetdaarbijgaatomeenveelgrijpbaarderobject.Voorde
ondernemerkandit systeemaanvaardbaar zijnalshijzietdatditeen
noodzakelijk sluitstuk isvaneeninterventie-systeem dathemdeafnamevan
gegarandeerdehoeveelheden tegengegarandeerdeprijzenverzekert.Probleem
voordeEGisdathetinterventie-systeem zichrichttotverwerkersen
handelarenenniettotdelandbouwers,terwijlplafonneringvandeinterventiezichwelmeerenmeertotdeeersteproducenten richt.Daardoorkan
tenonrechtedeindrukontstaandatdeoverheid slechtsbeperkingenoplegt
ennietmogelijkhedenvoorverdereontwikkeling schept.
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Administratieve uitvoeringsaspecten
Deuitvoeringsproblematiek bijareaalbeheersingverschiltalnaargelangde
vormgevingvanhetinstrument.Wegaanhieruitvaneenbestuurlijkeenvan
eeninhoudelijketyperingvanhetinstrument.Inbestuurlijkopzichtkunnen
maatregelendiezijngerichtopareaalbeheersingonderscheidenwordennaar
(a)hunvrijwilligdanwelverplichtkarakterennaar (b)hetalofniet
voorzienzijnineentegenprestatievandekantvandeoverheid,en (indien
zulkshetgevalis)deaardvandietegenprestatie.Dezekandevormaannemenvanbetereprijzen (indirecteprikkel)ofvaneenpremieperhectare
uitproduktiegenomengrond (directeprikkel).Wanneerwedezeonderscheidingencombinerenvaltdevariantvrijwillig/geen tegenprestatieaf.
Ininhoudelijkopzichtonderscheidenwemaatregelennaar (a)hunomvattendheid,nl.opéénofenkeledanwelinprincipeopallegewassenbetrekking
hebbendennaar (b)debestemmingdiewordtaangegeven,nl.hetalofniet
voorgeschreven zijnvanbraaklegging (ofanderedanagrarischebestemming).
Devariantallegewassenomvattend/geenbraakleggingvoorgeschrevenvalt
danweg.
Erzijnuiteraardnoganderedimensiesdenkbaardietotnadereonderscheidingenaanleidingkunnengeven,zoalsdetijdsdimensie (delooptijdvande
verbintenisofverplichting).
Inhetnuvolgendegaanwedevieronderscheiden ingangenachtereenvolgensnaophunbetekenisvoordeuitvoeringsproblematiek.

Verplichtingversusvrijwilligheid
Bijeenvergelijkingtenaanzienvandeuitvoerbaarheid tussenverplichte
envrijwilligeareaalbeperkingkunnenweineersteinstantieaantekenendat
vrijwilligeareaalbeperking naarzijnaardvergezeldgaatvaneenfinanciëletegenprestatievandeoverheid,terwijlverplichteareaalbeperking
alsjuridischemaatregel zondermeerkanwordenopgelegd.Inhetlaatste
gevalstaatdeoverheidalleenvoordeopgavedenalevingvandemaatregel
tecontroleren;inheteerstegevalmoetdetoekenningvande financiële
tegemoetkoming ingoedeadministratievebanenwordengeleid,terwijlerook
daneencontrole-taakligt.Wegaanerechtervanuitdateenverplichte
areaalbeperking zonderdirecteofindirectefinanciëletegemoetkomingpolitiekniethaalbaar is,zodatdemogelijkeverschillentussenverplichteen
vrijwilligeareaalbeperkingopbeidepuntenmoetenwordenonderzocht.
Watbetreftdecontrole-taak kanonderscheidwordengemaakttussende
bewerkelijkheid (ofingewikkeldheid)endeomvangervan.Debewerkelijkheid
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vandecontrolehangt ineersteinstantieafvandeinhoudelijke vormgeving
vanhet instrument (zieverderop)Maarbijverplichteareaalbeperking is
welhetaantalboerendataandemaatregelonderhevig isgroter,terwijlin
datgevalookmetmeerweerstand gerekendmoetworden.Hieraankanmen
argumenten ontlenenvoordestellingdatdecontrole-taak bijverplichte
areaalbeperking omvangrijker zalzijn,ookindien (bijeenverplichteèn
bijeenvrijwilligemaatregel)volstaanwordtmeteensteekproefsgewijze
controleenwanneerdekleineboerenbuitendemaatregel zoudenblijven.
Eénverschilmoetwatbetreftdebewerkelijkheid vandecontroleoverigens
wèlwordengenoteerd.Bijeenverplichteareaalbeperking zaluitgegaan
wordenvaneennormm.b.t.dehoeveelheid uitproduktietenemengrond
(bijvoorbeeld 10%). Datbetekentdatbijdecontrole steedsperbedrijf
moetwordennagegaanofhetuitproduktiegenomenareaalook inderdaad
overeenkomtmetdenorm.Bijeenvrijwilligeareaalbeperking ishethandhavenvaneennormnietnoodzakelijk:deboerzouzelfkunnenaangevenhoeveelgrondhijuitproduktieneemtenalleendezeoppervlaktebehoeftgecontroleerd teworden.Metanderewoorden:verplichteareaalbeperking is
alleenuitvoerbaarwanneermenkanbeschikkenovergegevensoverhettotale
(relevante)areaalperbedrijfenvergteenextra controle-element.

De tegenprestatie
Zoalseerdergesteld,kandefinanciëletegenprestatieoptweemanieren
wordengeleverd,viabetereprijzen (indirect)ofdoormiddelvaneen
premievooruitproduktiegenomenoppervlakte (direct).Deareaalbeheersendemaatregelendiemomenteel inzwang zijnindeVSmetbetrekkingtot
graanhebbeneenvrijwilligkarakterenkenneneensysteemvanindirecte
prikkels (Böckenhoffe.a.:176).Dezebestaat hierindatvoorboerendie
gronduitproduktienemeninplaatsvandemarktprijsdegarantieprijs
geldt.Hetverschilmetdemarktprijswordtuitgekeerd indevormvaneen
subsidie.Dehoogtevandezesubsidiewordt berekend opbasisvandeproduktiehoeveelheid dieresulteert uithetgraanareaal endevooreenaantal
jarengemiddeldeopbrengst ervan.Böckenhoff e.a. (177-180)menendateen
dergelijk systeem indeEGmoeilijk uitvoerbaar is.Hetuit administratief
oogpunt belangrijkstebezwaar isdatdeopbrengstgegevens voordesubsidieberekening indeEGniet indebenodigdevormbeschikbaar zijn.Mansholt
(1987:49,51)wijsterverderopdatookdebepalingvanhetgraanareaal
administratief geen sinecureis:dat ligtnamelijk nergensvast.Men zoude
hoogtevandeprijssubsidienatuurlijkookkunnenberekenenopbasisvande
daadwerkelijk afgezettehoeveelheid graan.Maardit systeem stuitophet
bezwaardaterindeEGgroteverschillen bestaanindewijzewaaropboeren
hungraaneconomisch benutten.
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Eenderdevormvaneenindirecteprikkelbestaat ineennauwekoppelingvan
hetinstrument areaalbeperking meteenbeleidgerichtopprijsverlaging.De
boerendietotareaalbeperking overgaanwordendanvaneendeelvande
prijsverlagingvrijgesteld.Dezevorm isbudgettairaantrekkelijkmaar
stuiteveneensopdegeschetsteadministratieve problemen.Dezekunnen
wordenvermedendoordehoogtevandevrijstellingdirect terelaterenaan
hetaantalhectarenuitproduktiegenomengrond.Maarindatgevalhanteert
men infeiteeenvormvandirecte,i.p.v.indirecte tegemoetkomingen.
Eensysteemmetdirectetegemoetkomingen (premiesdanwelvrijstellingenop
prijsverlagingen ofheffingenperhectare)isadministratief zekerhet
eenvoudigst.Slechtshetaantalhectaresuitproduktiegenomengrondbehoeftgeadministreerd engecontroleerd teworden.De (uittebetalen)
bedragenkunnenaaneenmaximumwordengebondenomhet financiëlevoordeel
voorgrotebedrijvenbinnenzekeregrenzentehouden.Dit laatstekan
echtereennegatieveinvloed hebbenopdeeffectiviteitvandemaatregel
(EricksenenCollins,1985,gecit.in:Keet, 1987).

Deomvattendheid vanhet instrument
Hierboven isalevengerefereerd naarmaatregelen diealleenopgraan
betrekking hebben.Eenprogramma voorareaalbeheersing kanopéénofenkele
gewassenofopallegewassenbetrekking hebben.Areaalbeperking diegeldt
vooréénofenkelegewassen ismoeilijkuitvoerbaar.Deproblemenhebbente
makenmetdebeschikbaarheid vandebenodigdegegevensenmetdecontole.
Voorelkafzonderlijk bedrijfmoetdetotaleoppervlakte,deoppervlakte
vandeverschillendepercelenenhunbenutting zijnvastgelegd.Watbetreft
graanmerkenBöckenhoffe.a.opdatdergelijkegegevens indeEGontbreken
enooknauwelijksgeproduceerd kunnenworden, "dabeidenoft vielseitig
ausgerichteten BetriebendieGetreideflächevonJahr zuJahr schwanktund
derGetreideanbau nichtaufeinigeFlächebegrenzt ist,sondernimRahmen
derFruchtfolgenormalerweiseallerAckerparzellenwechselweise zurGetreideerzeugung herangezogenwerden" (Böckenhoffe.a., 1985:170).Decontrole
isdaaromookergbewerkelijk.Allepercelenbinneneenbedrijfmoetenin
ogenschouwwordengenomen.

Debestemming vandegrond
Areaalbeheersendemaatregelenkunnen zijngerichtopbraaklegging ofopeen
anderedanagrarischebestemming. Hetisookdenkbaardeboerenhierinvrij
telatenof zelfseenalternatieveagrarischebestemming voorteschrijven.
Maarditkanalleenalsdemaatregeléénofenkelegewassenomvat (zie
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boven).Decontrolebijbraaklegging ieminderbewerkelijkomdatdanvolstaankanwordenmethetcontrolerenvandenietbebouwdegrond (Keet,
1987:24).
Louteruitadministratief gezichtspunt zouhetdevoorkeurverdienenals
areaalbeperking inprincipeallegewassenomvat (dusisgerichtopbraak
e.d.vaneendeelvanhettotalebouwareaal)eneensysteemvandirecte
tegemoetkomingenkent,indevormvaneenpremieperhectareuitproduktie
genomengrond,indevormvaneenvrijstellingopprijsverlagingofheffing
dieisgerelateerd aanhectares,ofeventueeleencombinatievanbeide.
Praktischgesprokenhangtdeuitvoeringsproblematiekechtermedeafvanhet
aantalboerendattotareaalbeperking overgaat.Hetonderscheid tussen
verplichteofvrijwilligeareaalbeperking ishiervanbelang.Eenvrijwilligeareaalbeperkingdieisbeperkttotbijvoorbeeldgraanismindermoeilijkuitvoerbaarnaarmatehetaantaldeelnemersbeperkter is.Eenverplichtingtotareaalbeperkingmaaktdeadministratieveencontrole-taakomvangrijkerenookietsbewerkelijker.
Deomvangvandeuitvoeringsproblematiek is,voorzoverhetomdehier
behandeldeadministratieveaspectengaat,vooreendeelafhankelijkvande
technischemogelijkheden.Hetmodernemethodenvanteledetectie,gegevensverwerkingenkartering zouhetmogelijkmoetenzijneenvrijwelgeautomatiseerdregistratiesysteem vanbebouwdeennietbebouwdearealenopte
zetten.Dezeregistratie zoukunnendienenalseen 'preventief'reservoir
vanachtergrondmateriaal vooreenoverigenssteekproefsgewijsuittevoeren
controlevandoordeboerenzelfverstrektegegevens.

DebesturingvanhetuitvoeringsprocesbinnendeEuropeseGemeenschap
Indepraktijkvanhetgemeenschappelijk beleidwordtdeuitvoeringvandat
beleidgrotendeelsovergelatenaandelidstaten.Ditzalongetwijfeldook
bijdeuitvoeringvanareaalbeheersing inbelangrijkematehetgevalzijn.
Ditneemtnietwegdathethiergaatomgemeenschappelijk beleid,waarvan
deuitvoeringdusookopgemeenschappelijk niveaubestuurdmoetworden.Het
WRR-rapport 'DeonvoltooideEuropeseintegratie' (1986)biedteenreferentiekaderomdezebestuurlijkekantvandezaakinbeeldtebrengen.

Beleidsvoeringscapaciteit opgemeenschapsniveau
Inhetrapportwordtdekernvandeintegratie-problematiek aldusomschrevendathetinstitutionelebestelvandeGemeenschapisopgezetals"de
bovenbouwvooreenintegratieproces"datprimairviademarkt (negatieve
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integratie)zoumoetenverlopen (p.154).Debehoefteaanpositievebeleidsintegratiebleekechterveelomvangrijkerdanmenaanvankelijkmeende
enzalindenabijetoekomstnogverdertoenemen.Debestaandetekortenin
depositieveintegratie-zoalsdeWRRdieformuleert-hebbenindeeerste
plaatsbetrekkingopdegebrekkige 'besluitvormingscapaciteit'eninde
tweedeplaatsopdeontoereikende 'beleidscoördinatie'indeGemeenschap.
Beidepuntenzijnvooronsvanbelangomdatdediscussieovermaatregelen
m.b.t.areaalbeheersing nietloskanwordengezienvaneenontwikkeling
waarbij (hoedanook)eengroterberoepzalwordengedaanopcapaciteittot
beleidsvoering binnendeGemeenschap.Beleidsvoeringomvatdanhettotale
procesvanbeleidsvorming,(voorbereiding,vaststelling)enuitvoeringvan
beleid.
Tenaanzienvandebeleidsvorming constateertdeWRRdriezwaktes (p.53):
-deunanimiteitseisdiebijalleraadsbeslissingen feitelijkwordtgehanteerd;
-hetnaastelkaaropererenvanverschillendevakraden,zondervoldoende
coördinatie;
-detoegenomenheterogeniteitvandeGemeenschap.
DeWRRachthetuitgeslotendathetbestaandebesluitvormingsmechanisme in
deGemeenschapopgewassenzalzijntegendegroeiendeeisenvanpositieve
beleidsintegratie.Hetzijnbeleidsinhoudelijkeenorganisatorische eisen
dievoortvloeien uitwatdeWRR 'sturendeprocespolitiek'noemt.
AfzienvandeunanimiteitseisbinnendeRaad isdannietvoldoende.DeRaad
zalzichmoetenbeperkentothetaangevenvandedoeleinden,deinstrumentenendefinanciëleruimtemaardevaststellingvandeuitvoeringsregelingenenhetnemenvanuitvoeringsbeslissingen indatkaderaandeCommissie
moetenoverlaten (pp.154-158).
Detekortenm.b.t.debeleidsuitvoeringvloeienvoortuitdeomstandigheid
datdedaadwerkelijkeuitvoeringvangemeenschapsbeleid aandenationale
lidstatenisovergelaten:
-deuitvoerbaarheid vanmaatregelenisindebesluitvorming indeRaad
'eensluitpost'indeoverwegingen;
-deterugkoppelingvanhetuitvoerendniveaunaarhetbeleidsvormende
niveauisonvoldoende;
-decontroleopdeuitvoeringvangemeenschapsbeleid laattewensenover
(pp. 53-54).
Oplossingenvandezetekortenkunnenindeeersteplaatsopnieuwworden
gezochtindelegatievanbevoegdhedenvandeRaadnaardeCommissie.De
Commissieis (veelbeterdandeRaad)instaatom uitvoeringsregelingen en
-beslissingentelatenpassen binnendeaangegeveninhoudelijkekadersen
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zetegelijkertijd toetesnijden op (bijvoorbeeld)regionaleverschillen.
BovendienverkeertdeCommissiedanindepositieomde informatiestroom
t.b.v.terugkoppeling encontroleteorganiseren.OverigensveltAudretsch
inzijnstudieoverdecontroleopdenalevingvan gemeenschapsregelingen
doordelidstatenopditpunteengematigdoordeel:"Allinall,communitysupervisionmaybequalified asrather satisfactory' (Audretsch,1986:
426).Aandevoorzieningen binnenhetapparaatvandeCommissie isde
laatstejarenveelverbeterd.WelheeftdeCommissie voortdurend tekampen
meteentekortaanvoldoendegekwalificeerdpersoneel.Eendrastische
toenamevandewerklast zaldaarommoeilijkkunnenwordenopgevangen (p.
435-436).Debelangrijksteproblemen liggenophetvlakvan (indeeerste
plaats)decontrole-procedure zelfdiehetnauwelijksmogelijkmaaktom
sneltereagerenopovertredingendieopkortetermijn spelen,en (inde
tweedeplaats)deuitvoeringspraktijk indelidstaten,huntraagheiden
gebrekaansolidariteit ensamenwerking (pp.426 e.v.).Audretschdoeteen
aantal suggestiesomaandezeproblementegemoet tekomen.Interessant is
zijnsuggestieomhetEuropeesParlementmeerbijdecontroleopdeuitvoeringvandelidstatentebetrekken.Degrotereopenheid diehiermeegepaard
gaat,zoueenpreventief effectkunnenhebbenenhetdemocratisch gehalte
vandegemeenschappelijke beleidsvoering kunnenvergroten (pp.433-434).

Gemeenschappelijk landbouwbeleid enareaalbeheersing
Wanneermentoteenbeoordelingwilkomenvandebestuurlijkeen juridische
aspectenvanmaatregelen diezijngericht opareaalbeheersing, danis
behalveaandachtvoordealgemeneproblematiekm.b.t.debeleidsvoering
binnendeGemeenschapookeenbeleidsinhoudelijke benadering vanbelang.
Oordelenoverdeuitvoerbaarheid vanareaalbeperkendemaatregelen hebben
eenrelatiefkarakterenzullendusgelegdmoetenwordennaastdeoordelen
overdeuitvoerbaarheid vananderemaatregelen.Infeitemoetdaneen
oordeelwordengegevenovereentotaalpakket vanmaatregelenwaarmeemende
overschottenproblematiektelijfwiltgaan.Eenuitvoerigebehandelingvan
beleidsalternatieven zouhiertevervoerenmaarterwillevandediscussie
willenweeenaantalopmerkingenplaatsen.
Inverschillendepublicatiesoverhetgemeenschappelijk landbouwbeleid en
overareaalbeperking inhetbijzondervaltopdattwee beleidsstrategieën
indiscussie zijn.Eenalternatiefwaarinproduktiebeperking vooraldoor
verlagingvandeprijzenwordtnagestreefd eneenalternatiefwaarinquoteringenverplichteareaalbeperking zijnopgenomen.Bijhet eerstgenoemde
alternatiefwordt eventueeldemogelijkheid vanvrijwillige areaalbeperking
voorenkelegewassenalsaanvullendemaatregel genoemd (bijv.Braks,1987).
InhetgenoemdeWRR-rapportwordtaanpassing vanhetprijsniveaupositief
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gewaardeerd watbetreft 'besluitvormingscapaciteit'en 'uitvoeringsmogelijkheden',terwijlproduktiebeperking (quotering)opdezepunten juist
negatief scoort (WRR,1986,141-142).Ookinanderepublicaties zietmen
datvoorstandersvanprijsverlaginginhundiscussiemetvoorstandersvan
quoteringenverplichteareaalbeperking graagde 'bestuurlijkekaart'uitspelen (bijvoorbeeld Braks,1987).Hierbijmoetechterworden aangetekend
datmarktconformer landbouwbeleid -wilhetpolitiekensociaalaanvaardbaarzijn-allerlei flankerendemaatregelenvergtdieookaanzienlijke
bestuurlijkeproblemenmet zichmeebrengen:inkomenscompensatie,vrijwilligebraak,regionale steunverlening enzovoorts.Hierbij zouookdeoverwegingbetrokkenkunnenwordendatprijsverlagingtoteenspontaneuitstoot
vangrondkan leidendiegereguleerdmoetworden.Alsgeenanderebeleidsalternatievenvoordeoverschottenproblematiekinhetvizierkomen,danzou
deGemeenschapinbeidebeleidsstrategieën vooreenomvangrijke
'areaalbeheersendeopgave'komentestaan.Alleendegedaantevandie
opgave zalverschillend kunnen zijn:inhetenegevalgaathetvooralom
hetmanagementvan spontanegronduitstoot,inhetanderegevalomhet
management van 'gestuurde'areaalbeperking.Tegendezeachtergrond kunnen
deuitvoeringsproblemen vanareaalbeperking gerelativeerd worden.

Slotopmerkingenenconclusies
Toevoeging vanareaalbeheersing aanhetgeheelvaninstrumentenwaarmeede
overheid indelandbouw intervenieert,vooronderstelt eenduidelijkbeeld
vandedoeleindendiemetditnieuweinstrumentwordennagestreefd.Duidelijkheidoverdoeleindenkanindeeersteplaatsaangevenoferweleen
nieuwinstrument nodig is.Het isvoorstelbaar datdiedoelstellingen ook
meteenherschikkingvanhetbestaandeinstrumentarium bereikbaar zijn.
Duidelijkheid overdoeleindenkanvervolgensdeacceptatievanhetbeleid
vergemakkelijken.Deconclusiedathetbestaande interventiesysteem alleen
gehandhaafd kanwordenalsdebegrotingslasten vanditopen-einde-systeem
ingeperktwordendoorareaalbeheersing leidtmogelijktotaanvaardingvan
ditbeleiddoorjuistdiegenendiedoorhetinterventiesysteem ondersteund
worden.Endat zijnpreciesdemensendiedeareaalbeperking indepraktijk
tot standmoetenbrengen.Duidelijkheid overdoeleinden isookvanbelang
voordevormgevingvanhetinstrument,vooralalsmeerderedoeleinden
tegelijkertijdwordennagestreefd.Naastinstandhouding vanhetinterventie-systeem zouareaalbeheersing ookbredere landbouwbelangen kunnen
dienen, zoalsdiversificatievandeproduktieeninstandhouding vande
bodemvruchtbaarheid. Ookanderedanlandbouwbelangen kunnengediend zijn
metareaalbeperking, tedenkenvaltaanmilieu,landschap,anderruimtegebruik,voorkoming vanhandelsconflicten.
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Naastafstemming vanhet instrument areaalbeheersingopdenatestreven
beleidsdoelen,isinpassing inhetbestaandecomplexvanregelingenvanhet
grootstebelang.EenNederlandsemelkveehouder dienaastquoteringvan
melkleveringsrechtenenbeperkingvanmestproduktie (Brussaard, 1987)nu
ooktemaken zoukrijgenmeteenbeperkingvan zijnareaal zalzichterecht
afvragenwaaromhijopgenomen isindrieverschillende regelsystemenmet
drieverschillende boekhoudverplichtingen diealledrieminofmeerhetzelfdebeogen.
Dediscussieoverareaalbeheersingwordtuitbalansgebrachtdoordesuggestiedateenmeermarktgericht beleid leidttoteennagenoeg automatische
afstemming vanvraagenaanbod.Degevolgenvanditmeermarktgericht
beleidwordenechternietinkaartgebracht,nochwordt aangegevenhoeveel
overheidsbesturingverscholenblijft indeterm "meermarktgericht"die
immers impliceert dateenvolledigvrijewerkingvanhetmarktmechanisme
nietwordtnagestreefd.Tegendeachtergrondvanhetgesuggereerdeennietuitgewerkte automatisme iseenevenwichtige beoordelingvankostenenbaten
vanareaalbeheersing daaromergmoeilijk.
Alsblijkt datoverheidsinterventie indelandbouwnoodzakelijk isinhet
belangvaneenbreed scalavanwaarden,waaronderdievandelandbouw zelf,
dan lijktareaalbeheersing eenbruikbaar instrument,mogelijk zelfseen
noodzakelijk sluitstuk.Instandhouding vanhetinterventie-Bysteemvraagt
omeenbeperkingvandehoeveelhedendieonderdewerkingvanhetsysteem
vallen.Areaalbeheersing isdaneeninstrumentvoordequoteringvaneen
produktiemiddel voordieproduktenwaarvoorgeen (andere)flessehalsbestaat.Uitbreidingvanareaalbeheersing totdieproduktenwaarvoorweleen
flessehalsindeverwerking bestaat,isuiteraardonnodig.Uitbreidingtot
arealenwaaropproduktenwordenvoortgebracht dienietonderdebescherming
vanhetinterventie-systeem vallen,leidttoteenonevenredigeverdeling
vandelastenendaarmeetoteenwaarschijnlijk negatievebeoordelingdoor
hetHofvanJustitie.Dekoppeling tussenareaalbeheersing eninterventieBysteemmaakthetonderscheid tusseneenvrijwilligeeneenverplichte
maatregelmeertoteenverschilinbenaderingwaarbijdeeffectiviteitvan
eenvrijwilligebeheersing nogmoetblijken.
Invoeringvanareaalbeheersing vraagttenslotte omeenherschikkingvan
bevoegdheden tussendeEuropeseGemeenschapenhaar lidstatenentussende
instellingenvandeEGzelf.Dezeherschikkingmoetookverhinderen dathet
afteschaffenverschil inbehandelinggebaseerdopnationaal geregeerde
territoriaterugkeert indevormvannationaalbeheerdearealen.
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Zaak113/82CommissievandeEuropeseGemeenschappen tegenBondsrepubliekDuitsland,H.v.J. 19april1983,Jur.1983,1173.
Zaak114/76Beb-MuhletegenGrows-Farm (MagereMelkpoeder),H.v.J.5
juli1977,Jur.1977,1211.

Literatuur
Audretsch,H.A.H.,SupervisioninEuropeanCommunityLaw,North-Holland,
1986.
Böckenhoff.E.,e.a.,ProduktionsbegrenzendeMassnahmenbeiGetreide,
Münster-Hiltrup,1985.
Braks,G.J.M.,Inkrimpingvanhetlandbouwareaalisnodigmaarnietvoldoende,in:Spil,1987(59/60):18-21.
Brussaard,W.,Denieuweregelgevingbetreffendedeproduktievandierlijke
meststoffen,in:AgrarischRecht,september 1987:402-413.
Keet,P.,Areaalbeperking indeVerenigdeStaten,literatuurrapport,MinisterievanLandbouwenVisserij,MLV-rapport 16,1987.
Mansholt,S.,"Repliekaanbangebestuurders,liberaleideologenencijferendeeconomen",in:Spil,1987(59/60):41-51.
WetenschappelijkeRaadvoorhetRegeringsbeleid,DeonvoltooideEuropese
integratie, 'sGravenhage,1986.

90

7.AREAALREDOCTIEALSREALITEITENALSPLAN,BESCHOUWDVANUIT DE ITALIAANSE
LANDBOUW

J.D.vanderPloeg
C.deRoest

InhetzuidenvanEuropa liggenaanzienlijke landbouwarealenbraak.Inde
navolgendetekstworden,omtebeginnen,dedaar lokaliseerbareprocessen
vanareaalreductievanuiteenhistorischperspectiefgeanalyseerd.Dat
wordtgedaanaandehandvandeItaliaanselandbouw.Italiëkanindit
verbandalseenredelijkadequatepars-pro-totowordenopgevat.Deverscheidenheid diedeItaliaanse landbouwinzichdraagtisgelijk,zoniet
groterdandiewelkementussendeverschillende landenontmoet.
Opdetweedeplaatswordtinditartikeleenverplichte,proportionele
areaalreductiealslandbouwpolitiek instrumentgeanalyseerd.Hetvertrekpuntdaarbijisdeverscheidenheidaanlandbouwregio's,stijlenvan
landbouwbeoefening,bedrijfstypesenontwikkelingspatronen.

Areaalreductiealshistorischproces
Heteffectiefbenuttelandbouwareaal isinItaliëgeenconstantefactor.
Totaanhetbeginvandejaren '50vandezeeeuwwasersprakevaneen
geleidelijketoename.Tussen1950en1960stabiliseertheteffectiefbenutteareaalzich,omdaarnainnietonaanzienlijkemateaftenemen.
Daarbijkanaangetekendwordendatdeprocessenwelkeuitmondeninexpansie
ofreductievanvelerleiaardengeenszinscontinuzijn.Inbepaaldeperiodeswordtdeexpansievoortgestuwd doorpolitiekeinterventies,die
explicietopeendergelijkdoelgeoriënteerd zijn,danweerishetde
onbedoeldeuitkomstvanprocessenvangeheelandereorde.Hetzelfdegeldt,
mutatismutandis,voordeomgekeerdebeweging:voordegeleidelijke
areaalreductiediena1950optreedt.
In1950omvatteheteffectief benuttelandbouwareaalbijna21miljoen
hectare.Datwas70%vanhettotaleItaliaanseterritorium.Deontwikkelingen,diezichsindsdienvoltrokken,zijnweergegeveningrafiek 1.Menziet
datheteffectief benutteareaalsterkisafgenomen (naar17,4miljoen
hectarein1982,hetjaarvandelaatste census).
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Grafiek 1.Ontwikkeling vanhetbodemgebruikinItalië.
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Delandbouwgrond dietussen1950en1982uitcultuurwerdgenomenkreegeen
drieledige bestemming:
a.toenamevanhetareaaldatgebruiktwerdvoor stedebouw,industrialisatie,aanlegvanwegen, e t c ;
b. toenamevanhetareaaldatbebostwerd;
c.toenamevanhetbraakliggende (niet-gebruikte)landbouwareaal.
Het zalduidelijk zijndatheteerstgenoemdeproces zichbuitendeboerenbedrijvenomvoltrekt.Debebossingdaarentegen,voltrekt zichdeelsop
publiekegronden,inzeerbelangrijkemateechtereveneensopdebetrokken
boerenbedrijven.Detoenamevanhetbraakliggendeareaal (van3naar 10%)
voltrokenvoltrekt zichgeheelopdezebedrijven.Daarbij zijopgemerkt
dathetbraakliggende landbouwareaal in1982groterwas,danhetgehele
landbouwareaal vanNederland.
Bijdevermeldecijfersmoetaangetekend wordendathunprecisieniet
verderreiktdandeheersendeconventiestoestaan.Zoweltussendebegrippen 'effectief benutte landbouwgrond'en 'braak',alstussen 'braak'en
'bos' issprakevan steedsweereengrijszone.Deovergangvanbenutting
naarbraakisniet scherptetrekken.Waar sprakeisvaneengeleidelijk
maardoorgaandeextensivering vanhetgrondgebruik, isbraakeenrelatief
begrip.Datgeldttemeeralsmenkijktnaardeuiteenlopende landbouwstelsels.Waar ineenakkerbouwstelsel eennietingezaaid veldduidelijkin
termenvanbraakliggen geduidkanworden,daar zoudatzelfdeveld inhet
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kadervanextensieveveehouderij beslist nietmeteenzelfdetermomschreven
kunnenworden.Hetdefiniërenvanhetgrondgebruik isdusmedeafhankelijk
vanhetconcretelandbouwstelsel.Juist innationale statistieken kandat
een forsprobleem opleveren.
Areaalreductie isgeenuniformproces.Achterdehiergeschetste,globale
cijfers,voltrekken zichsterkuiteenlopendeontwikkelingen.In sommige
regio'snamheteffectiefgebruikte landbouwareaal snellerafdaninandere
regio's.Intabel 1wordt daarvaneensamenvattend overzicht gegeven.

Tabel 1.Ontwikkelingvanheteffectiefbenutte landbouwareaal uitgedrukt
inpercentagesvanhetpotentiële landbouwareaal perregio (1950-1982).
Regio

Piemonte
Va11ed'Aosta
Lombardia
TrentinoAA
Veneto
Friuli
Liguria
EmiliaRomagna
Toscana
Ombria
Marche
Lazio
AbruzzoeMolize
Campania
Puglia
Basilizata
Calabria
Sicilia
Sardegna
ITALIA

1950
(%)
69
48
73
46
78
63
40
79
58
71
84
76
76
76
94
78
67
93
75
70

1982
(%)
60
16
51
30
63
48
31
68
50
58
75
66
74
67
87
74
59
82
76
58

Verschil
(%)
- 9
-32
-22
-16
-15
-15
- 9
-11
- 8
-13
- 9
- 10
- 2
- 9
- 7
- 4
- 8
- 11
+ 1
-12

Daartoewerdheteffectiefgebruikte landbouwareaal zowelin1950alsin
1982uitgedrukt alspercentagevandegronddiedaartheoretisch gesproken
voorinaanmerkingkwam:dusinclusief hetbraakliggende areaalende
bebostegrond.Simpelegeneralisaties zijn,opgrondvandegegevensin
dezetabel nietmogelijk.Degrootstereductiesdeden zichvoorinValIe
d'Aosta (-32%)enLombardije (-22%).Valled'Aosta isvoornamelijk bergachtig,terwijlLombardije deelsindePovlakte,deelsinhetAlpineberggebiedgesitueerd is.Lombardijekentverdereenzeersterkeindustrialisa-
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tieeneenwelvarendelandbouw.Valled'Aosta daarentegen steuntsterkop
hettoerisme;delandbouwbeoefening iseenpoverezaak.Inandere,sterk
bergachtigegebiedenalsLiguria (dateveneenssterkgeïndustrialiseerd is)
isdeareaalreductieevenwelzeerlaag:-9%tussen1950en1982.Opvallend
isdatindezuidelijkeregio'sdereductievanhetlandbouwareaalveel
minderomvangrijkgeweestisdaninhetnoorden.
Devooronderstellingdathetuitcultuurnemenvanlandbouwgrond zich
vooralvoor zoudoeninlandbouwgebiedendieinsocio-economisch opzicht
relatiefmarginaal zijn,kan-gezienditmateriaal -danooknietstaande
wordengehouden.
Naaraanleidingvanhetregionaalsterk-gedifferentieerdebeeld,datin
tabel1issamengevat,restennogeentweetalopmerkingen.Indeeerste
plaatsmoetopnieuwbenadruktwordendateenbegripals 'effectievebenutting'zeerwelinalgemenezin,i.e.losvanconcrete landbouwstelsels
gedefinieerdkanworden,maardatdeoperationalisatievaneendergelijk
conceptsterkbeïnvloed (en 'vertekend')zalwordendoorderealiteitvan
delandbouwstelsels inkwestie.Eeneffectievebenuttingvan93%inSicilia
(in1950)isondenkbaarbuitendealdaarbedrevenpastoraleveehouderijom.
Kortom:deintabel1vermeldecijferszijnmedehetresultaatvandedaar
terplekkebedrevenbodembenuttingswijze,zezijnnietzondermeervergelijkbaar.Inveelminderemategeldtdatvoorderegionaletrends.Opdat
niveauwillenweeentweedeobservatieaandegegevensuittabel1koppelen.Uitermateopvallend isnamelijkdateenduidelijkerelatietussende
situatiein1950enerzijds,dedaarnavolgendeafnameanderzijds,ontbreekt.Trichotomiseertmenderegio'sineengroepdiein1950gekenmerkt
werddooreenrelatief lagebenuttingvanhetpotentiëleareaal,eenmiddengroepeneengroepmeteenrelatiefhogebenuttingsgraad,danblijkter
hoegenaamd geenverschiltezijninhetpercentagewaarmee,pergroep,het
benutteareaalgereduceerdwordt.Erisindatopzichtdusgeensprakevan
eenunilineairproces.Deaanvankelijke situatie (in1950)weerspiegelt
bovenaldegrenzenvanheteco-systeemalsookdewijzewaaropdatregionale
eco-systeem benutwerddoormiddelvaneenspecifiekestijlvanlandbouwbeoefening.Deontwikkeling na1950isingeenenkelopzichteencontinueringvandepogingenomopgrondvandeinteractietusseneco-systeemen
stijlvanlandbouwbeoefening eenmaximalebenuttingvanhetareaalte
realiseren.Andereoorzakelijkeprocessenwordendandominant.

Dedifferentiëlerelatiestussenlandbouwareaalenagrarischeontwikkeling
Agrarischegroeiisgeeneenduidige funktievanhetbeschikbare landbouwareaal.InnavolgingvanHayamienRuttan (1985)kunnenmeerdere,onderling
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sterkverschillendeontwikkelingspatronen onderkendworden.Intensivering
enschaalvergrotinggeldendaarbijdoorgaansalstegenpolen '.GebruikmakendvanmateriaalvanDeFilippisenMastrostefano (1985)zijnvoorde
diverseItaliaanseregio'sdetypischeontwikkelingspatronengereconstrueerd (ziegrafiek 2). Zoalsmenzietisereenveelheidvanagrarische
ontwikkelingspatronen onderkenbaar.Quarichtinggaandievaneendoorgaandeintensivering (Campania,Veneto,Puglia,Trentino)naareensterke
schaalvergroting (ValIed'Aosta,Umbria).Ookdeomvangvandegroei(gesymboliseerd doordelengtevanderespectievepijlen,i.e.deafstand
tussen 1970/72en1980/82)varieertsterk.Zokenmerkenderegio'sUmbria
enLombardiazichdooreenomvangrijkegroei.Liguria, Molise,Basilicata
enSardegnadaarentegenvallenopdooreengeringegroei.Tenslottevariërenbegin-eneindtoestandperregionietenkelintermenvanschaalen
intensiteit;ookhetgemiddeldeinkomendatindelandbouwverdiendwordt
varieertsterk.Zobehoordenindeperiode1980/82 (involgordevanbelangrijkheid)Lombardia,Emilia,Veneto,FriulienUmbriatotderegio'swaarin
dehoogsteinkomensindelandbouwverdiendwerden.Vergelekenmet1970/72
kunnenFriulienUmbriaalsnieuwkomersindezecategoriebeschouwdworden.

Grafiek 2.Regionalegroeipatronen (1970/72-1980/82).
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Debetekenisvanhet landbouwareaal varieert sterkmetrichtingenomvang
vandeagrarischeontwikkeling.Bijeendoorgaandeintensiveringkanhet
areaalgelijkblijven, (ofzelfsdalen),terwijltochdetotaleoutput
blijfttoenemen (vooropgesteld dathettempoderintensivering datvande
areaalreductie overtreft).Bijeendoorgaande schaalvergroting daarentegen
iseengroeiendeoutputenkelmogelijkalsheteffectief benutteareaal
stijgt.Daalthetareaaldan zalhetgroeiritmenegatiefworden.Erkan
m.a.w.geen simpel,unilineairverbandgepostuleerdwordentussendeontwikkelingvanhet landbouwareaal endegroeivandeagrarischeproduktie.
Ingrafiek 3zijndeverschillenderegio'sgeordendaandehandvande
aanvankelijkebenuttingvanhetareaal (in1950dus)enaandehandvande
sindsdienopgetredenareaalreductie-tweedimensies,die,zoalswereeds
aanstipten,onafhankelijkvanelkaarblijkentezijn.

Grafiek 3.Gemiddeldeagrarischegroeiperjaarperregio.
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Perregioisdegemiddeldeagrarischegroeiperjaar (overdeperiode19701982)weergegeven.Voorzoverereenverbandonderkenbaar is,lijkthet,dat
naarmatedeareaalreductie forseris,deagrarischegroeihogerwordt1In
deregio'swaardeareaalreductietussen0en10%bedroeg,wasdegemiddeldejaarlijkegroei 1,55%;inderegio'swaarhetareaaltussen10en20%
gereduceerdwerd,bedroegdegroei 1,99%eninregio'swaarde
areaalreductienoggroterwas,wasdegemiddeldegroei2,06%.

Specialisatie,concentratieenarbeidsdeling
IndeItaliaanse landbouwvoltrekt zicheenduidelijkprocesvanconcentratie:Eengroeienddeelvandetotaleagrarischeproductiewordtvoortgebrachtineensteedsgeringeraantal,sterkgespecialiseerdeproductiegebieden.Aanvankelijkvoltrokditproceszichalseenverschuivingvan
bergenenheuvelsnaardevlakte (ziedaaromtrentondermeerFabiani,
1979), sindsdienverloopthetalseenversnellingvandegroeiinbepaalde
centrawelkeoveroptimaleconditiesvanecologische,economische,sociologische,landbouwpolitiekeeninfrastructureleaardbeschikken.De 'foodvalleys' (omeenweliswaarminderItaliaansklinkende,maardesalniettemin
veelvuldig inItaliëgebruiktetermtehanteren)diezoontstaan,kunnen
metrechtalsgroeipolengedefinieerdworden.Zedrageninzichpreciesdat
geheelvan (gestandaardiseerde)randvoorwaardendatindethansvigerende
technologischeontwerpenwordtverondersteld (VanderPloeg,1987;
Benvenuti,1984);tevenszijnzeeenvertrekpuntbijuitstekvoorverdere
technologieontwikkeling.
Degroeipolenkenmerkenzichdooreensnelleendoorgaandeagrarische
groei.Enigszinskwamditaltotuitingindedifferentiëlegroeipatronen
dieingrafiek 2getoondwerden.Bepaalderegio'sdragenméérenvooral
groteregroeipoleninzichdanandere.Datisbijvoorbeeldopevidente
wijzehetgevalinEmilia,VenetoenLombardije.Echter,ookelderszijn
typischegroeipolenonderkenbaar.Dezezijnvaakgelokaliseerd induidelijkeafbakenbarevalleien,welkeoverirrigatieeneengoed transportsysteem
beschikken.
Ronddezegroeipolenzijnverschillende 'zones'onderkenbaar.Deelsworden
diegevormddoordegebiedenwaarindetypische,intensiefgevoerdefamiliebedrijvenoverheersen,dochwaarofweldeecologischecondities,ofwel
despecifiekeaardvanteeltenenbouwplanofweldeoverlevingsstrategie
welkeindezebedrijvengehanteerdwordteensimpelerepetitievanhet
groeimodeldatindepolengerealiseerdwordt,uitsluiten.Ookkanhetgaan
omgebiedenwaarvanoudsher sprakewasvaneenmeerextensievelandbouwbeoefening,ofomgebiedenwaar,omallerleispecifiekeredenen,dear-
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beidsinzetverhoudingsgewijshoogbehoorttezijn-endatzijnpreciesdie
gebiedenwaardegangbarelandbouwbeoefening nuals 'teduur'verschijnten
waarzicheen,naarhetzichlaataanzien,irreversibelprocesvandegradatievoltrekt.
Overigens zouheteenmisvatting zijngroeipolenen 'omringende'zonesop
klassiekdualistischewijzealsvanelkaargeïsoleerdtebeschouwen.Er
tekentzichjuistintoenemendemateeenarbeidsdelingaftussen 'centrum'
en 'periferie'.Typerend isbijvoorbeeld datdemeerextensievezoneszich
intoenemendematespecialiserenophetvoortbrengenvanruwvoerdatinde
sterkgeconcentreerdemelkveehouderijsectorenaangewendwordt.Zoookziet
meneenarbeidsdeling (meteenduidelijkruimtelijk beslag)tussen (extensieve)gebieden,waarveeaan-enopgefoktwordt,andere (intensieve)
gebiedenwaarhetmestengeconcentreerdwordt.Dearbeiddieindegroeipolenwordtaangewend,wordtinbelangrijkemateindeomringende,meer
extensievezones,gerecruteerd.Detypischevacaro (demelkersknecht),die
opdegrotebedrijveninhetnoordenwerkt,maarsteevastuithetzuiden
afkomstig is,staatdaarvooralshetwaremodel.Viadezespecifiekeruimtelijkearbeidsdelinggaanoverbenuttingenonderbenuttingvannatuurlijke
hulpbronnen,extensiveringenintensivering,groeienareaalreductiesamen.
Dedifferentiëlepatronen,diehiervooraandeordekwamen,moetendus
begrepenwordenalsuitdrukkingenvaneenongelijke,maargecombineerde
ontwikkeling.
Hoewelditnietdeplaatsisomuitgebreiddediverseconsequentiesvaneen
dergelijkeontwikkeling tebespreken,willenwetochopenkeleaspectenvan
ecologischeaardwijzen.Ditmetnameomdatthansdeneigingbestaatomop
eendergelijkedifferentiëleontwikkelingdeillusieteentendaterinde
'minderproductievegebieden'sprakezouzijnvanhet 'producerenvan
landschapennatuur'.Hetomgekeerdeisnamelijkhetgeval.Indegebieden
waardelandbouwbeoefeninggeëxtensiveerdwordtdoetzichnl.opgrote
schaalenopsteedsproblematischerwijzehetprobleemvandefranas(oncontroleerbareaardverschuivingen)voor.Hetnietmeersystematischbewerkenvandegrond,hetnalatenvanonderhoud (vanterrassen,hekken,heggen,
wegen,aanplanten,etc.)leidttotzodanigeveranderingendatdezefranas
steedsfrequenteroptreden.Hetopdoemenvan 'maanlandschappen'ishet
resultaat.Hetzelfdegeldtvoordehogergelegenweidegronden:Eenverminderdebegrazing leidtgeleidelijkaantotdeopkomstvandistelsendergelijke.Hetvervolgensgeheelnalatenvanbegrazing leidtdanopdenduur
totdegroeivannietmeergoedcontroleerbaarkreupelhout.Bosbranden
ontstaanenverspreiden zichdaardoor zeersnel.Hetleeglopenvangehele
dorpen (waarvanveelalnietmeerdanrulnesresten),hetverdwijnenvande
infrastructuur endeopkomstvaneenongecontroleerde bouwvantweede
huizencompleterenhetbeeld.
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Wellichtzijndezeprocessencorrigeerbaar.Datditechter zeerduurzal
zijnstaatbuitenkijf.Evenalshetfeitdatprojectievaneenverplichte
areaalreductieopjuistdezegebieden,die 'natuurzoudenmoetenproduceren',uitermateproblematischis.

Areaalreductiealslandbouwpolitiek instrument
Devoorgaandeanalysesvanareaalreductiealshistorischenruimtelijk
sterkgedifferentieerd proces,impliceertdatalsmenareaalreductieals
landbouwpolitiek instrumentzouwillenhanterenvoorhetbereikenvaneen
vertragingofbeheersingvandegroei,dateendergelijk instrumentdan
óók,ofzelfsvooralindegroeipolentoegepastmoetworden.Immers,een
areaalreductieovergroteregeografischeeenheden,dienaastgroeipolenook
extensiverende zonesomvatten,zaldeeigenlijkgroeionverletlaten.
Areaalreductie zalalleenindebeoogdezinwerken,alshetexpliciet,op
nietteontduikenwijzetoegepastwordtingroeipolenenwelopèlk,aldaar
gesitueerd landbouwbedrijf.
Eénvandeessentiëlekenmerkenvanhethedendaagse landbouwpolitieke
systeem ishaarnoodzakelijkerwijs uniformekarakter.Hetbeleid,als
geheelvanmaatregelen,moetzichde-jureals 'algemeengeldend',als
indifferentnaaralleinhetgeding zijndelidstaten,regio'senvooral,
alleinhetgeding zijndeboerenbedrijven,toearticuleren.Zouhetbeleid
ditaspectvanindifferentieverliezen (datwil zeggendathetnietmeer
eenscalavanvoor-ennadeleninzichdraagt,dieinbeginselgelijkzijn
naaralleinhetgeding zijndebelangen toe),danzouhetbeleid inprincipealsonderhandelbaarverschijnen."Gelijkemonniken,gelijkekappen"is
alsdragendbeginselessentieelvooreencentralistischbeleid (alsde
landbouwpolitiek)datonderdemokratischeverhoudingenwordtuitgevoerd.
Zekerookineencorporatistischmodelis,zoalseldersindezebundel
uiteengezetwordt,eendergelijkeindifferentievanhetbeleid essentieel
voorhet (re)producerenvaneenzekerelegitimiteit.
Echter,eendergelijkuniform,indifferentbeleid (bijvoorbeeld eenverplichtingtotareaalreductievan20%vooralleboerenbedrijven indegehele
EGzoalso.a.doorMansholt (1987a)isvoorgesteld)interacteertmetuiteenlopendestijlenvanlandbouwbeoefening. Zoontstaatde-factotocheen
sterkdifferentiëlewerkingalsookeengeheelvanuiteenlopendeeffecten.
Ditlaatsteaspectwillenwehierverdertoelichtenenweldoornategaan
welkededifferentiëleeffecten zijn-opregionaalalsookopbedrijfsniveau-vaneeneventueleverplichtingtoteenareaalreductieperbedrijf
vaneen20%.DaartoezullenwealsvoorbeelddeItaliaansewijnbouwhanteren.Dezekeuzestoeltopverschillendeoverwegingen.Wijniseentypisch
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overschotproduct. Indewijnbouw zijnmeerderepogingengedaantot
areaalbeheersing (vooraldoormiddelvaneen zonaleafgrenzingvandeDOCclassificatie).Verder iswijninsterkemateinwisselbaarvoorgranenin
hettypischebouwplanvanveelitaliaanse (enfranse)akkerbouwbedrijven.
Eenareaalreductievoorgranenalleen zouinhet zuidenvanEuropavermoedelijktoteen snelleexpansieindewijnbouw leiden.Areaalreductieheeft,
alslandbouwpolitiek instrument dateenbeheersingvandegroeibeoogt,dan
ookalleen zinalshetbetrekking heeftopallespecialisaties (ref.ook
Mansholt 1987aen b). Endatmaakteenbespreking vandeeffectenvaneen
dergelijkemaatregel indewijnbouweven zinvolalseenanalysevande
consequentiesdieindegraanteelt zelf zoudenoptreden.
Deinterregionaleverscheidenheid indewijnproductie isaanzienlijk.De
teeltvandruivenwordt sterkgeconditioneerd doorhet lokale ecosysteem.
Bovendienvloeienuithetvereisteeindproduct (meestentijdseenDOCwijn)
talvanspecifiekevereistenvoortdiedeteeltwijzeaanallerlei condities
onderwerpen.Zoalsingrafiek4weergegevenwordt,variëren zoweldebrutoproductiewaardeperhectare,alsookdevasteenvariabelekosten insterke
mate.Debrutoproductiewaarde perhectarevarieertvan 2,4miljoen lireper
hectareinderegioCampania toteengemiddeldevan 7,3miljoen lireper
hectarewijngaard inLiguria.Dezevariatiehangttendelesamenmetde
prijswelkeuitbetaaldwordtvoordanweltoegerekendwordt aandegeoogste
druiven.Verderhangt zeuiteraard samenmetdefysiekeproductieper
hectare.Beidekengetallenkunnen,strikttechnischgesproken,inbeduidendematedoorhetbedrijfshoofdbeïnvloedworden.Immers,deprijsvarieert
metdekwaliteitvandegeoogstedruiven,alsookmetdewijzevanverwerkingen commercialisatie.
Defysiekeopbrengstpereenheid grondkanzelfszeersterkgemanipuleerd
worden,ondermeerdoormiddelvanirrigatie,bemesting, snoei-enduntechniekenalsookdoormiddelvandeboomkeuze.Indepraktijkevenwelblijft
eendergelijkespeelruimtepuurtheoretisch.OmdetypischewijnvanSardiniëteproduceren iseenteeltwijzenodig zoalsdiewelkethansgepraktiseerdwordt.Datwil zeggendat,inSardinië,degemiddelde hectare-opbrengstbinnenvrijnauwegrenzenrondhethuidigegemiddeldemoetblijven.
Tenzij zich,uiteraard,drastischewijzigingenvoordoen indebeschikbare
technologieen/of inhetgeheelvantechnischeenadministratieve voorschriftendatdevoortbrenging vandetypischeSardijnsewijnpreciseert.
Hetzelfdegeldtvoordeomvangvandevariabeleenvastekostenperhectare.
Kortom,deverscheidenheid zoalsdieingrafiek4naarvorenkomt isde
uitkomstvansteedsweerspecifieke,regionaleconstellatiesvanaangewende
technologieentechnisch/administratieve voorschriften.

100

Grafiek4.Interregionaleverscheidenheid inwijnteeltindeheuvels (1983)
(voorbedrijvenkleinerdan5hectares).

lire/ha
8000 I

7279

| bedrijfsinkomen
| variabele kosten

7000
6327

6339

I vaste kosten

6063

6 000

5476
5 000

4294
3821

4000

3000

2714

2966
2661

2425
2000

^

1000
1192.

PIEMONTE

S.1232

(S
LOMBAR- VENETO
DIA

(056) (0.58) (0,42)

^

M
Ù

FRIUU UGURIA EMIUA TOSCANA LAZIO ABRUZZO CAMPAROMAOIA
NIA

(0.39) (0.82) (0,25) (0

47) (0,53) (0,51) (0^49) (

602 i
CALABRIA

PUGLIA

'M

SICILIA

0,38) (0,27) (0 •31) (0,21)

Nochheteen,nochhetanderkannaarbelievengewijzigdworden.Ditimpliceertevenzeer datdebedrijfseconomischestructuurdievervat ligt inde
regionalebodembenuttingswijzennietbeschouwdkanwordenalszondermeer
variabel.Eenhogearbeidsinzet,endaarmeeeentypischeopbouwvande
kostprijs,is,inLiguriabijvoorbeeld,eenmoeilijktecorrigeren fenomeen.Dehellingenwaaropgeteeldwordt zijndoorgaansbijzonder steil.De
aangebrachteterrassenvragen,quaonderhoud,veelarbeid.Mechanisatieis,
bijdethansvoorhanden zijndetechnologie,vrijwelof zelfsgeheelondoenlijk.
Toepassing vaneenuniformemaatregelopditgeheelvan uiteenlopende
bodembenuttingswijzen zaldanookeen seriesterkdivergerende effecten
bewerkstelligen.Eenareaalreductievan20%bijvoorbeeld lijkt ineerste
instantieeenderegevolgenteimplicerenvoordeverschillende regio'sen
bedrijven.Deuiteenlopende regionalestijlenvanlandbouwbeoefening bewerkstelligen evenwel sterkuiteenlopendeeffecten.Ditkanop simpele
wijzegeïllustreerd worden.Indienhetareaalmet 20%gereduceerdmoet
worden,betekentditdateen20%vandebrutoproductiewaarde vanhetbedrijfwegvalt.Ervanuitgaandedatookdevariabelekostenproportioneel,
dat ismet 20%zullendalenendatdevastekosten (zekeropdekorte
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termijn)gelijk zullenblijven,zaldeuiteindelijkedalingvanhetbedrijfsinkomensterkvariëren,wantafhankelijk zijnvandeverhouding
tussenvariabeleenvastekosten.
PassenwenuditinzichttoeopdediversewijnproductiesystemeninItalië,
danvindenweinderdaadeensterkgediversifieerd geheelvaneffecten.De
inkomensdalingalsgevolgvaneenverplichteareaalreductievan20%zou
variërenvanmin23totmin54%.Intabel 2wordteendeelvandedesbetreffendegegevenssamengevat.

Tabel2.Inkomensdalingbij20%areaalreductie (wijnbouwindeheuvels),
Regio

<5ha
(%)

5-10ha
(%)

10-20ha
(%)

20-50ha
(%)

Toscana (noorden)
Sardegna
Campania
EmiliaRomagna
Sicilia
Piemonta
Lazio
Puglia
Liguria
Veneto
Molise
Calabria
Friuli
Abruzzo
Lombardia

- 38
-36
- 36
- 34
-32
-30
- 28
-28
-27
- 27

-35
-24

- 34
- 30

- 54

-29
-29
-28
-27

-29
- 29
- 24
-25

- 26
-30
- 27

-26
-26

- 25

-26
-27
-26

- 28

-26
-26
-25
- 24

-25

Datwilzeggendatsommigeproductiestelselsveelsterkergetroffenworden
dananderenbijtoepassingvaneenuniformemaatregelalseenareaalreductievan20%.Daarbijishetopvallend,daternietsprakeisvaneen
simpelenoord/zuidordening.Hoewelgewoonlijkaangenomenwordtdatzgn.
marginalegebieden,dievooralinhetzuidenvanItaliëaangetroffenkunnen
worden,meergetroffen zullenwordendooreenverplichteareaalreductie,
blijktdatdit,voorzoveruitgegaanwordtvandeonmiddelijk optredende
inkomensdaling,niethetgevaltezijn.Kijkenwenaardecijfersdie
betrekkinghebbenopdeheuvels (zietabel 3)danblijktdemeest "getroffen"regioToscanatezijn.Datiseennoordelijkgelegenregio,diezonder
meertotderijkeregebiedeninItaliëgerekendkanworden.Bijdezes
gebiedendiehetmeest "zwaar"getroffenworden,zijnerdrieuithet
noorden,drieuithetzuiden.Enboeiendgenoegishetbeelddatbetrekking
heeftopdewijnteeltindevlakte,weergeheelanders.DaarkomtSicilia
alsmeestgetroffenregionaarvoren,opdevoetgevolgddoorVenetoen
Friuli,tweenoordelijke landbouwregio's.
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>50ha
(%)
- 34

Vaakwordtaangenomendatdegraanteeltminderheterogeen zouzijndan
bijvoorbeeld dewijnbouw.Ditiseenmisvatting.ZowelvoordeEGals
geheel (zoblijktuitdedesbetreffendeEUROSTAT-statistieken)alsvoor
afzonderlijke landenalsItalië (zoblijktuitiNEA-statistieken)iser
sprakevaneenvergelijkbarediversiteit instijlenvanlandbouwbeoefening.
Binnendediverseregio'sherhaaltditkaleidoskopische beeld zichopnieuw.
InToscanabijvoorbeeld varieertdebruto-productiewaarde van876.000lire
perhectaregraan (voorbedrijvengroterdan50hectaredieindebergen
gesitueerd zijn)tot2.629.000 lire (opbedrijventussen5en10hectarein
deheuvels).Pastmeneenzelfdeanalysetechniek toealseerdermetbetrekkingtotdewijnbouwwerdgehanteerddanblijkenookindegraanteeltde
differentiëleeffectenaanzienlijktezien:diegaanvan-21%(voorbedrijvengroterdan50hectareindebergen)tot-52%(voorbedrijventussen5
en10hectareindevlakte)!Metanderewoorden:deeerder gesignaleerde
differentiëleimpactvaneenverplichting totareaalbeheersing beperktzich
niettotgewassendieindeogenvanNederlanderswellichtwatbuitenissig
lijken;zedoetzichevenzeervoorbijdegraanteelt.
Overderegionalespreidingvande (ongelijke)effectenvaneeneventuele
areaalbeheersingoverdedimensiesgevormddoorecologischeensocioeconomischeconditiesvaltkortom,opvoorhandmoeilijk ietstezeggen.
Niet zozeerdepositievaneenregioineenverondersteldematrixgevormd
doorsociaal-economischeenecologischegradaties-vanarmnaarrijken
vandroogenonvruchtbaarnâârhetlandvanmelkenhoning-dochde
specifiekekenmerkenvanelkderbetrokkenregio's,zullendedoorslag
gevenbijdebepalingvandeuiteindelijkeeffectenvaneenverderuniforme
maatregel.Datdewerkingvanareaalreductie sterkdifferentieelisendat
ersomssprakezalzijnvanernstigesociaal-economische implicatiesis
duidelijk.Maarwâârdieernstigeimplicatieszichhetmeestzullendoen
geldenisnietopsimpelewijzeaantegeven.

Nogmaalsdewijnbouw
Ingrafiek 5isdeverscheidenheidweergegevenvandewijnbouw inéén
regio:Toscana.Devergelijking heeftenkelbetrekkingopbedrijvendiein
deheuvelsgesitueerd zijn (datwilzeggen:opbedrijvendieminstens200
meterbovenzeeniveau liggen).
Debedrijvenkleinerdan5hectarewordenverhoudingsgewijszeerintensief
gevoerd.Bijeentoenamevanhetbedrijfsareaaldaaltdeintensiteit.De
productiewordtgrootschaliger enextensiever.Eenkeerpuntindezetendens
wordtevenwelgevormddoordebedrijven indegrootteklassevan20tot50
hectare.Datzijndebedrijvendiehetmeestgemoderniseerd zijnvolgensde
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lijnendieinhethuidigetechnologie-aanbod besloten liggen.Zepassen
frequenttechniekenvoorgemechaniseerdewijnoogst,voorhetgemechaniseerdesnoeien,etc.toe.Daarbijkanaangetekend wordendatdergelijketechnieken zichookenkelopverantwoordewijzeindegroterebedrijvenlaten
toepassen:zeveronderstellen eenbepaaldebedrijfsomvang.Enookdan
blijvendevastekostenperhectarenogaanzienlijk.

Grafiek 5.Verscheidenheid indetoscaansewijnteelt (heuvels 1983),
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Projecterenwenuopdezeverscheidenheid binnenderegioeenareaalreductievan20%danblijktdattweebedrijfstypeshetmeestgetroffen zouden
worden.Namelijkdemeest intensief gevoerde familiebedrijven (inkomensdalingvan 38%)èndemeestgemoderniseerde bedrijven (-54%).Eenverdere
verfijningvandeanalyse (diehierniet inextensobeschrevenwordt)toont
aandatóókdiebedrijvendie zwarefinancieringslasten aangegaan zijn,
forsgetroffen zoudenworden.Hetomgekeerdegeldtvoor kapitalistisch
georganiseerde landbouwbedrijven (dieinItaliëeendominant gegeven inde
landbouwstructuur vormen): medeomdatopdezebedrijvende 'factor arbeid'
veelmeervariabel isdanopgezinsbedrijven,kaninditbedrijfstypeeen
eventueleareaalreductievrijgemakkelijkgepareerdworden.

Areaalreductiealselementindeinteractietussenbeleidenboeren
Het ligtvoordehandomeenzekerevergoeding tegevenvoorhetuit
cultuurnemenvangrond.Watevenweluitdevoorgaandeanalysealsuitermateproblematisch naarvorenkomt isdehoogtevaneendergelijkevergoeding.Omdatdetoegevoegdewaardeperhectarezogigantischvarieert,van
regiototregioenvanteeltsysteemnaarteeltsysteem,zaleenbepaalde
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hoogtevaneendergelijkevergoeding nietalleenperdefinitiearbitrair
zijn,maarook,envooraldatisproblematisch, sterkuiteenlopendeeffectenmet zichmeebrengen.Wordtdehoogtevandevergoeding afgestemd opde
toegevoegdewaardeinintensieve stijlenvan landbouwbeoefening,danimpliceertdateenenormeinkomenstransfernaarmeerextensievebedrijfstypes.
Enishetomgekeerdehetgeval,danbewerkstelligtmeneenonevenredig
sterkebiastennadelevandeintensiefgevoerdebedrijven.
Eentweedecomplicatie isdatextensief gevoerdebedrijven, juistdoorhun
specifiekebedrijfsstructuur,overeengrotermanoeuvreerruimte lijkente
beschikkenvis-a-viseeneventueleverplichting totareaalreductie,dande
intensief gevoerdebedrijven.Datwil zeggendat,naastdedoorgaansmeer
omvangrijke reductieinhetbedrijfsinkomen,deintensievebedrijvenallerleiaanpassingsmogelijkheden missen,waaroverdeextensief gevoerdebedrijvenwelbeschikken.Eenvandevoordehand liggendemogelijkheden,dieop
extensievebedrijvenaangewendkanworden, isdedoorgaandereductievande
arbeidsinzet.Datgeldtafortiorivoordekapitalistisch georganiseerde
bedrijven.Opdeintensieve familiebedrijven ligteendergelijkeaanpassing
veelmindervoordehand.
Opdederdeplaats zalerveelal sprakezijnvanagronomischeverschillen.
Metnameindeakkerbouwdoet zichhetverschijnselvoordatgrootschalige,
extensievebedrijvendemonocultuur sterkontwikkeld hebben.Areaalreductie
indevormvanbraakenofdeteeltvaneendekvruchtkanhiereenrationeleoplossing zijn.Voorbedrijvendiereedseengoeduitgekiend bouwplan
hebben, zalditveelproblematischer zijn.
Nogeeninteressante complicatiewordtgevormd doordesterkgemoderniseerde fruitteeltsector.Dezebedrijvenhouden steedsopsystematischewijze
een 'reserve'aandegrondachterdehand.Indehuidige,sterkverwetenschappelijkte teelten,moeteenaanplant naeen 10à12jaargeëlimineerd
worden;degebruiktegrondmoetvervolgenseen4à5jaar (bijperzikken
zelfs10jaar)ongebruikt blijven liggen,teneindeweerenigszinsteregenererenenvrijvan ziektekiemen teworden. "Braak"isduseen intrinsiek
onderdeelvandebedrijfsvoeringindemoderne fruitteelt.Hetbedrijf
draagt alsmicro-cosmos alshetwaredetrekken inzichvandeeerder
geschetsteruimtelijkeordeningdieopregioniveau zichtbaarwordt:rond
enkelegroeipolen (defruitaanplanten)bevinden zichextensieve (i.e.
braakliggende)zones1
Ookanderszins heeftditvoorbeeld uitdefruiteenmeerdananecdotische
waarde.Het illustreert immershoezeerdeproductie indesterkgemoderniseerde (ofverwetenschappelijkte)groeipolengrondontbonden isgeworden.
Doordeplantdichtheid enormoptevoeren,degroeivandebomentever-

105

snellen,deproductiviteitperboomenormoptevoerenkonindefruitteeltsector zoweldeproductieperhectaresterkopgevoerdwordenalseen
toenemendareaal (omtechnischnoodzakelijk redenen)braakgelegdworden.
Daarwaardeagrarischeproductievan 'resource-based'naar 'science-based'
geëvolueerd is (VanDijkenHoogervorst,1986)zaleenverplichteareaalreductieweinigofgeeneffectenhebbenophettempovandeagrarischegroei.
Sterkernog:ineenaantalgevallen zalheteenlogische,hoewelbureaucratischebevestiging zijnvanontwikkelingendiealgaandezijn-juistinde
meestgemoderniseerde sectoren.Defruitteleruithetvoorgaandevoorbeeld
zaldanvoordealbraakliggendeofmeteendekvruchtbebouwdegrondeen
aantrekkelijketoeslagkrijgen.
Eencomplicatievangeheelandereordeishetmogelijkeeffectvanareaalbeheersingopdelandbouwstructuur.ZoalsbekendisinItaliëdegemiddelde
bedrijfsgrootteintermenvaneigendom (tussen1970en1982)nauwelijks
gestegen.Tochhebbenzichweldegelijkgroterebedrijvengevormd.Het
verbindendemechanismeisdepachtopjaarbasis,ofhetzgn.'sfalcio'.
Bepaaldeboerenzijndaardoor instaatomaanzienlijkgroterarealente
benutten,danhetareaaldatzeformeelgesproken ineigendomhebbenof
pachten.Immers,boerenopzgn.kleinere,precairebedrijven,verhurenhet
gebruikvanhungrondenveelalgraagopjaarbasis.Hetlevertzeeenredelijkneveninkomenop,hetbevrijdthenvandebedrijfsgebondenheidenze
rakendedefinitieve zeggenschapoverdegrondnietkwijt.Wordendeze
laatsteboerenechterverplichttoteenareaalbeheersing,danzaldaarmee
demobiliteitvandegrond sterkafnemen.Althansindergelijke specifieke
constellaties.Vermoedelijk zaleendergelijk effect,bevriezingvande
grondmobiliteit,nogaanzienlijkversterktwordenalsernaasteenverplichting totareaalreductieookdemogelijkheid komtomboveneendergelijkeverplichtingnogeenextraareaaluitcultuurtenemenvooreen
additioneleenhogeretoeslag.
Geanticipeerd zalerzekerwordenopeeneventueleverplichtingtotareaalreductie.Juistdealgeschetsteruimtelijkearbeidsdelingtussengroeipolen,waardeproductieinsterkemateverwetenschappelijkt is (ofwordt),
enomringende,meerextensievezones,juistdiearbeidsdeling biedtdaar
talvanmogelijkhedentoe.Demeestvoordehandliggendeoplossing isdat
boerenuitdegroeipolen simpelwegeenstukbosofonderbenutteweidegrondenuitdebergenpachtenofkopenteneindedergelijkepercelenaante
biedenvoor 'areaalreductie'.Eenanderevariantiseendeelvanheteigen
bedrijfsareaalbraaktelatenliggen,teneindeophetresterendedeelde
thansvoorhandenzijndemogelijkhedenvooreenverdereverwetenschappelijkingsnelleraantewenden.Zozijnernogenkelevarianten,dieweom
begrijpelijkeredenenhiernietkunnenvermelden.

106

Deportéezalechterookzowelduidelijk zijn:Inplaatsvaneeninstrumentvoordebeheersingvaneenongebreideldegroei,kanareaalreductie
zichzeerwelontpoppenalsjuistéénvandemechanismenwaarlangseen
doorgaandegroei zichzalvoltrekken.

Conclusies
Deregionaleeffectenvaneenverplichteproportionele areaalbeperking
zullen sterkuiteenlopen.Ditcorrespondeertmetdeuitkomstenvaneen
historischeanalyse.Alshistorischprocesheeftareaalreductie zichom
steedsweerverschillenderedenen,meteensterkvariërendeomvangènmet
uiteenlopendegevolgenvoorbijvoorbeeld hettempovandeagrarischegroei,
voorgedaan.Heteffectvanareaalreductiealslandbouwpolitiekemaatregel
zal,gegevendeenormeverscheidenheid inbedrijfsstijlenenbedrijfstypes,
eveneenssterkheterogeen zijn.Uitdeanalyseblijktdattweegroepen
bedrijven sterkopkortetermijngetroffen zullenworden,namelijkdesterk
gemoderniseerdebedrijven,èndeintensiefgevoerde familiebedrijven,waar
deintensiteitvooralsteuntopkwantiteitenkwaliteitvandeingezette
arbeid.Echter,dewijzewaaropendematewaarineenverplichteareaalreductiegepareerdkanwordenloopt,voorbeidegenoemdebedrijfstypes,sterk
uiteen.
Zoconfronteertareaalreductiealslandbouwpolitiek instrumentonsmetde
volgendeironie:Wilheteenzinvolinstrument zijndanzalhetvooralin
degroeipolen (waarzichdemeestegemoderniseerdebedrijven concentreren)
moetenwordenaangewend;tegelijkertijd isduidelijkdatheteffectvan
areaalreductieophettempovandegroei,juistindezegroeipolengering
zalzijn.Medeopgrondvandewijzewaaropboerenvermoedelijk zullen
anticiperenopeeneventueleverplichting totareaalreductie,magmen
aannemendatareaalreductiealslandbouwpolitieke instrumenteenversnellingeninstitutionalisering zalinhoudenvanderuimtelijkespecialisatiepatronendienualonderkendkunnenwordenendie,analytischgezien,juist
eenéénheid inplaatsvaneentegenspraaktussenareaalreductieenversnellingvandegroeiinzichdragen.
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Noot
1)Indezetekstvolgenwehetinternationale spraakgebruik,zoalsdatook
doorHayamienRuttan (1985)gebezigdwordt.Intensiteitverwijstnaar
deproductieperarbeidsobject,schaalnaarhetaantal arbeidsobjecten
perarbeidskracht.Intensivering isdedoorgaandeopvoeringvande
productieperarbeidsobject,hetgeenanalytischgesprokeneengevolgis
vaneenstijgendetechnischeefficiency,vaneenstijgendeinzetvan
arbeidenanderehulpmiddelenperarbeidsobject,of,uiteraard,vaneen
combinatievanbéiden.
HetinNederlandgebezigdewoordgebruikwijkthiernogalvanaf.Ten
onzentwordtschaalveelvuldigalssynoniemvanomvang (hetaantal
arbeidsobjecten inabsolutezin)begrepenenverwijsthetbegripintensiteitnaardeinzetvanproductiefactorenperarbeidsobject.Watin
Tietjerksteradeelmisschiennuttig,althansnietproblematisch is,behoeftechternietmaatgevendvoorderestvandewereldtezijn.
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8.AREAALBEHEERSING, EENRUIMTELIJKPERSPECTIEF?

M.C.Hidding

Inleiding
Delandbouwpolitiekediscussieisdelaatstejarensterkbeheerstdoorde
groeiendeproduktieindelandbouwendegevolgendaarvan,zoalsde stijgingvandeEG-landbouwuitgavenendedreigingvanhandelsconflicten.De
problemeninenronddelandbouwreikenechterverderdandezeopzichzelf
belangrijkeencomplexevraagstukken.Zospelenookproblemenvanmilieu,
natuurenlandschapdelandbouwparten.
Tegendezeachtergrond lijkthetvanbelangomareaalbeheersing,dieals
remedievoordeproblematiekronddeoverschotproduktie isgesuggereerd,
medetebeoordelenophaarprobleemoplossend vermogeninruimere zin.Deze
overwegingvormtdeaanleidingvandevolgendevragen,diezijntoegespitst
opproblemenvanruimtelijkeaard,metnamebinnenNederland.
-Gestelddatareaalbeheersing zouwordengebruiktalsinstrumentter
beheersingvandeoverproduktieindelandbouw,inhoeverreishetdan
mogelijkhetinstrumentzointezettendathetookeenbijdragelevert
aandeoplossingvanmetdelandbouwverbondenruimtelijkeproblemen?
-Gestelddateendergelijkeinzetinderdaadmogelijk is,watvalterdan
tezeggenoverruimtelijkeeffectenvandieinzeteninhoeverre zouden
anderevormenvanbeleid,inhetbijzonderhetruimtelijkbeleid,het
landbouwbeleid dankunnenondersteunenenaanvullen?

Schetsvandeproblematiek
Deproblematiekdieindezebijdragewordtbehandeld ligtophetterrein
vanhetruimtelijkbeheervanhetlandelijkgebieddoordelandbouw.Inde
afgelopendecenniawasersprakevaneentoenamevannegatieveinvloeden
vandelandbouwophetnatuurlijkmilieu,optevattenalsdatdeelvande
menselijke leefomgeving,datvoorinstandhoudingenontwikkelingprimair
afhankelijk isvannatuurlijkeprocessen.Ookvoordelandbouwgeldteen
fundamentelegebondenheidaannatuurlijkeprocessen (zoalsgroeienvoortplanting)eninruimerezinaandewerkingvanecosystemen.Landbouwgebied,
ookalishetindeeersteplaatsproduktiemilieu,maaktderhalvedeeluit
vanonsnatuurlijkmilieu.
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Indelaatstejarenissteedsduidelijkernaarvorengekomendatdenegatieveinvloedenvandelandbouwophetnatuurlijkmilieu,ookhetproduktiemilieuvandelandbouwraken.Daarbijvaltmetnametedenkenaande
gevolgenvanoverbemestingdoordeveehouderij,maarookopandereterreinendoenzichproblemenvoor,bijvoorbeeld indeveenkoloniën,waarde
bouwplanversmalling indeaardappelteeltnegatievemilieueffectenmetzich
meeheeftgebracht,dieookdelandbouwraken.Deproblemeninderelatie
tussenlandbouwennatuurlijkmilieumanifesteren zichinNederlandwel
bijzonder scherp,doordatdeintensivering indelandbouwhierveelverder
isvoortgeschreden daninonsomringendelanden.Vanuithet landbouwbeleid
resp.hetruimtelijk beleidwordtuiteraardvanuiteenverschillendeinvalshoektegendezeproblemenendeoplossingdaarvanaangekeken.
Inhetlandbouwbeleid isdeproblematiek rondhetbeheervanhetproduktiemilieudelaatstejarensterkindebelangstellingkomentestaan,metname
naaraanleidingvandeoverbemesting;dezewordttotnogtoevooralaangepaktviahetmilieubeleid.Hetfeitdatdecontinuïteitvandeproduktieop
langeretermijnhierinhetgedingis,speeltongetwijfeld eenbelangrijke
rol.Groeiendebelangstelling isookteconstaterentenaanzienvanhet
beheervanhetnatuurlijkmilieu,ookmetbetrekkingtotaspectendieniet
aanwijsbaarvanbelang zijnvoorhetproduktiemilieu.Dezetoenemende
belangstelling lijktvooraltemoetenwordengezieninhetlichtvande
overproduktieenhetzoekennaaralternatieve inkomstenbronnen.Hierdooris
ookhetrelatienotabeleid ineenander lichtkomentestaan;hetlijktmede
totinstrumentvanlandbouwbeleid uittegroeien.
Inhetruimtelijkbeleidwordtdeeerdergeschetsteproblematiek bezien
vanuithetgezichtspuntvanderuimtelijkeorganisatie.Methetoogopeen
"bestdenkbare"ruimtelijkeorganisatierichthetruimtelijkbeleid zichop
decoördinatieenintegratievanuiteenlopende functies.Doordenegatieve
invloedenvandelandbouwophetnatuurlijkmilieu,naarvorenkomend inde
vervuilingvanbodem,waterenlucht,verzuring,stankhinder,achteruitgang
vannatuur-enlandsschapsschoonenachteruitgangvandekwaliteitvande
leefomgeving,nietalleenvandeplattelandsbevolking,maarookvansuburbaneenurbanebevolking,isvaneen "bestdenkbare"organisatieduidelijk
geensprake.
Uithetbovenstaande lijktdeconclusietekunnenwordengetrokkendatde
problematiekvanlandbouwennatuurlijkmilieuopbeidebeleidsterreinen
eenbelangrijkpuntvanzorgvormt.Eenmogelijkebijdragevanareaalbeheersingaandeoplossingervanlijktdaaromvanuitbeide beleidsterreinen
bezienaantrekkelijk.Hetzouhetinstrumentareaalbeheersing alshetware
eenmeerwaardekunnenverschaffen.
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Kanareaalbeheersingruimtelijkeproblemenoplossen?
Debetekenisvanareaalbeheersing voordeoplossingvandegeschetste
problemen,wordtbepaalddoordewijzewaarophetinstrumentwordtvormgegeven.Eenvijftalvariabelendiedaarbijvangrootbelang zijn,worden
hieronderbesproken.

Toekomstige bestemming
Hetisvooralditaspectendaninhetbijzonderdeveranderingvanbestemmingdooronttrekkingvanlandbouwgronden dieindegedachtenvorming over
demogelijkeruimtelijke implicatiesvanareaalbeheersing aandachtheeft
gekregen.Illustratief isdeNotitieRuimtelijkePerspectievenwaarin,
afhankelijkvanhetgehanteerde spreidingsmodelvoorhetagrarischgrondgebruikindekomendetwintigjaar,wordtuitgegaanvaneenonttrekkingvan
landbouwgronden indeordevan50.000-200.000hectare (MinisterieVROM,
1986).Alsnieuwebestemmingenwordenmetnamebosennatuurgenoemd.Ook
doordegeorganiseerdenatuurbeschermingwordtveelwaardegehechtaan
grondonttrekking voornatuurlijkedoeleinden.Bijdegedachtevangrondonttrekkingpassenwelenkelekanttekeningen.Indeeersteplaatszijner
naastpositieveeffectenophetnatuurlijkmilieuooknegatieveeffecten
denkbaar.Wanneerbijvoorbeeld grondonttrekking aandelandbouwzouleiden
totintensievergebruikvanderesterende landbouwgrond ishetnietuitgeslotendatheteffectophetnatuurlijkmilieuuiteindelijk negatiefis.
Ditgevaarlijktmetnameaanwezigwanneerersprakeisvanonttrekkingvan
eendeelvandebedrijfsoppervlakte.Indetweedeplaatsisrealiseringvan
dezebestemmingen,zekeropwatgrotereschaal,nieteenvoudigvanwegede
lageofnegatievefinanciëlerentabiliteit.Dezebrengtmetzichmeedatde
lastenvoorgrondaankoopenbeheerinbelangrijkemateophet,zoalsbekend
krappe,overheidsbudget drukken.Dergelijke financiëlebarrièresgelden
overigensnietvooralledenkbarealternatievebestemmingen.Metname
bestemmingen indestedelijkesfeerzoalswonen,werkenenbepaaldevormen
vanrecreatie (bijvoorbeelddethansveelbesprokengolfbanen)zijnin
staateenkapitaalkrachtigevraagtegenereren.Hetplaatsbiedenaan
recreatievebestemmingeninhetlandelijkgebied indenabijheidvanstedelijkeconcentraties sluitaanbijhetindeafgelopenperiodegevoerde
ruimtelijkbeleid.Eenverdergaandehonoreringvandergelijke ruimtelijke
claimszouwaarschijnlijkanderedandetotnogtoegehanteerdeverstedelijkingsconceptenvergen.Tedenkenvaltbijvoorbeeld aanhetdoorKleefmannenKerkstraontwikkeldemodelvooreenzonalestedelijkeontwikkeling
(KleefmannenKerkstra,1986).Omdatbijdeontwikkelingvanditmodelde
potentiesenontwikkelingsmogelijkheden vanhetnatuurlijkmilieumedetot
uitgangspunt zijngenomenzouhettevenseenbijdragekunnen leverenaande
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oplossingvanproblemendiezichopditterreinaftekenen.Deversterking
vande financiëlebasisvoorgrondonttrekking doormeerruimtetebieden
aanstedelijke functies,maaruiteraardwelbinnenhetkadervaneenruimtelijkeontwikkelingsvisie alsdebovengenoemde, zaluiteraard nietalle
bezwarentegengrondonttrekking wegnemen.Inagrarischekring lijkende
meningenovereendergelijkemaatregelopzijnminst verdeeld.
Areaalbeheersing brengt nietnoodzakelijk (grote)veranderingenvoorde
bestemming metzichmee.Indienareaalbeheersing gestaltekrijgtviaextensiveringvanhetgrondgebruik,bijvoorbeeld inderundveehouderij,blijft
delandbouwkundige bestemming gehandhaafd.Welbiedteendergelijkemaatregelopeningenvoorhetrealiserenvaneengemengdebestemming als landbouw/natuurof landbouw/recreatie. Inzetvanhet relatienota-instrumentarium zoukunnenbijdragenaanderealisering vandezebestemming.Bij
periodiekebraak,eenvormvanareaalbeheersing diemetnamevoordehand
ligtindeakkerbouwenwaarbijdebestemming onveranderd blijft,lijktop
heteerstegezichteenverlichting vandemilieudrukniet onwaarschijnlijk.
Ervaringenmetbraaklegging inWest-Duitsland (Nedersaksen)hebben inmiddelsechteruitgewezendatdemilieu-effectenvaneendergelijkemaatregel
zelfsnegatiefkunnen zijndoorintensievergebruikvanmiddelenvooronkruidbestrijding.Dezelaatsteoptielijktvanallevormenvanareaalbeheersing,dieindiscussie zijn,demeestbredesteuntekrijgen.

Ruimtelijke structuur
Bijdezevariabelegaathetomdeliggingvanenderelatiestussengebieden,waaropareaalbeheersingsmaatregelen vantoepassing zijn.Opvoorwaarde
datareaalbeheersing enontwikkelingvanecologische rijkdompositief zijn
gecorreleerd, biedteen sterkgespreide liggingvangebiedenwaaropareaalbeheersingvantoepassingisminderkansenvoordeontwikkelingvanecosystemendaneenruimtelijkaaneengesloten ligging.Eendergelijkeaaneensluitingkanmedeviaecologischecorridorsworden gerealiseerd.
Eenverspreide ligging ismetnameteverwachtenbijvrijwilligevormenvan
areaalbeheersing.Omeenaaneengesloten liggingterealiseren isofweleen
sterkesturingvooraf nodig,zoalsdooreenselectievegrondonttrekkingvia
onteigening,ofweleenruimtelijkereorganisatieachteraf,waarbijmetname
het instrumentarium vande landinrichtingvanbelang is.Ookvoorderealiseringvananderealternatieve bestemmingen, zoalsbijvoorbeeld deaanleg
vaneenrecreatieve infrastructuur,kaneenaaneengesloten liggingvan
belang zijn.
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Duurzaamheidvaneffecten
Dezevariabeleheeftbetrekkingopdeduurzaamheidvandeeffectenvan
areaalbeheersing inruimtelijke zin.Demogelijkheid bepaalde functiesin
hetlandelijkgebiedtehandhavenofteontwikkelenhangthiernauwmee
samen.Indeeersteplaatsiseenzekereduurzaamheid inruimtelijkeconditiesvanbelanginverbandmetdewerkingvannatuurlijke systematiekin
ecosystemen;sterkwisselendeconditiesalsgevolgvanmenselijk ingrijpen
staatdeontwikkelingvancomplexeecosystemen indeweg.Indetweede
plaatsisduurzaamheid vanbelangwanneerhetgaatomhetnemenvaninrichtings-enbeheersmaatregelen,gerichtopanderedan landbouwkundige
functies.Alsvoorbeeldkanaanlegenbeheervanfiets-enwandelpaden
wordengenoemd.Wanneeralsgevolgvanareaalbeheersing ruimtevoordergelijkevoorzieningen zouontstaanmoetervoldoendezekerheid bestaanover
decontinuïteitindezeconditiesovereenreeksvanjaren.
Devoorwaardevanduurzaamheid lijkthetbestgegarandeerd bijverandering
vanbestemmingvanagrarischegronden.Indiendebestemming gehandhaafd
blijftzoudenmeerjarigecontracten (aldannietvrijwilligafgesloten)een
middelkunnenzijnomdegewensteduurzaamheid tewaarborgen.Bepaalde
vormenvanareaalbeheersing lenenzichechternietvoorhetgaranderenvan
debedoeldecontinuïteit inruimtelijkecondities;datgeldtbijvoorbeeld
vooreensysteemvanperiodiekebraak (bijvoorbeeld eensindevijf jaar).
Ookvrijwilligevormenvanareaalbeheersingmeteenkortelooptijdkunnen
opditpuntweinigzekerheidbieden.

Betrokken produktierichtingen
Ookdevraagnaardeproduktierichtingenwaaropareaalbeheersing zalworden
toegepastisvanuiteenruimtelijkgezichtspuntvangrootbelang.Omdater
binnendelandbouwsprakeisvanregionalespecialisatiebrengtdekeus
voortoepassingopbepaaldeproduktierichtingen logischmetzichmeedat
hetinstrumentmetnameindieregio'szalwordeningezetwaardebetrokken
produktierichtingen sterk zijnvertegenwoordigd.
Eeneersteselectiecriterium tenaanzienvandebetrokkenproduktierichtingenligtindeaardvanhetinstrument zelfbesloten.Toepassing isalleen
denkbaarbinnengrondgebondenproduktietakken,datwil zeggendeakkerbouw
enrundveehouderijenbijvoorbeeld nietmetbetrekkingtotdeintensieve
veehouderij,diegroteruimtelijkeproblemenveroorzaakt.Datbetekentdus
eennietonbelangrijke inperkingvanderuimtelijkerelevantievanhet
instrument.
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Maarookdezinvolheidvantoepassingbinnendegrondgebondenproduktietakkenisnietonbetwist.Demeestesteunlijktertezijnvoortoepassingvan
periodiekebraak indeakkerbouw.Deeffectiviteitvanareaalbeheersingin
demelkveehouderijechterwordtdoorvelenintwijfelgetrokken.Dedaarbij
aangevoerdeargumentenzijnvantweeërleiaard.Indeeersteplaatswordt
gewezenopdeovertolligheidvanhetinstrument,gezienhetfeitdatde
produktieomvang indemelkveehouderijreedswordtgereguleerdmetbehulp
vanhetquoteringsinstrument;indetweedeplaatsopkenmerkenvanenontwikkelingenindemelkveehouderij,dieaanleidinggevenomvanhetinstrumentweinigeffectteverwachten.Eenvandefactorendaarbijisdatde
grondgebondenheid indemelkveehouderij slechtsbetrekkelijk is,doordat
inkrimpingvanareaalgecompenseerdkanwordendoormeervoeraantekopen.
Areaalbeheersing indemelkveehouderijwordtechternietdooriedereen
afgewezen.ZopleitMansholtvooreenalgemene dekvruchtverplichting
(Mansholt,1986).Hijverdedigtdezinvolheidvaneendergelijkemaatregel
optweegronden;allereerstopdievanhaalbaarheid (maatschappelijkdraagvlak),indetweedeplaatsopdievaneffectiviteit,nietzozeeromde
omvangvandemelkproduktietebeheersen,maaromhetuitwijkennaarakkerbouwendeproduktievanrundvleestegentegaan.Daarvoor zouruimte
kunnenontstaandooreenafnamevanhetaantalkoeien,nodigvoordeproduktievaneenzelfdehoeveelheidmelk,alsgevolgvandeteverwachten
verderetoenamevandemelkgiftperkoe.Eendergelijk "grondoverschot"zal
zichnaarverwachtingheteerstopdiebedrijvenaftekenen,waardeveedichtheidnualrelatief laagisenbovendienweinigvoerwordtaangekocht.

Regionaletoespitsing
Eenlaatstevariabelediewewillennoemenendievanbelang iswanneerhet
gaatomderuimtelijkebetekenisvanareaalbeheersing,isofhetinstrument
overalgelijkelijkdanwelmetnameinbepaalderegio'swordttoegepast.In
deopditpuntgevoerdediscussiespelentotnogtoevooralverschillen
tussenmarginaleenmeerontwikkeldelandbouwgebieden eenrol.Vooral
vanuitmeerontwikkelderegio'sisnogaleensgepleitvooreen selectieve
toepassing,gerichtopdemarginaleproduktiegebieden.Terondersteuning
vandezegedachtewordenoverwegingenals "daarproducerenwaardathet
bestekan"naarvorengebracht.Eendergelijkeinzetstootechter zowelop
problemenvaneffectiviteit (inverbandmethetonevenrediggroteareaal
waarophetinstrumentmoetwordentoegepast)alsopeenonvoldoendepolitiekenmaatschappelijk draagvlak.Naasthetfeitdatbepaalde lidstaten
(vooraldezuidelijke)doordemaatregelonevenredig zwaarzullenworden
getroffen,speeltwathetdraagvlakbetreftookmeedatareaalbeheersing de
reedsbestaanderegionaleproblemen indemarginale landbouwgebiedenwaar-
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schijnlijknogverderzalversterken.Geconcentreerdeinzetvanhetinstrumentinontwikkelderegio'sisuiteenoogpuntvanbeheersingvande
produktieomvangweliswaareffectief,maarzalopforsepolitiekeenmaatschappelijketegenstand stotenenhogekostenmetzichmeebrengen.
Hoewelbovengenoemdeoverwegingendegedachtevaneenselectieveinzetvan
hetinstrumentareaalbeheersing bepaald nietondersteunen,lijkteenalgeheleverwerpingvandegedachtealszodanigvoorbarig.Naastdezojuist
genoemdeverschilleninderegionaleontwikkelingvandelandbouwzouden
ookandereverschillenaanleidingkunnenzijneenselectieveinzetvanhet
instrumentteoverwegen.Vooralingebiedenwaar zichernstigeproblemen
voordoeninderelatietussenlandbouwennatuurlijkmilieuverdientde
mogelijkebijdragevanhetinstrumentaandeoplossingdaarvanaandacht.In
debeoordelingvandezemogelijkheid blijftdeeffectiviteituiteen
oogpuntvanproduktiebeheersinguiteraardeencentralerolspelen.Daarnaastzullenookhaalbaarheidsoverwegingenmeespelen.Inhetbijzonder
betreftdathetpolitiekenmaatschappelijk draagvlakvooreendergelijk
regionaal selectief beleid.Omdathetnietondenkbaar isdatdoorareaalbeheersingooknieuweregionaleperspectieven zoudenwordengecreëerd,
zowelvoordelandbouwalsvoorderegionaleontwikkeling inbrederezin,
lijktdemobilisatievaneendergelijkdraagvlak nietbijvoorbaatuitgesloten.

Probleemoplossend vermogenvanareaalbeheersing
Tegendeachtergrond vanhetbovenstaandekosthetnietalteveelmoeite
eenconclusieteformulerendiewatbetreftdebijdragevanareaalbeheersingaandeoplossingvanruimtelijkeproblemeninmineur staat.Zo'n
conclusiezoukunnenzijndaternogalwatoverwegingenkunnenworden
genoemddiewijzeninderichtingvaneenbeperkingvanareaalbeheersing
totdeakkerbouw,waarvanweinigpositieveeffectenophetmilieuteverwachten zijn.Demeestwaarschijnlijkevorm,periodiekebraak,biedtnamelijknochuiteenoogpuntvanduurzaamheidvaneffecten,nochuiteen
oogpuntvanruimtelijke structuurveelperspectievenvoordeontwikkeling
vananderefuncties.Eenintensiveringvandeonkruidbestrijding zouzelfs
toteenversterkingvandemilieudrukkunnenleiden.
Eenvariantinmajeur lijktechternietgeheelongefundeerd.Dieconclusie
zoukunnenzijndatareaalbeheersing nietnoodzakelijk beperkthoeftte
blijventotdeakkerbouw,maarookvanbetekeniskanzijnvoordemelkveehouderij,alsaanvullingopdedaarreedsgeldendequotering.Daar zoude
maatregelmetnamedienenomdeuitwijknaarandereproduktierichtingen
tegentegaan,dievooralteverwachtenisopbedrijvenwaardeveedicht-
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heidnualrelatief laagisenbovendienweinigvoerwordtaangekocht.Het
ontstaanvaneen "grondoverschot"opdergelijkebedrijvenkanalsaangrijpingspuntwordengehanteerdvoordebevorderingvaneenbeheerslandbouw,
waarvoormetnamederelatienotahetinstrumentarium biedt.Hierkrijgt
areaalbeheersing derhalvezijnbeslagviaextensivering.Vooralingebieden
waareendergelijkeinzetvanareaalbeheersing nieuweruimtelijkeperspectievenzoukunnencreërenmethetoogopdekwaliteitvanhetnatuurlijk
milieuverdienteendergelijk beleid serieuzeoverweging.Hetismetname
dezeconclusiediedetoonzalzettenvoordevolgendevoorbeeld-uitwerking.

Eenvoorbeeld:Ade
Eenaantalinstrumentenindesfeervanhetruimtelijkbeleid lijkenvan
belangbijtoepassingvanareaalbeheersing.Aandehandvaneenvoorbeeld,
datbetrekkingheeftophetgebiedAde,wordenmogelijkeruimtelijkeimplicatiesvanareaalbeheersing beschouwdenwordtnagegaanwelkebetekenisdie
instrumenteninditconcretegevalkunnenhebben.

Areaalbeheersing enruimtelijk instrumentarium
Vanhetruimtelijk instrumentarium zijnhetmetnamedeinstrumentenophet
terreinvanderuimtelijkeordeningdieeenrichtingaangevenvoorde
toekomstigeruimtelijkeorganisatiealsgeheel;daarbijligtdenadrukop
toekomstigebestemmingen.Deruimtelijkeordeningkentverschillendeplantypenopverschillendeniveausvanoverheidshandelen.Ophetrijksniveaude
structuurschetsenenstructuurschema's;opprovinciaalniveauhetstreekplanenopgemeentelijkniveauhetstructuur-enbestemmingsplan.Naastde
rijksnota's lijktvooralhetstreekplaneenbelangrijkefunctietekunnen
vervullenbijvraagstukkenophetsnijvlakvanareaalbeheersingenruimtelijkbeleid.Nietalleenvanwegekenmerkenvanhetinstrumentalszodanig
(ontmoetingspuntvangemeentelijk-enrijksbeleid,toetsingskadervoor
landinrichtingsplannen),maarookomdatdewijzewaaropdelandbouwzichin
ruimtelijke zinmanifesteert (inclusiefdedaarmeeverbondenruimtelijke
problemen)nietzeldenregionaalsterkgedifferentieerdis.
Opinrichtingsniveaumoetindeeersteplaatsdelandinrichtingworden
genoemd.Andersdaninderuimtelijkeordening ligthierhetaccentop
uitvoering,overwegendviaeenprojectmatigeaanpak.
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Alsaanvullingopareaalbeheersing lijken zowelruilverkaveling alsherinrichtingvanbelangtekunnen zijn,o.a.methetoogopderealiseringvan
eengewensteruimtelijke structuur.Voordeinrichtingkanookhetsectorinstrumentarium vandeopenluchtrecreatie vanbelang zijn.
Wathetinstrumentarium voorhetbeheervannatuurenlandschapbetreft
moet indeeersteplaatsderelatienotawordengenoemd; belangrijkste
instrumenten vormendeaanwijzing totbeheers-danwel reservaatgebied.
Daarnaastkunnendeonderhoudsovereenkomsten wordengenoemd,bedoeldvoor
hetonderhoud vano.a.houtwallenenkleine landschapselementen.Deaanwijzingalsbeheersgebied endemogelijkheid onderhoudsovereenkomsten aante
gaan zouden samenkunnengaanmetvormenvanareaalbeheersing waarbijde
agrarischebestemming gehandhaafd blijft,deaanwijzing alsreservaat zou
samenkunnengaanmetareaalbeheersing indevormvangrondonttrekking.De
mogelijkheden ommetbehulpvanhetbestemmingsplan buitengebied hetbeheer
vannatuurenlandschapbinnendelandbouwtebeïnvloeden zijntotnogtoe
zeerbeperkt gebleken.

Hetgebied
HetgebiedAdemaaktdeeluitvanhetwestelijkweidegebied;het ligtten
noord-oosten vanLeiden,rondomdeKagerplassen.Tabel 1geefteenglobaal
beeldvandelandbouw inAde.DegegevensoverAde zijnverkregenviaeen
enquêteonder 69bedrijven inhetgebied,opeentotaalvan81bedrijven.
Tervergelijking staanindetabelookdegegevensoverhetwestelijk
weidegebied enNederlandvermeld (ProjectgroepAde, 1987).
Behalvevoordelandbouwishetgebiedookbelangrijk uiteenoogpuntvan
natuurenrecreatie.Watdenatuurbetreftgaathetvooralomweidevogels.
Daarnaast speeltookvegetatieeenrol,vooral slootkantvegetatie. InAde
isdezevegetatiegemiddeldvrijwaardevol,terwijlde graslandvegetatie
uiteenoogpuntvannatuuralsweinigwaardevol istebeschouwen (ProjectgroepAde, 1987).
Watderecreatiebetreftmoetallereerst hetbelangvanhetgebiedvoorde
watersportwordengenoemd.Daarmeesamenhangenderuimtelijke claimsblijven
uiteraard nietbeperkt tothetwater,maar strekken zichookuittotvoorzieningenophet landalsoevervoorzieningen envoorzieningen voorverblijfsrecreatie.Ookde liggingvanhetgebiedbinnendeinvloedssfeervan
deRandstad, inhetbijzondervandeLeidseagglomeratie, speelteenrol,
metnamedoordetoegenomenvraagnaarmogelijkhedenvoorvooral extensieve
recreatie indenabijeomgevingvandesteden.
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Tabel 1.EnkelekengetallenvanbedrijveninAde,inveenweidegebiedenen
inNederland.

Ade
Hoofdberoep

i %Hoofdberoepsbedrijven
(190sbe)
(190sbe)
% Nevenberoepsbedrijven
%Afnameaantalhoofdberoepsbedrijven (78-84)
%bedrijvenmetkaasmakerij
%bedrijvenmetintensieve
veehouderij
Opvolgingspercentage
Gem.bedrijfsoppervlakte (ha)
Aantalkavels/bedrijf
% ligboxenstallen
Aantalmelkkoeien/hagrasland
Melkproduktie (kg/koe/jaar)
Stikstofgift (kg/ha/jaar)
Maaipercentage

Totaal

46
54

Westelijke
veenweidegebieden

Nederland

-

38
45
17

17

1,3
31

1,3
27

1,8
10

5
33
24,1
2,4
53
2,2
5560
208
117

4
28
18,9
2,4
45
1,9
5546
194
109

48

-

-

39
14,5
3,3
30
1,9
5625
228
140

-

12,4
2,2

2,2
5700
250
111

Bron:ProjectgroepAde,Boerenmetnatuurwaarde.

Areaalbeheersing inAdeinruimtelijk perspectief
Areaalbeheersing ineensituatiealsdieinAdevindtplaatsomuitbreiding
vanbedrijvenmetanderevormenvanoverschotproduktie tevoorkomen.Gezien
deaardvanhetgebied zouhetvooralgaanomanderevormenvanveehouderij, zoalshethoudenvanvleeskoeien,schapenengeiten.Voorbeantwoordingvandevraagofeendergelijkeontwikkelingwaarschijnlijk is,zijn
metnamedeintensiteitvanhetgrondgebruik endeontwikkelingendaarin
vanbelang,inverbandmethetmogelijkontstaanvaneen"grondoverschot".
Uittabel 1blijktdathetgrondgebruik,beoordeeld naarstikstofgiften
maaipercentagerelatiefextensief is.Ookhetaantalkoeienperhais
verhoudingsgewijsaandelagekant.Hetfeitdatdebedrijvenbetrekkelijk
grootzijnlijkthiervooreenbelangrijkeverklaring.Watdetoekomstige
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40
41
19
1,6

-

intensiteit vanhetgrondgebruik betreft isersprakevaninverschillende
richtingenwijzendetendenzen.Allereerst iserdeteverwachten verdere
toenamevandemelkgiftperkoe,dieincombinatiemeteenindetoekomst
nogafnemendmelkquotumwijst inderichtingvaneendalingvanhetaantal
grootvee-eenheden perhaindemelkveehouderij•Aandeanderekant ismet
hetoogopkostprijsverminderingeenverdereopvoeringvandeeigenruwvoerwinningwaarschijnlijk.Dezeontwikkelingwijstveeleer inderichting
van intensivering.Dezetegengesteldwerkendetendenzenmakenhetdoenvan
algemeneuitsprakennieteenvoudig.Aanderesultatenvandeeerder genoemdeenquêtekunnenechterwelenkelenadereindicatiesoverde intensiteit
vanhettoekomstig grondgebruik inAdeworden ontleend.
Deindeenquêtebetrokkenbedrijvenkunnenineenviertal categorieën
worden ingedeeld,namelijk (Helsloot, 1987):
-bedrijvenmetweinigveeenweinigaankoopvanvoer;
-bedrijvenmetweinigveeenveelaankoopvanvoer;
-bedrijvenmetveelveeenweinigaankoopvanvoer;
-bedrijvenmetveelveeenveelaankoopvanvoer.
Bedrijvendienuveelvoeraankopen zullenmethetoogopkostprijsverlagingdeeigenruwvoederwinning opvoeren;extensivering ishierniette
verwachten.Extensivering zalzichwelvoorkunnendoenopbedrijvendienu
alweinigvoeraankopen.Omdat hetgebruikvandegrondopbedrijvenmet
veelveeenweinigaankoopvanvoernuintensief zalzijn,zalhiervoorlopiggeensprake zijnvaneen "grondoverschot";eendergelijke situatiekan
weloptredenopbedrijvenmetweinigveeenweinigvoeraankoop.Naaroppervlaktegemetenbestrijktdeze laatstecategorie 10à15%vanhet landbouwareaal.Debedrijvenwaarhetomgaatbevinden zichgespreid overhet
gebied (Helsloot, 1987).
Omdateen "grondoverschot" zichzobezienslechtsopeenbeperkt deelvan
debedrijven zalaftekenen ligteenverplichtevormvan areaalbeheersing
voorallebedrijvennietvoordehand.Ookuiteenoogpuntvannatuurzou
ditongewenst zijn,omdathetopreedsintensievebedrijventoteennog
verdere intensiveringvanderuwvoerwinning zouleiden.Ookeenverplichte
maatregelvoordebetreffende categoriebedrijven lijktongewenst,omdat
diteenselectieve sturingopbedrijfsniveauzoubetekenen,waarvoorbovendiengedetailleerdekennisperbedrijfnodig zalzijn.Eerdervaltte
denkenaanvrijwilligevormenvanareaalbeheersing,dieaandeenekant
uitbreiding vandeproduktieafremmen,maaraandeanderekantooknieuwe
perspectievenvoordebedrijven bieden.Inditgebied liggendieperspectieven zowelophetterreinvannatuurenlandschapalsopdatvanrecreatie. Watdeeerstemogelijkheid betreft isvanbelangdathetgebiedis
opgenomen indevoorrangsinventarisatie vanrelatienotagebieden.Doorhet
gebiedalsgeheelaantewijzenalsbeheersgebied ontstaatervooralle
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boerendemogelijkheid beheersovereenkomsten aftesluiten.Teverwachten
valtdathetaangaanvanzo'novereenkomstmetnamevoorboereninde
categorie "weinigveeenweinigvoeraankoop"eeninteressanteoptiezal
zijn.Watderecreatiebetreftkanbijvoorbeeldgedachtwordenaanminicampingsbijdeboerderijen.Omdatertussenrecreatieennatuur-enlandschapsbeheer inruimtelijkopzichtgemakkelijk spanningenkunnenonstaan,
ligteenregulering vandemogelijkhedenvoorontwikkelingvandezeactiviteiteninhetkadervanderuimtelijkeordeningvoordehand,bijvoorbeeld
doorhetaangevenvan zones,waarHetontwikkelenvanrecreatieveactiviteitenopbedrijven istoegestaan.Inderealiseringvanditmodel zoude
landbouwvoorlichting eenbelangrijkerolkunnen spelen,nietindelaatste
plaatsomdatdezeinstaatisaantesluitenbijdespecifieke situatieop
eenbedrijf.Model 1geefteenglobaalbeeldvaneenmogelijke ruimtelijke
structuur.

MflP: MODI
RECR.NEUENACT.
BEHEERSGEBIED
BEBOUUING
LEITER
GRIDCEL
Ù-

27 I-ETER

ï? METER
GEDTMP C ID87 SEOPS, LBGENINQEH

Vanuiteenoogpuntvanruimtelijkeorganisatie isditmodelniethetbest
denkbare.Ervanuitgaandedatdeinteressevoorhetafsluitenvanbeheersovereenkomstenvooralgroot zalzijnbijbedrijven indecategorie "weinig
vee, weinigvoeraankoop", zullenbeheersgebiedenminofmeereilandjeszijn
inhetlandbouwgebied,gegevendegespreideliggingvandebetreffende
bedrijven.Vanuiteenoogpuntvannatuurisechter juisteenaaneengesloten
liggingbelangrijk.Ookdeduurzaamheid inhetbeheer istwijfelachtig;
beheersovereenkomsten inhetkadervanderelatienota hoevenopde langere
termijnniettewordengecontinueerd.Genoemdebezwaren lijkensamente
hangenmethetfeitdatdegedachtenvorming zijnaangrijpingspunt vooral
heeftgevonden inde (verwachte)bedrijfsontwikkeling.Hetbeeldvande
ruimtelijkeorganisatie isdaarvaneenafgeleide.
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Bijdevormingvanmodel 2iseenmeerruimtelijkgeoriënteerde invalshoek
gekozen.Aangrijpingspunt vormenhierdepotentiesdieinhetgebiedaanwezigzijnvoorrecreatieennatuur.Indatverband zijneenaantalgebieden
inhetbijzondervanbelang,namelijkhetovergangsgebied vanstedelijk /
naar landelijkgebied,gebiedenmeteenhogenatuurwaarde,metnamevoor
weidevogels (TerHorstenVanPaassen,1986)engebiedenmet bijzondere
recreatievemogelijkheden.Maatregelen indesfeervan areaalbeheersing
worden inditmodelopdezegebieden toegespitst.

MRP: MODE
RECR.GEBIED
BEHEERSGEBIED
HOOFDF.LANDBDUU
BEBCUUING
UBTER
SRIDCEL
È - 27«TER

4>

SevWP C 1M7 « O P S , IfiflENINQEH

Hetovergangsgebied tenoostenvanLeiderdorpwordt zowelindeStructuurschetsStedelijkeGebieden 1983alsinhetStructuurschema Landinrichting
genoemd alseengebieddatbijzondereaandachtvergt (MinisterieVROM/Len
V, 1985).Hetkomtinaanmerkingvoor landinrichting, zowelopgrondvande
ligging indestedelijkeinvloedssfeerals 'nverbandmetdedisharmonie
tussendekwaliteitvanhet landschapendefunctiesdiehetgebiedmoet
vervullen.Inhetvoorontwerpvanhetstreekplan Zuid-Holland Oostheeft
hetgebiedeenrecreatievebestemming gekregen.Dezebestemming isinmodel
2aangehouden,waarbijmoetwordenaangetekend dathetgebied (gelegenin
het zuid-westen)slechtstendelebinnenhetplangebied valt.
Voordebeschermingvanwaardevolleweidevogelgebieden vormtderelatienota
hetbelangrijkste instrument.Interessevoorbeheersovereenkomsten isook
nuvooralteverwachtenvanbedrijvenindecategorie "weinigvee,weinig
voeraankoop".Dealeerdergenoemdebezwarenmetbetrekking totdeduurzaamheidvanhetbeheergeldenookinditgeval.Tegendezeachtergrond
lijktreservaatvorming indebetreffendegebieden,alsaanvullendestrate-
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gienaastbeheerslandbouw,danookeeninteressanteoptie.Bijreservaatvormingpastaankoopvanquotaengrond,bijvoorkeurvanhelebedrijven.
Heteersteheefteendirecteffectopdeproduktieomvang;hettweedeeen
indirecteffectdoordateenuitwijknaarandereproduktietakkenwordt
geblokkeerd.Hetzelfdeeffectheeftoverigensdealeerdergenoemdeonttrekkingvanlandbouwgrond tenbehoevevanrandstedelijkerecreatie.Afgezienvanditrecreatiegebied lijktgrondonttrekking tenbehoevevande
recreatieopgroteschaalnietgewenst.Hetgaatinditgebiedmetnameom
hetcreërenvanbescheidenmogelijkhedenvoorextensieverecreatie,zoals
kamperenbijdeboerenaanlegc.q.verbeteringvanfiets-enwandelpaden.
Ditisoverigensookdeteneurvanhetstreekplan.Nogverdereontwikkeling
vandewaterrecreatiewordtinditplanongewenstgeacht.
Hetinstrumentherinrichtingvervultinditmodeleenbelangrijkerolvoor
realiseringvanderuimtelijkevoorwaardenvoorrecreatieennatuur.Wat
dezelaatstebetreftvormtnaasthetaaneengesloten liggenvanreservaatgebiedenookdewaterhuishouding eencrucialefactor.
Model2steunt (andersdanmodel1)inbelangrijkemateopaankoopen
herbestemmingvanlandbouwgronden.Realisering zalderhalverelatiefhoge
kostenmetzichmeebrengen.Daarbijkanechterwordenaangetekend datde
bijzonderepositievanditgebiedvanuiteenoogpuntvannatuur,recreatie
enverstedelijking ookeenbijzondereaandachtvoorditgebied zoukunnen
rechtvaardigen.Afwegingvanmeerkostenenmeerwaardezoueenzaakmoeten
zijnvan landbouwbeleidenruimtelijkbeleidtezamen.

Conclusies
Opgrondvanbovenstaandebeschouwingenoverderuimtelijkebetekenisvan
areaalbeheersingkunnendevolgendeconclusieswordengetrokken.
Deeffectenvanareaalbeheersingophetnatuurlijkmilieuzijnsterkafhankelijkvandenaderevormgevingvanditinstrument.Wanneer areaalbeheersing
beperkt zouwordentotdeakkerbouwengestaltezoukrijgenviaeensysteem
vanperiodiekebraak zijnweinigpositievemilieu-effectenteverwachten.
Erontstaangeennieuweperspectievenvoordeontwikkelingvanandere
functiesalsbos,natuurenrecreatienaastdelandbouw.Degespreideenin
detijdwisselende liggingvanruimtelijkeeenhedenwaaropdemaatregelvan
toepassing is,biedtdaarvoornamelijkonvoldoendemogelijkheden.Intensievergebruikvanmiddelenvooronkruidbestrijdingzouzelfskunnenleiden
toteenversterkingvandemilieudruk.
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Wanneerareaalbeheersing zichtevenszouuitstrekkenoverdemelkveehouderij zouditeenaanzienlijkeverruimingvanderuimtelijke betekenisvan
dit instrument betekenen.Devoorbeeld-uitwerking voorAdeillustreertdit.
Ditinzetvanareaalbeheersing indemelkveehouderij zoumetnamemoeten
dienenomuitbreidingvanbedrijvenmetandereproduktierichtingen tegente
gaan.Eendergelijkeontwikkeling ismetnameteverwachtenopbedrijven
waarextensivering vanhetgrondgebruik tenbehoevevandemelkveehouderij
zalgaanoptreden.Hetinstrumentariumvanderelatienotakanwordeningezetomhandhavingvaneendergelijkextensief gebruiktebevorderen.
Hetverwezenlijkenvannieuweruimtelijkeperspectievenmetbehulpvan
areaalbeheersing isnaastdevormwaarinhetinstrument zalwordengegoten
medeafhankelijkvandeinzetvaninstrumenten indesfeervanhetruimtelijkbeleid, inhetbijzondervanderuimtelijkeordening,delandinrichtingenhetnatuurbeheer(relatienota).
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9.AREAALBEHEKRSINGENLANDINRICHTING

J.P.A.vandenBan

Inleiding
Bijhetanalyserenvandelandinrichtingalsinstrumentvoorareaalbeheersingishetgoedbegrippennaderteomschrijven.Determ landinrichtingkan
wordenopgevatalseensituatie (hoeishetlandingericht?)maarookals
eenactiviteit (hetinrichtenvanhet land).Het isduidelijk dathethier
gaatom deactiviteit;ookareaalbeheersing iseenmenselijkeactiviteit.
Menkandeactiviteitbreedopvatten (alleinrichtingsactiviteiten inhet
landelijkgebied)enmenkanhetookbeperkentotdeactiviteiten,die
krachtensdelandinrichtingswetvan1985kunnenwordenuitgevoerd.Inhet
volgendestaandeactiviteitenvolgensdelandinrichtingswetcentraal,maar
waardaaraanbehoefteiszalookwordeningegaanopanderelandinrichtingsactiviteiten.Dewetkentviervormenvanlandinrichting.Deruilverkavelingisdevorm, dievèbr1985onderdeRuilverkavelingswet algemenebekendheid heeftgekregen.Overdeuitvoeringvaneenruilverkaveling wordt
gestemddooreigenarenenpachters.Deherinrichting iseennagenoeg identiekeproceduremaardaarbijwordtdebeslissinggenomendoorProvinciale
Staten.Deruilverkavelingbijovereenkomstiseenvrijwilligeruilvan
percelendooreenbeperktaantaleigenaren.Devierdevorm isdeaanpassingsinrichtingdiebedoeldisomknelpuntenwegtenemen,dieontstaan
doordeaanlegvaneeninfrastructureel werk.Deeersteervaringenmeteen
aanpassingsinrichtingwordennuopgedaanbijdeaanlegvaneennieuwe
startbaanvoorhetvliegveld ZuidLimburgenbijdeaanlegvanenkelewegen
inTwente.Areaalbeheersing isopgevatalseenverzamelbegripvoorhetuit
produktienemenvanlandbouwgrondentezamenmetactiviteitenomdeintensiteitvanhetgrondgebruik tebeperken.

Kanlandinrichtingbijdragentotonttrekkenvancultuurgrond?
Bijdevraagoflandinrichtingkanbijdragenaandeareaalbeheersing kan
eerstaandeordewordengesteldofdebijdragebetrekkingkanhebbenop
hetuitcultuurnemenvanlandbouwgronden.Infeitevindtdatinruilverkavelingenaltientallen jarenplaats.Deontsluiting wordtineenruilverkavelingverbeterd.Hetgaatdannietalleenom wegenvan landbouwkundig
belang,maarookomwegenvanmeeralgemenebetekenis.Terverbeteringvan
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dewaterhuishoudingwordenwatergangenverbreedofnieuweaangelegd.Bovendienwordentenbehoevevannatuurenlandschapgrondengebruiktvoorhet
aanleggenvanbeplantingen.Delandbouwgrondendienodigzijnvoordit
soortdoeleindenvanopenbaarnutzijnbijdeplanvoorbereiding naaroppervlakteenliggingvastgelegd.Zestaanopdekaartdiebijhetplanhoort.
Voorhetrealiserenvanditsoortplanonderdelenmoetendegezamelijke
eigenarengrondenafstaanvolgensart.142vandeLandinrichtingswet.Deze
kortingmagnietmeer zijndan5%vandegezamelijkewaardevandegronden
inhetruilverkavelingsgebied.Hetisnietgebruikelijk,dathetmeeris
dan2of 3%.Deaanwijzingvandezegrondenvoordoeleindenvanopenbaar
nutmoetuiteraardaanvaardbaar zijnvoordegenendiebeslissenofhet
projectaldannietzalwordenuitgevoerd.Bijeenruilverkaveling zijnhet
degezamelijkeeigenarenenpachtersdiebijeenstemmingdebeslissing
nemen;bijeenherinrichting zijnhetdeprovinciale statenvandebetreffendeprovincie.Ingevalvanherinrichtingkandekortingmaximaal3%
zijn.Menstreefttotnutoeernietnaaromhetwettelijkmaximumaan
kortingentebenaderen.Datzouwaarschijnlijkookveelweerstandoproepen.
Naastdezegedwongenafstandvangrondendooralleeigenarenisernogde
verwervingvangrondenopvrijwilligebasis.Zodraeenlandinrichtingsprojectopvoorstelvandeprovinciale statenophetvoorbereidingsschema
wordtgezetbegintdeactievevoorbereiding.Dathoudtookindatheteen
aankoopgebiedwordtvanhetBureauBeheerLandbouwgronden (BBL).Ditiseen
rijksinstelling,dieonroerendgoedkooptentijdelijkbeheert.Hetbureau
wijsteenaankoperaanwaarmeeeenboerdiezijnbedrijfwilbeëindigen,
zakenkandoen.
Datbetekentnietdatallegrond,diewordtverkochtinhandenvande
overheidkomt.BBLrichtzijnaankoopbeleidopdeprijzen,dieinhetvrije
verkeertussenburgerstotstandkomenenhetwordtnietwenselijkgeacht
datdeoverheiddoorzijnaankopenprijsopdrijvendwerkt.Hetisdusniet
onwaarschijnlijk,dateenboerdieeenperceelwilverkopeneenbuurman
vindtdieeenhogereprijsbiedtdanBBL.
Tochiservoorboerendiehunbedrijfgeheelwillenbeëindigennogeen
stimulansomaanBBLteverkopen.Inhetalgemeenkomenermeer boerderijen
vrijdaneropvolgerszijnendatverschijnseldoetzichhetsterkstvoor
onderdekleinebedrijven.Erwordendusvoortdurend bedrijvenbeëindigden
datwordtnietgezienalseenongezondverschijnsel.DeEuropeseGemeenschapstimuleertdebedrijfsbeëindigingmetderichtlijn 72/160/EEG.Dit
beleidkrijgtinNederlandgestaltedoordathetOntwikkelings-enSaneringsfondsvoordeLandbouwmetsteunvanEuropeesgeldeenbedrijfsbeëindigingsvergoeding geeftaanboeren,diehunbedrijfwillenbeëindigenin
landinrichtingsprojekten inuitvoeringmitszehungrondverkopenaanhet
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BBLenhungebouwennietmeergebruikenvooragrarischedoeleinden.Deze
bedrijfsbeëindigingsvergoedingisthansmaximaaltienmaaldepachtprijs.
Dezeregelingisookverankerd indeLandinrichtingswet (Art.146,lid3 ) .
Eenboerdieeenberoepdoetopdebedrijfsbeëindigingsvergoedingkanzijn
bedrijfgeheelofgedeeltelijk inpachthebben.Indatgevalmoetdeverpachtendeeigenaarmeewerken.Hijmoetaccepterendatdepachtrechten
overgaannaarBBLendatheminhetkadervandeherverkavelingeenandere
pachterwordttoegedeeld.DegrondendiehetBureauBeheer Landbouwgronden
verwerftineigendomofpachtkunnenvoorverschillendedoeleindenworden
gebruikt:
a.kleineoverbedelingenterbeperkingvancultuurtechnischewerkenofter
handhavingvanlandschappelijkeelementenentergedeeltelijkecompensatievandekorting;
b.vergrotingvanbedrijvenbijverplaatsingdoornieuwbouwvanbedrijfsgebouwenofopschuiving;
c.uitruilofaankoopvanreservaatsgebieden;
d.realiseringvanlandschappelijkevoorzieningen;
e.realiseringvanrecreatievevoorzieningen;
f.realiseringvannatuurbouwgebieden;
Bijdeeerstetweedoeleindenwordtdegrondweeralscultuurgrondgebruikt;bijdelaatstevierdoeleindenwordtdegrondonttrokkenaanhet
agrarischgebruik.
Tijdensdeplanvormingwordtaleenschattinggemaaktvandeoppervlakte
grond,dieopbasisvanvrijwilligheid doorBBLzalwordengekochtener
wordteenverdelinggemaaktvandedoeleindenwaarvoordegrondenzullen
wordengebruiktdievolgensdezetaakstellingwordenverworven.Alslater
blijktdatermeerofminderisverworvenmoethetplanopdezepunten
wordenaangepast.Bijdeinspraakoverhetvoorontwerpzijnvoorstellen
overdegrondverwerving opvrijwilligebasisbespreekbaar.
Erdoetzichnogeenextramogelijkheid vangrondverwerving vooralsde
herinrichtingsprocedurewordtgevolgd.Indiesituatieisdemogelijkheid
geopendvanonteigening inhetbelangvandelandinrichting.Daartoeisde
TitelVIIaandeOnteigeningswet toegevoegd.Dathoudtin,datonteigening
kanplaatsvindenomdebeschikkingtekrijgenovergrondenterverwezenlijkingvanhetlandinrichtingsplan.DenormalebepalingenvandeOnteigeningswetzijndaarbijvantoepassing.
Indepraktijkwordtvandezeonteigeningsmogelijkheideenspaarzaamgebruikgemaakt.OverhetalgemeenzaleenLandinrichtingscommissie eropuit
zijnomdenodigegrondenlangsvrijwilligewegterbeschikking tekrijgen.
Oithetbovenstaandeblijktdatonttrekkingvancultuurgrond inlandinrich-
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tingsprojektenmogelijk is,maardatvandewettelijkemogelijkhedenover
hetalgemeeneenbescheidengebruikwordtgemaakt.Dezebescheidenheidkomt
voortuithetstrevennaarredelijkoverlegmetdebetrokkenoverheidsinstantiesenookmetdebelanghebbendeeigenarenengrondgebruikers.Dit
strevenisnoodzakelijkomdatderechtsbescherming indewetgoedisgeregelddoormiddel gelegenhedenom bezwaartemakenofdoorberoepsmogelijkheden.
Devraag isnuofdeonttrekkingvancultuurgrond aandeproduktieietste
betekenenheefttegenoverdeproduktieverhogendewerkingdieookvanlandinrichtingsprojektenkanuitgaan.Vooreen13-tal landinrichtingsprojekten
tergroottevantotaal75.190haisopbasisvandeHELP-evaluatierapporten
nagegaanwelkeverhogingofverlagingvandegraslandproduktiemagworden
verwacht.Dezeprojekten zijnvanrecentedatumendegegevenskomenuit
hetstadiumvanhetschetsontwerp (SO),hetvoorontwerp (VO)ofhetlandinrichtingsplan (plan).Erisonderscheidgemaakttussenveengebieden,kleigebiedenenzandgebieden.
Hoeweldelandinrichting insommigekringendereputatieheeftsterkproduktieverhogend tewerken,blijktdeproduktieverhoging opgrasland indeze
13projektenuittekomenopgemiddeld 4%.Dezewordtdoordeonttrekking
vancultuurgrond gemiddeldweertenietgedaan.
Alswekijkennaardepotentiesvanhetlandinrichtingsinstrument voor
areaalbeheersing,danisHitlandeenbijzonderprojekt.In1974hebbende
gemeentenhetrecreatieschap 'Hitlandbos'opgericht,nadataljarenwas
gediscussieerdovereenelementvangrootformaatvoordedagrecreatiein
ditgebied.Hetrecreatiebasisplan isin1977doorGSgoedgekeurd enin
1980werddoorhetrecreatieschapeenruilverkaveling aangevraagd,die
nadatdeLandinrichtingswetvankrachtwerd,isomgezetineenherinrichting.Hetiseengebiedvan604hawaarinmeneenoppervlaktevan259ha
wilverwerven.Tabel2geefteenbeeldvandebestemmingvandeteverwervengronden.Hiermeeneemtdeoppervlaktecultuurgrond afvan430tot255
ha.Voordieonteigening iswelnodigdathetbestemmingsplanenhetlandinrichtingsplanopditpuntmetelkaarinovereenstemming zijn.
Hitland iseennaaroppervlakteeenbeperktprojektwaarineengrootdeel
vandecultuurgrond aanhetagrarischgebruikwordtonttrokken.Datdit
beleidsmatigwordtaanvaard isteverklarenuitdevoorgeschiedenis.Het
projektisinovereenstemmingmetstreekplan,degemeenteisbereidde
bestemmingsplannenmethetprojektinovereenstemming tebrengenenookde
georganiseerde landbouwheefthetprojektaanvaard.Deprovinciale staten
kunnenhetplanvaststellen zonderdatergrootscheepseactiesworden
verwacht.
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Tabel1.Produktietoenameen-afnameinrecente landinrichtingsprojekten.

Gebied

Toenameproduktie
t.g.v.waterbebeheeringslootdempingetc.

Afnameproduktie
t.g.v.onttrekkingcultuurgrondetc.

Saldo

6
6
8
5
6

11
2
2
6
56

- 5
+ 4
+ 6
- 1
-50

A.Projectenmetmeerdan25%
v.d.opp.diepeveenweidegebieden
Bodegraven-Noord
(SO)
Eemland
(VO)
Driebruggen
(VO)
Amstelland
(SO)
Hitland
(VO)
Naaroppervlakte
gewogengemiddelde
B.Kleigebieden
DeGouw
Wonseradeel-Zuid
Naaroppervlakte
gewogengemiddelde
C.Overwegend zandgebied
Wieringen
BeeselSwalmen
LimmenHeiloo
Ruinerwold-Koekange
St.Oedenrode
Brummen-Voorst
Naaroppervlakte
gewogengemiddelde

+ 1

(SO)
(plan)

- 2
+ 5
+ 2

(plan)
(plan)
(plan)
(VO)
(plan)
(plan)

3
3
3
6
1
2

+
+
-

3

- 1

Naaroppervlaktegewogen
gemiddeldevan13projekten
Bron:Landinrichtingsdienst
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1
1
2
3
2
1

Tabel2.BestemmingvangrondeninHitland.
Wijzevanverwerving
Totale
behoefte

(ha)
Infrastructuur
-wegenenwaterlopen
buitendeteonteigenengebieden
Landbouw
-tenbehoevevande
herverkaveling
-tenbehoevevanbedrijfsverplaatsing
uitzuidelijk
recreatiegebied
- tenbehoevevanpaden
inlandbouwgebied
-tenbehoevevan
fietspadlandde
Molenwetering
Recreatie
-tenbehoevevanderecreatiegebieden
Natuur
- tenbehoevevanveiligstellingnatuurgebieden
-tenbehoevevan
natuurbouw
Totaal

Verwerving Kortingex
opvrijwil- artikel141
ligebasis LI-wetin
inhetblij-hetblijvendeland- vendelandbouwgebied bouwgebied

(ha)

(ha)

Minnelijke
verwerving
eneventuele
onteigening
krachtenartikel233LI-wet
inhetteonteigenengebied
(ha)

2

5

27

27

3

203

3

2

203

5
12

12

259

47

Bron:VoorontwerpHitland
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208

Watminderduidelijk isisdesituatieinBodegravenNoordwaaropbasis
vanhetschetsontwerpeenproduktievermindering van11%wordtverwachtals
gevolgvangrondonttrekking.Ditisookeenherinrichtingsprojektwaarin
mennabijBodegravenenWoerdenstukjesboswilaanleggenenbovendiende
minsttoegankelijkegraslandenalsreservaatoverdragenaaneennatuurbeschermingsorganisatie.Hiermoetdeinspraaknogplaatsvindenenermoet
nogblijkenofereenuitvoerbaarenhaalbaarplanuitkomt.
Erkanwordenvastgesteld datinlandinrichtingsprojekten deoppervlakte
cultuurgrond tegenwoordigaltijdafneemt.Deproduktieverminderingdie
hiervanhetgevolgiscompenseertgemiddelddeproduktietoenamedoor
anderemaatregelenenvoorzieningen indelandinrichting.Dewetbiedtde
mogelijkhedenomtoteengrotereafnamevandeoppervlaktecultuurgrondte
komen.Ofdezemogelijkhedenwordengebruikthangtervanafofhetmaatschappelijkenbeleidsmatigwordtaanvaard.
Wildeonttrekkingvancultuurgrond aandeagrarischeproduktieechtbetekenishebbenvoorverminderingvandelandbouwproduktie inEuropa, dankan
inhetkadervandelandinrichtingdaaraaneenbijdragewordengegevenals
debelanghebbendenenookhetbeleiddaarvoorrijpzijn.Datmoetdanvia
andereinstrumenten zijnbereikt.Erzijnookandereinstrumentenom
cultuurgrond teonttrekkenaanhetlandbouwkundiggebruik.
Deoppervlakte landbouwgrond neemtjaarlijksafmetenigeduizendenhectaren.Datkomtdoorgrondaankopendoorgemeenten,waterschappen,provincies,
bedrijvenenparticulieren.Opdezewijzewordtdebehoeftegedektaan
grondenvoorwoningbouw,wegenaanleg,bedrijfsterreinen,enz.HetRijkkent
naastgrondaankopenvoorwegenaanlegenmilitaireoefenterreinennogenige
instrumentenomtebevorderendatlandbouwgrondwordtaangewendvoordoeleindenvanopenbaarnut.
-DePlanningsprocedureOpenluchtrecreatie (PPO)maakthetmogelijkvoorde
DirectieOpenluchtrecreatie omrecreatieschappen tesubsidiërenbijde
grondaankoopvoorrecreatievevoorzieningen.Hetgrootstedeelvanhet
hiervoorbeschikbarebudgetwordtinhetwestenvanhetlandbesteedvoor
derandstadgroenstructuur.
-Hetbufferzonebeleid vanhetministerievoorVROMbetekentgrondaankoop
omdaartoeaangewezenbufferzonestussendestadsgewestentevrijwaren
vanverstedelijking.Deaangekochtegrondkanwordengebruiktvooropenluchtrecreatie,bosaanplant,natuurbehoud,enz.
-DeaanlegvanStaatsboswachterijenwordtnagestreefdbijde stadsgewesten
Rotterdam,DenHaag,AmsterdamenUtrecht.HetStaatsbosbeheerkangrond
kopentenbehoevevandeaanlegvanbos.
Dezedrieinstrumentenkunnenincombinatiemetelkaarenookmetde
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landinrichtingwordentoegepast.Datgebeurtinde zogenaamde 'samenwerkingsprojekten'nabijelkvandegrotesteden.
-Reservaatsvorming inhetkadervandeRelatienota,betekentdatvanuit
hetnatuurbeschermingsbeleidlandbouwgrondwordtaangekochtomhetin
beheertegevenaaneennatuurbeschermingsorganisatie.Ditkanbinnenof
buiteneenlandinrichtingsprojekt.
Geenvandezevierinstrumentenvindtzijngrondinhetmarkt-enprijsbeleid.Alsmenuitoverwegingenvanditbeleiddeproduktiewilbeperken
doorgrondaankoop,kandateenondersteuning zijnvanhetbeleidgerichtop
bosaanleg,natuurbouwenopenluchtrecreatie.Erzullenveelmeergeldmiddelenvoorbeschikbaarmoetenkomendanthanshetgevalis.Indiendatzou
gebeurenkandelandinrichtingweleenprocedurebiedenomdatprojektmatig
inovereenstemmingmetderuimtelijkeordeningterealiseren.

Kanlandinrichtingbijdragentotextensiveringvanhetgrondgebruik?
Deruilverkavelingen hebbeninhetverledenbijgedragenaandeproduktieverhogingnietalleendoorontginningmaarvooraldoorintensiveringvan
hetgrondgebruik.Devraagisnuofbijverschuivingvandedoelstellingen
ookeenbijdrageaaneenextensievergrondgebruikmogelijk is.Hetgaater
danom,welkemaatregelenenvoorzieningen inhetkadervaneenlandinrichtingsprojektwordengetroffenenwelkgebruikdeboerenmakenvandenieuwe
toestand.Voordedelenvaneenlandinrichtingsprojektdieweeralslandbouwgrondwordeningericht,moetwordengedachtaanverbeteringvande
verkaveling,vandeontsluitingenvandewaterbeheersing.Eenbetere
verkavelingenontsluitinghebbenvooraltotgevolgdatdeproduktiekosten
wordenverlaagd.Hetwordtgemakkelijkerdeveldwerkzaamhedenmechanisch
uittevoerenenindemelkveehouderijwordthetmogelijk indebedrijfsgebouwentemelkenalstenminste60à80%vanhetgraslanddirectbijde
gebouwenligt.Ditverbetertookdewerkomstandigheden vandeboer.Hij
hoeftnietzulkelangedagentemakeneninbepaaldesituatieskanhijde
personeelsbezetting verkleinenofhijhoeftmindergebruiktemakenvande
loonwerker.
Verbeteringvandewaterhuishouding heeftnaastkostenverlagingvooral
verhogingvandeproduktietotgevolg.Doorverdrogingofdoorwateroverlasttreedteenoogstdepressieopendiewordtbeperktoftenietgedaan.Bij
wateroverlastwordtdegrasmatdoordekoeienvertraptenbijbeperkingvan
diewateroverlast iseenzwaardereveebezettingmogelijk.Alsproduktiebeperkingeendoelstellingis,moetmendusvoorzichtigwordenmetinvesteringeninverbeteringindewaterhuishouding.Datiswatinfeiteook
geschiedt.
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Derijkssubsidieaanwaterschappendie (buitenlandinrichtingsprojekten)de
waterbeheersingwillenverbeteren (A-2subsidie)wordtnietmeerverstrekt.
DeMinisterheeftineenbriefaandeTweedeKamerverklaartdathijookin
landinrichtingsprojekten inbeginselgeenfinanciëlebijdragemeerwil
gevenvoordepeilverlagingindiepeveenweidegebieden.Daarmeeisvoorhet
eersteendifferentiatieaangebrachttussengebiedenvoorwatbetrefthet
alofnietsubsidiërenvanbepaaldeplanonderdelen.DeMinister zoueen
beperktepeilverlagingalleenwillenbevorderenalsdatnoodzakelijk is
vooreenblijvendagrarischgebruik.
Indelenvaneenlandinrichtingsprojektmetbijzonderenatuurwaardenworden
aljarengeenwerkenuitgevoerddiedezewaardenkunnenaantasten (rodelijn-gebieden).SindsdeontwikkelingvanhetRelatienotabeleidisde
aanwijzingvanreservaatsgebieden enbeheersgebiedenmogelijk. Inbeheersgebiedenwordtdeboereneenaanbodgedaanvooreenbeheersvergoeding als
zijnbedrijfsvoeringaanpastaanhetbeheersplan.Datbetekenteenaansporingtotextensief grondgebruik.
Opwelkewijzedeboergebruikmaaktvandenieuwetoestandnauitvoering
vaneenlandinrichtingsplaniszijneigenbeslissing.Hijkanzijnplannen
bekendmakenopdewenszitting.Alshijwilstrevennaareenextensief
grondgebruik zaldelandinrichtingscommissie daarmeezoveelmogelijkrekeninghouden.Indienhijeenintensiefgrondgebruikwilkanbijkavelverbeteringswerken latenuitvoeren (drainage,egalisatie,profielverbetering,
enz.).Sinds1986krijgthijdaaropechtergeensubsidiemeer.

Bijdragevanlandinrichtingaanareaalbeheersing
Concluderendkanwordenvastgesteld datdelandinrichtingeenbijdragekan
gevenaandeareaalbeheersing.Dewetisflexibelenmaaktveelmogelijk.
Deprocedureisevenwelgebaseerdopharmonische samenwerking tussenveel
instantiesentussendeoverheidendebelanghebbenden.Desturingsmogelijkhedenvanuitdelandinrichting zijngering.Alseeniederzoustreven
naarareaalbeheersing biedtdelandinrichtingeenprocedure,omdatopeen
evenwichtigewijzeterealiseren.
Opgemerktmoetechterwordendatdelandinrichtinggeensnelwerkendinstrumentis.Devoorbereidingstijd isgemiddeldnegenjaarendeuitvoering
duurtnog langer.Eriseengoederegelingvoorrechtsbescherming enconflictoplossing.Delandinrichtingiseenoerdegelijkeprocedure,maarniet
slagvaardig.
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Devoorbereidingenuitvoeringkunnenrelatiefsnelbijeenruilverkaveling
meteenadministratief karakter.Dangaathetomeengebiedwaardeverkavelinghetknelpuntvormtenwaarweinigwerkenbehoeventewordenuitgevoerd,zodathetrijksaandeel indekostenminderisdan20%vanhetgemiddelde.Debijdrageaandeareaalbeheersing zaldaaroverhetalgemeenook
beperktzijn.

Toekomstigemogelijkheden
Onzelandbouwisalsbedrijfstak sterkproduktiegericht.Datisalsindsde
oorloghetgeval.Erwastoenbehoefteaaneenhogereproduktieenhet
belangvanhetlandkwamovereenmethetbelangvandeboer.Onderzoek,
onderwijsenvoorlichting zijnsindsdiengerichtopproduktieverhoging en
deboerisgebaatbijeenhogeproduktieeneengoedekwaliteitbijeen
laagkostenniveau.Afzetenprijszijnvoordeboereengegeven,dathij
nietofnauwelijkskanbeïnvloeden.Boerenentuinderszijndanookmeer
eikaarscollega's,daneikaarsconcurrenten.Zetonenelkaarvoltrotsde
standvanhungewassen,detechnischesnufjesdiezehebbenbedachtof
zelfshunboekhouding.Alsnatiezijnwetrotsopdehogeproduktieper
hectare,perdierofperman,diebijonswordtbereikt invergelijkingmet
anderelanden.Inhetlichtvandeproduktiegerichte doelstellingen zijn
indrukwekkendeprestatiesbereikt.
Nuisonzekerheid ontstaandoordehuidigeafzetproblematiek.Hetbelang
vanhetlandenookhetbelangvanEuropawordtnietmeergediend,maar
eerdergeschaad,dooreenhogeproduktie.Erwordenregelsbedacht,dieer
voor zorgendathetbelangvandeboerdaarooknietmeermee gediendis.
Hoehetnieuwebeleid zalwordenuitgewerkt isnognietgeheelduidelijk.
Duidelijk isweldatdelandbouwnietzo'nsterkproduktiegerichtebedrijfstakkanblijven.Dehelelandbouwmoetomschakelenvanproduktiegerichtnaarmarktgericht.Ermoetgeproduceerdwordenwatdemarktvraagt
aanhoeveelheid,prijs,kwaliteit,assortiment,verpakking,enz.Ineen
aantalbedrijfstakken,dielosstaanvanhetEuropesemarkt-enprijsbeleid,zoalsindetuinbouw,isdatalhetgeval.Delandbouwmoetin
relatiegezienwordenmetdeagrarischehandelenindustrie.Deperspectievenvoordeverschillendebedrijfstakkenvertonen steedsmeerregionale
verschillen.Inkansrijkegebiedenontwikkelen zichagribusiness-complexen.
Wekennenreedslangdecentrumfunctie indeglastuinbouw.Levenskrachtige
centrawordensteedssterkerendaarbuitenkomtdebedrijfstaknietvande
grond.Ditisookbekendindefabrieksaardappelteelt,dechampignonteelt,
deeendenhouderijeninminderemateindebollenteelt,dekalvermesterij
ofdeboomkwekerijendeverschillendevormenvanintensieveveehouderijof
deteeltvantuinbouwzaden.
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Kansrijkecentra,dievaak sterkmarktgerichtwerken,passenzichvoortdurendaanbijdedynamiekvandemarkt.Datbetekentvernieuwingvan
produktietechnieken,maarvaakookaanpassingvandeproduktieomstandigheden.Maximalebenuttingvanpotentiesiseenrichtsnoervoordetoekomst.
IndeRegelingvoordeReconstructievanOudeGlastuinbouwgebieden (RROG)
hebbenweeenlandinrichtingsinstrument datdaarslagvaardigopinspeelt.
Indeakkerbouwenmelkveehouderijdoetdezeontwikkelingvanregionale
produktiecentra zich (nog?)nietzoduidelijkvoor.Tochzijnerwelregionaleverschilleninproduktiekosten.Maximalebenuttingvanpotentiële
mogelijkheden zouookhierkunnenbetekenen,datinvesteringenterversterkingvandeagrarische structuurvooralwordengeconcentreerd indemeest
kansrijkegebieden.Datbetekentnietdatalle landinrichtingsactiviteiten
ookopdiegebieden zoudenwordengericht.Uitgaandevanhetbeginselvan
decomparatievekostenmoetmenzichookafvragenwaardemaximalepotentieszijnvoornatuur,voorbosofvoorrecreatie.Inlandinrichtingsprojektenvindtsteedseenverdelingplaatsvangeldendiewordengeïnvesteerd
voordezeverschillendebestemmingen.ProjektenvanhetkaraktervanHitlandkunnenindetoekomstnogmeervoorkomen.

Behoefteaannieuw instrumentarium?
Erisweleenprobleemalseengebiedgeenduidelijketoekomstperspectief
kanwordengeboden.Bijeendrastischeprijsdalingvanagrarischeprodukten
kunnenprobleemgebiedenontstaan,omdatdeboerenhetbedrijf nietkunnen
voortzettenterwijl zichgeennieuwemogelijkhedenaandienen.Indeveenweidegebieden isbijvoorbeeld deelasticiteitvanhetgrondgebruikgering.
Dezegebieden zijningebruikalsgraslandenzezijnnietgeschiktvoor
anderevormenvanlandbouwzoalsakkerbouwoftuinbouw.Zezijnookin
minderematedananderegrondengeschiktvoorrecreatie,woningbouwofbos.
Alsdemelkproduktieeldersmeerperspectief heeftenmenhiernietmeer
wilinvesterenvoordeverbeteringvandeagrarischestructuur,komtde
vraagopwatermoetgebeuren.Wellichtmoeteennieuw instrumentarium
wordenontwikkeld omverpauperingtegentegaan.
Bijgroteveranderingen indestructuurvanhetgrondgebruikneemtde
behoefteaanlandinrichtingtoe.Eenbezwaarisdatheteeninstrumentis
datpergebiedeenmaligwordttoegepastendatlangzaamwerkt.Menmaakt
eenmomentopnamevanalleverlangensdieerzijnvoordeinrichtingvaneen
gebiedenrealiseertnazorgvuldigevoorbereiding zoveelmogelijkvandie
verlangens.Eriseenversnellingmogelijk indevormvaneenruilverkavelingmetadministratiefkarakterofindevormvaneenkavelruil.Dit
zijnechtermeersectoraleinstrumentenvanlandbouwkundigeaarddiealleen
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toepasbaar zijnalsdeverkavelinghetbelangrijksteknelpuntis.Deplanningsprocedureopenluchtrecreatie (PPO)iseenstelselvan subsidieregels
waarmeevrij snelrecreatievevoorzieningenkunnenwordengerealiseerd.Dit
kanalleenalsalleinstantieshetmetelkaareenszijn,want indeze
procedureisergeenregelingvoorconflictoplossing.
Devraag isofergeenbehoefte zalopkomenvooreeninstrumentmeteen
meer continuekarakter,dat inkleinestapjeswerkt.Dat zouwerkzaam
moeten zijnvoorverbeteringen indeagrarische structuur,maarookvoor
vernieuwingen inhet landschap,voordeaanlegvanbossagesennatuurterreintjesenvoorrecreatieve voorzieningen.
Deboeren zullen snelenslagvaardigwillenreagerenopsignalenvande
markt.Dedynamiek indeNederlandse landbouw isgroot.Onzeboerenwerken
ineenomgevingwaarinanderebelangen zoalsnatuur,recreatie,milieuen
landschapvangrotebetekeniszijn.Deontwikkelingvaneenecologische
infrastructuur,vanrecreatievenetwerkenenvaneenaantrekkelijk landschap,dateenkader scheptvooragrarischeenrecreatieveprocessenwordt
belangrijker.Planningoplangetermijn zoudaarinverstarrend kunnen
werken.Devraagkomtdanop,ofergeenslagvaardigeenmeer continue
werkende instrumenten tebedenkenzijn.
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10.AREAALBEHEERSING INHETLANDBOUWPOLITIEKE DEBAT

J.Frouws

Trendbreuken-turbulentie
Dediscussieoverdetoekomstige landbouwontwikkeling isineenstroomversnellinggeraakt omdatindeloopvandejarentachtigsteedsduidelijker
isgewordendatde 'grenzenaandeagrarischegroei'zijnbereikt.Het
'product!visme'vanhetgangbare landbouwmodel,datgetypeerdkanworden
aandehandvandesteekwoorden schaalvergroting,intensivering,specialisatieenproductiegroeiwordtheviggekritiseerd.Verschijnselenalsvervuilingvanbodem, (grond)waterenlucht,achteruitgangvandevariëteit
vanfloraenfauna,nivelleringvanhetlandschapenverminderingvande
kwaliteitvan (eendeelvan)hetvoedselwordenmethetproductivismein
verbandgebracht.
Alsgevolgvandezetrendbreukendeermeesamenhangendemaatschappelijke
kritiek laatdelandbouwpolitiekediscussieeengroeiendeturbulentiezien:
onzekerheid,begripsverwarring (vergelijkdeonduidelijkheid rondhetbegrip 'marktgerichtheid')enpolitiseringvanlandbouwvraagstukken nemen
toe.Hetgeijkte,corporatistischepatroonvanagrarischebelangenarticulatieenbeleidsformatieblijktonderdezeomstandighedenaanerosieonderhevig (ditpatroonisbeschreven indeappendixbijdithoofdstuk).Inhet
volgendewordtdatverduidelijktdoorenkeleessentiëlekenmerkenenmaatschappelijkeconditiesvanhetagrarischcorporatisme inogenschouwte
nemen.
Deafzetproblemenenproductiebeperkingen hebbenhetvraagstukvande
verdelingvanproductierechtenof-mogelijkheden (c.f.melk-,mest-en
suikerguota)opdevoorgrondgeplaatst.Daardoorkunnen (politieke)keuzen
nietlangervooruitgeschovenofvermedenworden.Deverdelingvandelusten
enlastenvandelandbouwproblematiek heeftdeeenheidvandeorganisaties
enhunachterbaningevaargebracht,hetgeenduidelijkaanhetlichtis
gekomenindestandpuntbepaling tenaanzienvandezuivelguotering,de
mestwetgeving (vergelijkdeverdeeldheid inzakedeoverschotheffing)eneen
mogelijkevestigingswetvoorland-entuinbouw.

139

Ditgebrekaaneenheid drukteenstempelopdeverhoudingmetdeoverheid.
Alsdoorgeblekenverdeeldheid eensgezinde,duidelijke standpuntenvanhet
georganiseerd landbouwbedrijfslevenuitblijven,wordenveelvuldigerautonomebeslissingen genomendoorhetministerievan landbouwenvisserij,al
ofniet insamenspraakmetandereministeries.Dat levertvervolgensverwijtenopdatdeagrarische sector is 'overvallen', 'onderdrukwordt
gezet'e.d.
Erisgeengroeimeerteverdelen,ervaltweinig teonderhandelenmetde
overheidenhetoverleg levert somszelfs 'negatieve'resultatenop.Anders
danindejaren zestig isgeenalternatievewerkgelegenheid voorhandenvoor
degenendiemoeten 'afvloeien'.De 'expanding-sum-game'heeft plaatsgemaakt
vooreen 'zero-sum-game'situatie (NieuwenhuizeenVanderPloeg, 1986),
waardoordelegitimerendeendisciplinerende functiesvanhetagrarisch
corporatisme ingevaarkomen.Eenrecentebijeenkomst van topbestuurders
vandedriecentralelandbouworganisatieswaszelfsonderanderegewijdaan
watgenoemdwerd 'detragischepositievandelandbouwvoormannen' (AgrarischDagblad, 19-8-1987).De 'kloof'tussenhenende 'boerenaande
basis'zoudeafgelopen jarenerggrootgeworden zijn.VolgensSchouten,de
voorzittervandeKNBTB,ishetdelaatstejarenwelmoeilijkerdan 10of
20jaargeleden: "Toenkondenwenogmetallerlei leukedingenthuiskomen"
(Platform, juli/augustus 1987,p.8 ) .Watdatbetekentvoordedisciplineringvandeachterban,maakt Schouteneveneensduidelijk: "Deoverheid
heeftnietvoldoendenaaronsgeluisterd.Alsdepolitieknietmeeraandachtgeeftaandeagrariërsenaanhetplattelandwordthetvoorde
organisatiesergmoeilijkomeendeelvandeeigenmensen indehandte
houden...." (idem).
Deorganisatieswordengedwongentotkeuzen.Zijmoetenhunpassieveen
'neutrale'opstelling latenvaren.Watditbetreft zijndeconclusiesvan
degenoemdebijeenkomst vandedriestandsorganisaties veelzeggend.Aande
eigen leden "zalduidelijkgemaaktmoetenwordendat (...) sommigemaatregelenonontkoombaar zijn (...).Datdit somskan leidentotbeëindigingvan
eenbedrijf ispijnlijk,maarmoetwelonderogengeziendurvenworden"
(BoerenTuinder, 21-8-1987,p.6)."Menwasheterovereensdatvanuitde
organisatieshetvoortouwgenomendientteworden,om sturend intespelen
oppolitiekeontwikkelingen " (idem).Voorzoverdezeconclusies serieus
wordengenomen,vormen zijeenbreukmetdespelregelsvanhetagrarisch
corporatisme.Dekoerswijziging lijktechtergroterdanhijisenwordt
gepresenteerd binnenhetkeurslijf vandeheersende ideologie.Zowordt
gesprokenvanonvermijdelijkeaanpassingsprocessen aaneconomischenoodzakelijkheden (zoalsmarktgerichtheid!)enwordtgeappelleerd aanhet 'dynamische'agrarischondernemerschap .Tenslotte isinsteedsminderemate
sprakevaneenrelatievegeslotenheid vanhet landbouwpolitieke subsysteem.
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Debelangstellingvoorenbemoeienismetdelandbouwvanuittalvannietagrarischeinstitutiesenbelangengroepen zijndelaatstejarendrastisch
toegenomen.Detoenemendemilieu-regelgevingopinstigatievanhetministerievanVROM,de 'verbreding'vanhetministerievanlandbouwenvisserij
metdeonderdelennatuurbehoud enopenluchtrecreatie,deverscherpingvan
voedselkwaliteitseisen,dekritiekvandemilieubewegingendedierenbescherming,debezwarentegendebudgetlastenvanhetlandbouwbeleid enhet
aandraaienvandefiscaleduimschroeven,hetzijnevenzovelevoorbeelden
vandegroeiendemaatschappelijke 'druk'opdeagrarischesector.

Deaanzettentotdediscussieoverareaalbeheersing
InhetzogehetenGroenboek ishetideegeopperdommarginalegrondenniet
langeralspermanentgraslandofvoordegraanteelttelatengebruiken,
maarvoordehoutteelt (CommissievandeEG,1985,p.30).Belangrijkeris
deuitwerkingdiedeCommissienadienheeftgegevenaandereedsinhet
Groenboekaangekondigde socio-structurelemaatregelen,ookwelhetflankerendbeleidgenoemd.Heteersteonderdeeldaarvanismediomaart 1987door
deRaadvanMinistersvastgesteld.Hetbevatdrieonderdelen,diealle
aspectenvanareaalbeheersing inzichdragen:eenomschakelings-enextensiveringsregeling,eenregelingterbevorderingvanmilieuvriendelijke
productiemethoden enmaatregelenterbevorderingvandebosbouw.
Deextensiveringsregelingmoetperproductleidentoteenproductieverlagingvanminstens20%gedurendetenminstevijf jaar.Ditkanviaextensiveringinengerezin (datiseenverlagingvandeopbrengstper ha),door
braakleggingofdoorpermanenteonttrekkingvangrond.Hettweedeonderdeel
iseensoortEG-relatienotabeleid,waarbijdeagrariërseveneensvoor
tenminstevijf jaarverplichtingenaangaan,inditgevaltottoepassingvan
productiemethoden dievoldoenaanbepaaldeeisentenaanzienvanmilieu-en
landschapsbeheer.Hetderdeonderdeelbehelsteenverhogingvandebestaandepremievoorbebossing.Deverwachting isdatdezeregelinggekoppeld
wordtaanVUT-maatregelen,zodatdegronddieaandelandbouwonttrokken
wordteenbestemmingalsboskrijgt (LEI,1987,p.43).
Eentweedeaanzettotdediscussieoverareaalbeheersingkomtuitdehoek
vanderuimtelijkeordening (RPD,1986).Deeerstedoelstellingvande
socio-structurelemaatregelenvandeEGiseenbijdrageteleverenaanhet
herstelvanmarktevenwichtvooroverschotproducten.Daartoewilmenbraakleggingenonttrekkingvanlandbouwgrond bevorderen.Deruimtelijkeplannenmakers zijnechteraleenstapverder.Voorhengeldtdeagrarische
grondonttrekkingalseengegeven,geziendeteverwachtenproductiviteitsstijgingindelandbouwvanminstens2%perjaarendebeperkteafzetmoge-
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lijkheden,waardoorhetproductievolumemetnietmeerdan0,5%perjaar
'maggroeien' (idem,p.99).Vervolgensbrengen zijeenmaatschappelijke
vraagnaargrondvoornatuurbehoud, recreatieenbosontwikkeling inhet
geding.Dezevraagwordtruwweg becijferd opruim 300.000ha landbouwgrond
diepermanent aandeagrarischeproductiewordt onttrokken.Daarnaastis
extensivering vanhetagrarischgrondgebruik opeenniet onaanzienlijk
landbouwareaal "gewenst tenbehoevevannatuur-en recreatieontwikkeling"
(idem,p.114).
Eind 1986heeftoud-landbouwcommissarisMansholt zichindediscussie
gemengdmeteenplantotverplichteareaalbeperking,gekoppeld aaneen
dekvruchtverplichting (Mansholt, 1986). IedereboerindeEG zou10%van
zijnbouwlanden/of grasland (viaeenmaai-mest-weide-verbod)onder
dekvruchtmoeten leggen,waareen financiëlecompensatie tegenover zou
staan.Uitgezonderdwordendetuinbouwenblijvendeteeltenalsvanfruit,
druivenenolijven.Bovendienhoevenkleineboerendiegebruikmakenvan
eenspeciaalprogramma vanvroegtijdigebeëindigingofextensivering evenminmeetedoen.Naar schattingvanMansholt ismetdezebeëindigings-en
extensiveringsregeling overigenstochnogzo'n4,6min.hagemoeidI'
Tenslottekunnendeplannenvanakkerbouwers inZeelandendeIJsselmeerpolders'wordengenoemd.Dezehebbenweliswaarminder indebelangstellingvande (landbouw)persgestaandandeeerdervermeldeaanzetten,
maardatmaakt zeernietminder interessant om.Alsvoorbeeldkanhetplan
vandeLandbouwMaatschappij Usselmeerpolders (LMIJ)dienen,dat inhet
voorjaarvan 1986isgelanceerd.Ditheeftuitsluitend betrekking ophet
graanareaal indeEG.Iederegraantelerwordtverplichteenpercentagevan
zijngrondbeteeldmetgraanbraakteleggen.Debraakliggende gedeelten
moetenaaneengesloten liggenaandegraanpercelen.Hetpercentagebraak
wordt ieder jaaropnieuwbepaald aandehandvandeproductiecijfersvan
hetafgelopen seizoenendezelfvoorzieningsgrensindeEG.De compensatie
voordeakkerbouwersvindtplaatsdoordatdeinterventieprijsopeen 'redelijk'niveauwordt gehandhaafd.
Het isopvallend -maar inhet lichtvandedominante productivistische
ideologienietverwonderlijk -datergeenenkelinitiatief toteendiscussieoverareaalbeheersing isuitgegaanvandegeorganiseerde landbouwof
hetministerie.Dat integenstelling totdegangvan zakeninWest-DuitslandenEngeland. In1983isdoorhetDeutscheBauernverband eenmemorandum
overhetgraanbeleid uitgebracht.Daarinisdeoptietothetuitproductie
nemenvangrondbesprokenenwerdgeconcludeerd dathetnietproducerenvan
graandegoedkoopste oplossing is (Landbouwschap, 1987,p.3).DeNational
Farmersunion (NFü)heeft injanuari 1986eenplangelanceerd, datverwantschapvertoontmethetLMIJ-voorstel.Het isbedoeld alsalternatief voor
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een (ongewenste)graancontingentering.Hetplanbehelsteenjaarlijksaan
tepassen,vooriederegraantelerverplichtebraakleggingvan landbouwgrond
dieaaneengeslotenaandegraanpercelenmoetliggen (NFU,1986).HetEngelseministerievanlandbouw,visserijenvoedselvoorziening heefteenprogrammavoorgesteld vanvrijwillige 'set-aside'vangraanareaal (MAFF,
1986).

Reacties
Metdekanttekeningdaternietsteedssprakeisvaneensgezindheid en
eensluidendheid, zoumendereactiesvandezijdevanhetGroeneFrontals
volgtkunnentyperen.Deideevanpermanenteonttrekkingvan landbouwgrond
isfelafgewezen.DeRPDisinnietmisteverstanebewoordingentekennen
gegevendaterzekergeenlandbouwgrond opgroteschaal zalvrijkomenten
behoevevannatuurenlandschap.
Optijdelijkebraakleggingvaneendeelvanhetlandbouwareaal terverminderingvanproductie-overschotten isoverhetalgemeendefensiefenterughoudendgereageerd.Devrijwilligheidvaneendergelijkeregelingissterk
benadrukt.Deextensivering inengerezinisgeleidelijk steedspositiever
benaderd,zekerinvergelijkingmetdeaanvankelijke scepsisinlandbouwkringentenaanzienvanhetrelatienotabeleid.
Doorwetenschappelijk onderzoekersvanhetLEIende Landbouwuniversiteit
iszeersceptischgereageerdopdeplannentotdefinitief respectievelijk
tijdelijkuitproductienemenvangrond:mentwijfeltaandeeffectiviteit
vanuithetoogpuntvanherstelvanhetmarktevenwicht.
Doorambtenaren,bestuurders-vooralopprovinciaal niveau-enparlementariërsdieniettothetGroeneFrontgerekendkunnenwordenendieeen
zekereprioriteittoekennenaannatuur-,milieu-enlandschapsbehoud iseen
ofanderevormvanareaalbeheersing -enmetnamepermanenteonttrekking
vanlandbouwgrond -verwelkomdalseenzeerzinvolinstrument.
Hetvoorgaanderésumévanreactieswordthiernaenigszinsnadertoegelicht.
Degehanteerdeargumentenzullenlateraandeordekomen.
NadatdeRPD-ideeënindezomervan1986warengelanceerdenMansholteind
'86met zijnplannentotdekvruchtverplichtingwasgekomen,kwameninhet
voorjaarvan1987dereacties los."DeFriesegrond istegoedomuit
productietenemen",aldusreageerdeMiedemavandeFrieseCBTBopde
opvattingenvanMansholt (AgrarischDagblad,4-3-1987).Franssensvanhet
Landbouwschapnoemdebrakenvanlandbouwgrond een "zinlozeenonwaarschijnlijkezaak".VoorzitterBrouwervandecommissiePlanologievanhetLand-
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bouwschap: "inNederland zullenwegeen landbouwgrond uitproductienemen"
(BoerenTuinder, 6-2-1987)."Onaanvaardbaar,eenzijdig enirreëel"noemt
BrouwerdevisievandeRPD.Hetuitgangspuntvandeplanologendathet
landbouwareaal zalinkrimpen noemthij "voorbarig". Ideeënoverregionale
spreidingofconcentratievanlandbouwactiviteit noemthij"totaalonbruikbaar",alleenhandhavingvandehuidigeverdeling van landbouwgrond is
aanvaardbaar voordezeLandbouwschapsbestuurder. DeplannenvanHansholt
zijndoorhetLandbouwschap officieelverworpen,maarmen lietdemogelijkheidopenvantijdelijkbrakenvangrondopvrijwilligebasisalsmiddel
terbeperkingvandeproductie (BoerenTuinder,6-2-1987,pp.8-9).Ineen
laterereactieopMansholtsartikel steltdealgemeen secretarisvanhet
Landbouwschap dathetuitproductienemenvangrondopkortetermijnwel
eengewenst effectkanhebben,maardathet instrument onwerkzaam isals
hetvoor langeretijdgehanteerdwordt.Concluderend noemthijhetbraken
vanlandbouwgrond "eeneconomischensociaal zwaktebod" (DeHeer,1987,p.
34).
Naaraanleiding vandepublicatievanhetGroenboekontstond inNederlandandersdaninEngeland enWest-Duitsland -geendiscussieover
areaalbeheersing.Ookinakkerbouwkringen kwammen,watalternatieve grondaanwending betreft,nietverderdandestimulering vandeteeltvaneiwitrijkegrondstoffen enhoutteelt.Voordie laatsteteeltwerduiteraardniet
indeeersteplaatsaanNederland gedacht.
Uithetvoorjaarspakket socio-structurelemaatregelen vandeEGheeftmen
inNederlandvooralderegeling terbevorderingvan milieuvriendelijke
productiemethoden opgepikt.Hoewel iedere lidstaat inmaart 1988eenvoorsteloptafelmoet leggenhoemendeextensiveringsregeling inheteigen
landdenkttoetepassen,isdediscussiedaarover inNederland nognietop
ganggekomen.Om zichteoriënteren heefthetLandbouwschap beginaugustus
tweemedewerkersnaarNedersaksengestuurd omeenindruktekrijgenvanhet
daaruitgevoerdegroenbraakprogramma.Maarvoorhetoverigeismenaande
invullingvandeextensivering "inNederland nognauwelijks toegekomen"
(Platform, juli/augustus 1987,p.6).Schoutengeeftdaarvoor tweeredenen
aan.IndeeersteplaatsisdeNederlandseboernoghelemaalniettoeaan
grond uitproductienemen,braakleggenenbomenplanten.Detweederedenis
datinhetvoorjaar "hetallerbelangrijkste punt-deVüT-regelingvoor
oudereboeren"-uitdeBrusselseregelingen isgehaald en "watdoenwij
danmetdieanderemaatregelen dievooronsvanminderwaarde zijn",aldus
Schouten (idem).
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Vandezijdevanhetministerievan landbouwenvisserijisopideeën
omtrent areaalbeheersingineersteinstantieeveneensafwijzend ofterughoudend gereageerd.Kortgezegd:eenbraaksysteemopvrijwillige basisis
teduur;verplichte braakisindeEG-verhoudingen niet realiseerbaar
geziendegroteverschillen inbedrijfsstructuur;enstructureleonttrekkingvangrondvooreenniet-agrarischebestemming kan,alsdezeheel
gerichtplaatsvindt,deoverschotproductieweliswaar terugdringen,maarde
overheidsmiddelen zijnontoereikend vooreensubstantiëleverminderingvan
hetproductiepotentieel (Boutkan, 1986).Bovendien ziendeagrariërshet
niet zitten.Pietersvanhetministerievanlandbouwenvisserijophet
congres 'Productiebeperking indelandbouw:nieuwekansenvoornatuuren
landschap?':"Boerenzullennooit spontaangronduitcultuurnemen,maar
eerdereenruimerevruchtwisseling toepassenofmeteenneventak beginnen"
(AgrarischDagblad, 16-5-1987,p.11).
BinnenhetKNLCwarendeeerstereactiesophetplanvandeLandbouwMaatschappij iJsselmeerpoldersnegatief.OokindeHoofdafdeling Akkerbouwvan
hetLandbouwschap ishetplanvantafelgeveegd,hoewelde 'nieuwebenadering'vandeLMIJjuistwasvoortgekomenuitteleurstelling overhetfeit
"datvandeoorspronkelijkeideeëndieerdoordeHoofdafdeling Akkerbouw
vanhetLandbouwschapwarenontwikkeldomeenbijdrageteleverenaande
oplossingvanhetEuropesegraanprobleemweinigofnietsmeer isovergebleven".TijdenseenakkerbouwdagvanhetKNLCoverdeEG-graanpolitiekin
mei 1987werdechterduidelijkminderafwijzend gereageerd ophetplanvan
deLMIJ.
OokeldersbinnenhetGroeneFronttekent zicheenzekerekentering afin
hetdenkenoverareaalbeheersing. ZotoondeLTB-voorzitterVerhoef zichin
hetKNBTB-bestuur ervoorstandervan,datingevalvanbedrijfsbeëindiging
eendeelvandevrijkomendegrondwordtbebost ofbraakblijft liggen.Dit
ginghetKNBTB-bestuur echter "vooralsnog tever" (BoerenTuinder, 6-21987,p.7 ) .SecretarisMaresvandeKNBTBheeftonlangseenklemmende
oproepgedaanhetbraakleggenvangronden -welopvrijwilligeentijdelijkebasis-als "recept"voordeakkerbouw serieustenemenennietop
lichtvaardigewijzeaandekant teschuiven (BoerenTuinder,28-8-1987,p.
5). OokKNBTB-voorzitter JorisSchouten blijktnumogelijkheden tezien.
Noemdehijinheteerderaangehaalde interview inPlatformpratenoverhet
nietgebruikenvanlandbouwgrond ineenklein landalsNederland nog"vloekenindekerk",inzijnwekelijksecommentaar inhetKNBTB-bladBoeren
Tuindervan 31juli 1987 ligtvolgensSchouten "déoplossing inhetuit
productienemenvangrond".Dereactievanminister Braksopdeideeënvan
Mansholt iszekerniet zondermeerafwijzend.Weliswaarkleedt Brakshet
Mansholt-plangedeeltelijkuitdoordeareaalbeperking totgranentebeperkenendeverplichtedeelnametevervangendoorvrijwilligheid.Maarhijis
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hetmetMansholteensdataanareaalbeperkingwaarschijnlijk nietvaltte
ontkomenenblijkttedenkenaankrachtigemiddelenomhet 'vrijwillig'
braakleggentestimuleren (heffingenvanduizendàvijftienhonderdgulden
perhavoordeboerendienietmeedoen1)(Braks,1987).
HetNederlandsAgrarischJongerenKontakttenslotte,wijstverplichteareaalbeperking nietopvoorhandaf,alzietmenmeerineencombinatievan
contingentering (ookvangranen1)enextensivering (Depla,1987).Die
extensivering zoudoorgevoerdkunnenwordenviahetopnemenvaneenjaarlijksebraak inhetbouwplan:dustocheenvormvanareaalbeheersing.
VanuithetLEIisdiversemalenaandachtbesteedaanvormenvanareaalbeheersingalsinstrumenttotverminderingvanproductie-overschotten (Blom,
1986; Blom,1987;Strijker,1986;LEI,1987).Erwordenmogelijkheden
gezienvooreen (eventueelverplichte)braak indeakkerbouw,diekan
uitlopenopeensoortdrieslag-stelsel (Strijker,1986,p.46).Schoorvoetendwordttoegegevendataanonttrekkingvanakkerbouwareaal aandeproductieals"sluitstukvaneenalternatief beleid"nietteontkomenis
(Blom,1986,p.170).MaardeteneurvandeLEI-studiesisdatprijsverlagingveeleenvoudiger isenvooralveeleffectieverwerkt.Aanbraaklegging
ofuitproductienemenvanlandbouwgrondkleventalvanbezwaren.Degrondprijswordtopgedreven,deconcurrentiepositievandeEGzalverzwakken,
hetbetekentheteindevanregionalespecialisatieenhetisadministratief
onuitvoerbaar (Blom,1987).Heteffectvandesocio-structurelemaatregelen
vandeEGvoorhetmarktevenwicht isteverwaarlozen.Enookeenalgemeen
verplichtebraaklegging isgeenmogelijkheid:diestuitop"denodige
uitvoeringsproblemen"en "laateenverdereverhogingvandeproductieopde
ingebruikblijvendehectaresongemoeidofstimuleertzelfszo'nverhoging"
(LEI, 1987).
TerwijlmeninkringenvandeRPDalweerterugkwamophetuitgangspuntdat
grotehoeveelhedengrondindekomendedecenniaaandelandbouwonttrokken
21
zullenworden ',
werdditvooruitzichtdooranderenwarmverwelkomd.De
euro-parlementariërWoltjerwilboerenviaeenhectareheffingdwingende
gronduitproductietenemen,waarnainregionalestructuurplannenaangegevenkanwordenhoedevrijkomendegrondenwordenaangewend (DeVolkskrant,
30-5-2987,p.21).VeldhoenvandePartijvandeArbeidwil landbouwgrond
uitproductienemenomverontreiniging vangrond-enoppervlaktewaterdoor
overbemesting tegentegaan (AgrarischDagblad,9-4-1987).Provinciaal
StatenlidVanBergenzietmogelijkhedenvoornatuur,landschapenopenluchtrecreatie;deprovinciesmoetenhetvoortouwnemenbijhetzoekenvan
eenbestemmingvoordeze "10percentvandelandbouwgrond" (DeVolkskrant,
11-9-1986). Bongers,medewerkervandeNederlandseVerenigingvanSportvissersfederaties,brengtnaarvorendathetonttrekkenvangrondenaande
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landbouwkansenbiedtomweer "avontuurlijk,natuurlijk,spannendenontspannend"terecreërenvoorwandelaars,fietsers,kanoërs,ruiters,schaatsersenvooralvissers (DeVolkskrant,22-4-1987).

Deargumentatie
Zoweldeideologievanhetproductivismeenhetagrarisch ondernemerschap
alsde 'spelregels'vanhetagrarischcorporatismedrukkenhunstempelop
dediscussieoverareaalbeheersing endedaaringehanteerdeargumentaties.
Degenoemdeideologieisterugtevindeninderedenering datNederlandeen
voorsprongheeftopdeinternationaleconcurrentieopagrarischgebied,
waaraandegoedeexportpositiemedetedankenis.Dezevoorsprongmoet
behoudenblijven,deagrarischeexportisvanessentiëlebetekenisvoorde
nationalewelvaart.Deagrarischeondernemerkanhieraanbijdragenalshij
wordtgestimuleerd enhemnietteveelindewegwordtgelegd.Detechnologischeontwikkeling,deproductiviteitsverhoging endebedrijfsstructuurverbeteringmoetenhiertoedoorgaan.Eenmarktgerichtbeleid zaldenoodzakelijkestimulansenvooreendergelijkeontwikkeling leveren.Demoderne,
dynamischeondernemer isinstaatzichaantepassenaandeonvermijdelijke
prijsdalingen.Inditverhaal,datwonderwelaansluitbijdebelangenvan
deNederlandseagribusiness,pastgeenalofnietgedwongenareaalbeperking:dietastdeconcurrentiepositieaan,werkt structuurbevriezend en
sorteertbovendienweinigofgeeneffect.Deagrarischondernemers zullen
namelijkopdeoverblijvende landbouwgrond hetprocesvanintensiveringen
schaalvergrotingdesteharderdoorvoeren.Overbeidstoeslagen alscompensatievoorbraakleggingpassenevenmininditbeeld:hetinkomenvande
'echte'ondernemerkomt 'uitdemarkt'.EenNederlandseboeriseenondernemerendieis "voorzichzelftotdeovertuiginggekomen,datjeals
ondernemermoetgroeien" (Platform,juli/augustus 1987,p.6 ) .Debeperking
vandemelkproductiewasalerggenoeg.AlsdeE6ooknogeenszegtdater
gronduitproductiemoetwordengenomenenbraakmoetwordengelegddan
"wordtduseigenlijkgeknabbeldaandeondernemerscapaciteiten enhet
vakmanschap",zoweetSchouten.Volgensdevoorzittervandecommissie
PlanologievanhetLandbouwschapisNederland "eentoplandopagrarisch
gebiedenzaldelandbouwervoorvechtenookindetoekomstdeeerstete
blijven" (BoerenTuinder,6-2-1987).Inditgevecht isdeagrarischegrond
vangrootbelang.Diewordtnietafgestoten,neen:"Hetbouwland datde
'wijkers'achterlaten,zaldooranderenwordenbenutvoorbedrijfsvergroting" (idem,p.16).IndereactiesopdevoorstellenvanMansholtisin
alletoonaardengewezenopheteminentebelangvanprijsverlagingenenop
deheilzamewerkingvan 'demarkt' (Bolhuis,1987;Braks,1987;Oskam,
1987;DeHeer,1987).
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Dezemarktideologieissterk:ookeenorganisatie alshetNederlandsAgrarischJongerenKontakt (NAJK)blijft indebanvan 'demarkt'.Zostelthet
NAJKvooromcontingentering enextensivering tekoppelenaaneenhogere
prijs:"Hetinkomen indelandbouwkomtdanuitdemarkt inplaatsvanuit
subsidies" (Depla, 1987).Diehogereprijsisweleendoordeoverheid
ondersteunde interventieprijs!Het ismaarnetwatmenonder 'demarkt'wil
verstaan.Deprijsverlagingendiedemarktgerichtheid impliceert blijkenin
deogenvanhetLandbouwschap vaneengeheelandereomvang danvolgensde
opvattingenvaneeneconoomalsOskam.Inzijnrepliekopdevele commentarendie zijnvoorstellen hebbenopgeroepenergertMansholt zichaanwathij
noemtdeschimmigheid van "hetzogenaamdemarktgerichteprijsbeleid"(Mansholt, 1987).Ookderedenering datdeboerenopdeoverblijvende,niet
braakgelegdegrond,extra zullenintensiveren,attaqueertMansholtals
"eenhoofdstukuitvele leerboekjesvandeeconomie",metanderewoorden
alseenideologie.Mansholt steltdatboerenalweltothet inzettenvan
meer inputswarenovergegaan,alsdatvoordeeloplevert.Bovendienweeteen
gemiddeldeboerwelwaarhetoptimum ligtvanhetkunstmestgebruik,aldus
Mansholt.Kortom, hethangtvandeinterpretatievandewerkelijkheid (de
ideologie)af,hoedebeslissingenvande 'rationeleondernemer'zullen
uitvallen.
Inovereenstemming metdespelregelsvanhetagrarisch corporatisme zijnde
landbouworganisaties nietuit zichzelfmetvoorstellen totofvisiesop
vormenvanareaalbeheersing gekomen.Erisslechts (defensief)gereageerd
opdeideeënvandeEuropeseCommissie,deRijksPlanologische Diensten
Mansholt.Dediscussieishoofdzakelijk beperkttotdekringenvanbesturen
(vanKNBTB,Landbouwschap e.d.)enambtenaren vanhetministerie.Overde
opstelling vandeboerenwordt gespeculeerd,maardeachterbanwordtniet
geraadpleegd. Deskundigendragenmateriaalaan,maardaarin zijnmeningen
vanboerennietverwerkt.AndersdaninFrankrijk,Engeland enDuitsland
berust hetonderzoekooknietopvraaggesprekkenmetboerenoverhunkijk
opdetoekomstige landbouwontwikkeling endeplaatsvan areaalbeheersing
daarin.Deaanzet vanuit deLandbouwMaatschappij IJsselmeerpolderswerdin
hetLandbouwschap nietopprijsgesteld.Deinbrengvanbuitenstaanders als
deplanologenvandeRijksPlanologische Dienstwordtals onaanvaardbare
inmenging in landbouwzaken afgewezen.Deze 'outsiders'missenookdenoodzakelijkekennisvandeagrarische sector.Het zijn "hoogvliegers",die
zichnietop "goedegronden",maarop "luchtbalonnen"baseren. 'Deontwikkelingvan schaalvergroting enintensivering gaatvooreengrootdeel
buitenderuimtelijkeordeningomendeplanologendoenerdaarom beteraan
"eenpositieveopstelling tekiezen".DeRPD (enookMansholt)"weddenop
hetverkeerdepaard" (Kloosterboer, 1987).Mansholtmaaktmet zijnplannen
"deproblemendieteoverwinnen zijnvóórtotuitproductienemenvangrond
kanwordenovergegaan,eerdergroterdankleiner" ',metanderewoorden,
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ookhijkanalsrelatievebuitenstaanderbeterzijnmondhouden.
Detechnisch-economische ontwikkelingmoetzijnbeloophebben."Omde
concurrentiepositievandeNederlandseakkerbouwteversterken zalhet
beleid juistgerichtmoetenzijnopbedrijfsvergrotingenopverbetering
vandeproductie-omstandigheden" (Kloosterboer,1987).Pijnlijkepolitieke
keuzenkunnenvermedenworden.Deplanologen zijnveeltepessimistisch,
"deoverschottenzijnnietstructureel.Ongetwijfeld zalerbinnentien
jaareennieuwevenwichtontstaanmetbehulpvan (bio)technologieenandere
wetenschappelijkeontwikkelingen .'Zowordtdediscussiegedepolitiseerd.
Datgebeurtookdoorsteedsdeaandachttevestigenoptechnisch-administratieveaspecteninzakede 'oncontroleerbaarheid'en 'onuitvoerbaarheid'
vanareaalbeperkendemaatregelen.
Tochiseenzekerekenteringwaarneembaar indeargumentatiesrondareaalbeheer
sing.Degebaandepadenvandedominanteideologieenvanhetagrarischcorporatismeworden soms,zijhetaarzelend,verlaten.Erkendwordt
datproductiegroei,exportpositieenverdergaandeintensiveringnietalleenzaligmakend zijn.Erisreedsgewezenopdepleidooienvoordebeheerslandbouw.Debreukmetdeondernemersideologie isnatuurlijkniet
volledig:menbeseffevooraldathetindeeersteplaatsplattelandsondernemerszijn (ookdynamischenmodern!),diedeniet-agrarischefunctiesvan
hetlandelijkgebied "economiseren" (ProvincialeRaadvoordeBedrijfsontwikkeling inNoord-Brabant,1987).Enerblijftverschiltussende"echte
normaleagrarischeproductie"endeverzorgingvannatuurenlandschap.
Hetprincipevandeproductiebeperking,metdesuperheffingalsbelangwekkendvoorbeeld,isenigermategeaccepteerd,algaanervanuitkringenvan
deagribusinessenhetProduktschapvoorZuivelstemmenopomdeze'verzwakkingvandeNederlandseconcurrentiepositie'zosnelmogelijkongedaan
temaken (AgrarischDagblad,17/18-8-1987).Despelregelsvanhetagrarisch
corporatismewordenopgerekt.Methetuitbrengenvanhetrapport 'Zichtop
nieuwewegen'innovember 1986namdeKNBTBwélhetvoortouwindediscussieoverhetlandbouwbeleidendetoekomstigeagrarischeontwikkeling.
Bijdebesprekinghiervanbinnendeorganisatiewerdmeerdanvoorheeneen
'bottom-up'-benadering gevolgd. 'NaardeideeënvandeLandbouwMaatschappijIJsselmeerpoldersisbinnenhetKNLCnaverloopvantijdtochgeluisterd.

Eenontbrekendeschakel:deboeren
InNederland is (nog)geensystematischonderzoekverrichtnaarverwachtingenenmeningenvanboerentenaanzienvanvormenvanareaalbeheersing.
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UitDuitsonderzoekkwamindeeersteplaatsnaarvorendatminderboeren
bereidwarentotdeelnameaanareaalbeperkingsprogramma'sopkortetermijn
dantotdusverrealgemeenwerdaangenomen.Debedrijfsomvangwasopdeze
bereidheid nauwelijksvaninvloed.Welgolddatnaarmatehetbedrijfgroter
was,debereidheid totpartiëlebraakleggingtoenam,terwijlopkleinere
bedrijvennaarverhoudingmeervoorkeurbestondvoorhetuitproductie
nemenvanhetgehelebedrijf.Devreesdatalleenofvooralinmarginale
landbouwgebiedenbelangstellingvoorareaalbeperking zoubestaanwerdniet
bewaarheid.Welzijnboereninprobleemgebiedenrelatiefmeergeïnteresseerdinbraakleggingvanhetgehelebedrijf.Debereidheidtotdeelname
aanbebossingsprogramma's bleekzeergering.
Deredenenwaarommennietgeïnteresseerd isinareaalbeperking blijkenin
driegroepenuiteentevallen.Vooreendeelzijndezeterugtevoerenop
watgenoemdwordtde 'algemeneinstelling'tenopzichtevanareaalbeperking.'Detweedecategoriebezwarenkomtvoortuitoverwegingen tenaanzienvandetoekomstigebedrijfsontwikkeling. 'Eenderdegroepredenen
wordtontleendaandehuidigebedrijfsvoering. 'Uitevaluatie-onderzoek
naarhetgroenbraakprogrammainNedersaksenisgeblekendatvoormaar
liefst70%vandeniet-deelnemersdehoogtevandecompensatietoeslageen
belemmeringvormde (Landbouwschap,1987,p.10).Ookinditonderzoek
blijkthoebelangrijkdeopzetvandebedrijfsvoeringis.Deredendat
kleinerebedrijveninveelminderematehebbendeelgenomendangrotereis
namelijkdatopveelkleinerebedrijvenveewordtgehouden.Dezebedrijven
hebbendegrondhardnodigomtevoorzienindegroenvoederbehoefte enom
mestuitterijden.Vaneenalgemene,negatieveinstelling isgeensprake.
Devreesdatdeelnemersaanhetbraakprogrammaalsmindereboerenworden
gezien,blijktnauwelijkseenroltespelen.Vanbelang isdat individuele
berekeningenopgrondvandeboekhoudingenvandeafgelopenjarenvoorveel
deelnemershetbelangrijkste 'argument'vormen.Devergelijkingtussen
hectare-toeslagenendemogelijkegraanopbrengstgeeftdedoorslag.
DeDuitsebevindingensluitenaanbijderesultatenvanBritsonderzoek.
OokvoorEngelseboerenlegdenhetontwikkelingspatroon vanheteigen
bedrijfénbedrijfseconomischecalculatieshetgrootstegewichtinde
schaal (Eldonetal.,1987).InhetEngelseonderzoekwordtbenadruktdat
deontwikkelingspatronen duidelijk uiteenlopenendatdeberekeningenvan
kostenenopbrengsten -mededaardoor-zeerverschillendkunnenuitpakken.
Dereactiesopareaalbeperking zullenbijgevolgeveneens sterkvariërenvan
bedrijftotbedrijf.
Opgrondvandezebuitenlandseonderzoekingenkan-metenigvoorbehoudgeconstateerdwordendatpsychologischeweerstanden,niettoezijnaande
vereistementaliteitsverandering ofbelemmeringen uithoofdevaneenop
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doorgaandegroeigerichtondernemersdenken,wellichtvanmindergrotebetekenis zijndandikwijlswordtaangenomen.Integendeel,juistde 'sneller
rekenendeondernemersopdegroterebedrijven'grependekansenvande
areaalbeperking aan (Landbouwschap, 1987,p.12).Menvattedebraaklegging
inNedersaksen opalseen 'nieuwedimensievanhetondernemerschap':welke
groenbemesters,welkegrondbewerking,benuttingvandevastgelegdestikstof,beperkingvandekosten (idem,p.14).ZozouookhetNederlandse
agrarisch 'ondernemersdenken'ruimtevoorareaalbeheersing kunnenopenlaten.TweeZeeuws-Vlaamseakkerbouwers:"Verplicht braken isdeenigewegom
een lagere landbouwproductie terealiseren.Grondwisselend uitproductie
nemenishetenigemiddelomdelandbouwtebehouden" (AgrarischDagblad,
15-4-1987,p.5).Vanbebossingmoetendezeondernemers,evenalshunDuitse
collega's,nietsweten.Hetmoet landbouwgrond blijven,watgoedemogelijkhedenbiedtvooreenruimerevruchtwisseling.Volgensbestuurslid Dijkstra
vandeLandbouwMaatschappij IJsselmeerpoldersstaandeakkerbouwers inhet
KNLCachterhetplanvandeLMIJtotverplichtebraaklegging.Contingenteringisindeakkerbouwonwerkbaarenalsdoorgegaanwordt opdewegvan
prijsverlagingwordendeNederlandseakkerbouwersmedehet slachtoffer.Dan
zullendeFransenopdegrondenwaaropzebijverlaagdeprijzengeengraan
meertelen,aardappelen,uienenandere 'vrijeproducten'verbouwen,een
ontwikkeling diealingangisgezet.MetnameEngelseakkerbouwers -met
grotebedrijven -blekenareaalbeperking teprefererenbovenhetalternatiefvanprijsdaling,dat inhunogenhetoverschotprobleem nietoplosten
slechtseenkoudesaneringteweegbrengt.Verplichting totdeelnameappelleertaandevoorboerenbelangrijkenotiesvanrechtvaardigheid éneffectiviteitvandemaatregelen. Zoprefereert deNFUeenverplicht programma,
omdatde lastenvandeareaalbeperking dandooralleboerenwordengedragen
ennietalleendoorde 'marginale'boeren (Bowers,1986,p.27).DeLMIJ
voertaandateenvrijwillige regelingnietsoplost,die leidttothoge
kostenenslechtseenkleineproductiedaling,kortom "eensoortvannooit
eindigendeWW-uitkering" (Dijkstra,1987,p.2 ) .Bijeenverplichtebraakleggingvanareaaldataaneengeslotenaandegraanpercelen ligt,isontduikingookbeteroptesporen,wellichtmetbehulpvan luchtfotografie
(Strijker,1986,p.46).Datvergrootderechtvaardigheid, "zozoudenwe
bijvoorbeeldde Italianenkunnennachecken",aldusdeLandbouwMaatschappij
IJsselmeerpolders (Dijkstra,1987,p.3).Hetvoorkomt tevensadministratieverompslomp, eenargumentwaarvoorboereneveneensgevoelig zijn.
DeNederlandse ervaringenmetdesuperheffingendemestwetgeving laten
ziendatdegepercipieerde (on)rechtvaardigheidvan overheidsmaatregelen
inderdaadvangrotebetekenis is.Veelonvredekomtvoort uithetideedat
hetvooralde 'slimste', 'brutaalste', 'kapitaalkrachtigste'boerenzijn
dieaanhet langsteeindhebbengetrokken.
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Conclusies
Uitgaandevanhetdominante landbouwmodel zoumenmetDeHooghkunnen
concluderendat "deeconomischekrachtenenbelangendiedeproductiviteitsverhoging enstructureleaanpassing indelandbouwopstuwen,hun
speelruimtebehouden.Dedrijfverentotschaalvergroting, specialisatieen
intensivering blijvenongeremdwerkzaam.Datgebeurt doelbewust,omdatmen
dezeontwikkelingen beschouwtalsessentiëlevoorwaardenvoor efficiencyverhoging,versterkingvandeinternationale concurrentiepositie eneconomischegroei" (DeHoogh, 1985,pp.240-241).
Productiebeheersing viaareaalbeperking ismeteendergelijke ontwikkeling
instrijd.Zoalshiervooraangegevenisechtereenzekerekentering inde
dominanteideologiewaarneembaar,diemogelijkruimtelaatvooroplossingsrichtingendieopgespannenvoet staanmetdedoorDeHooghgenoemdebeginselen.OmdealeerderaangehaaldeLMIJ-bestuurdernogeensaanhetwoord
telaten:"Hetdenkpatroon islangzamerhand gewijzigd.Menzietmeeren
meerindatvoortgaanopdeoudewegniettotdeoplossing leidt.Desuperheffing laattochookdeoverschottenafnemenenheeftde inkomensvorming
nietnegatief beïnvloed".Gevoegd bijde 'ontdooiing'vanhetdiscussieklimaatdiehetgevolg isvandegesignaleerdeerosievanhetagrarischcorporatisme,lijkeninNederlandkansenaanwezigvooracceptatievanhetinstrumentareaalbeperking alsvormvanextensivering (geendefinitieve
grondonttrekking).Terrelativering zijhierbijaangetekend dathet ingevalvanbeperkingvanhetgraanareaal inNederland hooguitom 25.000hazou
gaan ',dat is1,25%vanhetNederlandse landbouwareaal.Eenregelingtot
areaalbeperking zoueenverplicht,ofalthanssterkdirectief,karakter
moeten hebben,zoweluiteenoogpuntvandoorboerenervaren rechtvaardigheid,alsomwillevandekostenbeheersing endeeffectiviteit.Eendergelijkeregeling zoutevensoptimaalmoetenaansluitenbijdeindividuele
bedrijfsomstandigheden. Flexibiliteit dieruimte laatvooralofnietgezamenlijkeinitiatievenvanboerenisdaartoeeenbelangrijkevoorwaarde.
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APPENDIX:AGRARISCH CORPORATISME
Agrarischcorporatismestaatvooreentheoretischconceptterbeschrijving
vaneensysteemvanbelangenarticulatieenbeleidsformatie.Aandeterm
belangenarticulatiewordtdevoorkeurgegevenbovenaanduidingenalsbelangenbehartigingof-vertegenwoordiging.Delaatstesuggererentezeerdat
economischeofsocialebelangenopeenduidigeenongecompliceerdewijzeeen
afspiegelingofuitdrukkingoppolitiekniveauvinden.Belangen liggen
echternietinruwevormvoorhetoprapen,maarwordengevormd,afgewogen
entotvoorwerpvancompromissenenonderhandelingengemaakt.Onderbeleidsformatiewordtverstaanhetgeheelvanbeleidsvoorbereiding,-vorming,
en-uitvoering.Hetagrarischcorporatismeisvooralindenaoorlogse
wederopbouwperiodeendejarenvijftigtotgrotebloeigekomen (Louwes,
1980). Elderszijnweuitvoerigingegaanophetontstaanendemaatschappelijkeachtergrondenvanhetagrarischcorporatisme (Frouwsetal.,1986;
FrouwsenVanderPloeg, 1987).
Kernvanhetcorporatisme indelandbouwisdesymbiosetussendeoverheid
enhetgeorganiseerd agrarischbedrijfsleven.Dezeheeft formeelvorm
gekregenindepubliekrechtelijkebedrijfsorganisatie.Hetisopvallenddat
destructuurvanbedrijfs-enproductschappen slechtsindeland-entuinbouwendaarmeeverbondensectorenduurzaamisaangeslagen (Fernhout,
1980). Hetcorporatismeistetyperenalseengeïnstitutionaliseerde ruil
tussendeoverheidendelandbouworganisaties (ziehetonderstaande schema
'debalansvanhetagrarischcorporatisme').
Delandbouworganisaties,verenigd inhetLandbouwschap,kunnenverregaande
invloeduitoefenenopdebeleidsformatie.Ditgebeurtviaintensieveformeleeninformelecontactenmethetdepartementvanlandbouw,hetzijrechtstreeks,hetzijviahetLandbouwschap,deproductschappen,adviesraden e.d.
Zijbekleden (bestuurlijke)positiesintalvanuitvoerendeorganenalsde
StichtingBeheerLandbouwgronden,deCentraleLandinrichtingscommissie,de
GezondheidsdienstvoorDieren,enz.Viahunzetelsindebedrijfs-,product-enwaterschappen beschikkendeorganisatiesoververordenendeenuitvoerendebevoegdheden,waardoorhunvertegenwoordigendeenprofessionele
apparateninzekerezindeleninhetgezagvandeoverheid.

Schema:Debalansvanhetagrarisch corporatisme

Deoverheidbiedt:
De landbouworganisaties
verkrijgen:
-mogelijkheid totbeïnvloeding
van beleidsformatie
-verordenendeenuitvoerende
bevoegdheden
>autoriteit
- representatief monopolie
-geprivilegieerde toegang
tothet staatsapparaat
-materiëlemiddelenineen
'expanding-sum-game'

Deoverheidverkrijgt:
De landbouworganisaties
bieden:
-eenexclusieverelatiemet
ééngesprekspartner
-eenintermediairvoorstaatsinterventie
- legitimeringvanhetbeleid
-disciplineringvandeagrarischebevolkingsgroep
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Destandsorganisatiesvormendeenigeerkendevertegenwoordigersvande
Nederlandse landbouw.Alszodanigbeschikken zijoverbevoorrechtetoegang
totallefaciliteiten,diehetstaatsapparaatbiedt.Dezepositiestelthen
instaatsteedsmetresultatenuithetoverlegmetdeoverheid tevoorschijn
tekomen (subsidies,geldenvoordeverbeteringvandeexterneproductieomstandigheden,marktbescherming,omschakelings-enstimuleringspremies,
enz.).
Desectoralsgeheelkendeeenperiodevanexpansieeninruimematewaren
overheidsmiddelenvoorhanden:ervielmetsuccesteonderhandelen.Tegenoverdezevoordelenvoordegeorganiseerde landbouwstaatvoordeoverheid
datmenbeschiktoveréén,relatiefgemakkelijktoegankelijkegesprekspartner.Moeizameonderhandelingenmetverschillendepartijen zijnniet
nodig.Develeoverheidsregelingen en-maatregelenmetbetrekkingtotde
landbouwzijnmedeuitvoerbaardoordatdeoverheidkansteunenopdekennis
vân enhetuitgebreidenetwerkvancontactenmétdeagrarischepraktijk,
waaroverdelandbouworganisatiesbeschikken.Zobezienvormtdesamenwerkingtussendeoverheidenhetgeorganiseerd landbouwbedrijfeleveneen
historischevoorwaardevoordeversneldemoderniseringvandeNederlandse
land-entuinbouwindenaoorlogseperiode.
Ookinandereopzichtendroegdesymbiosetussenoverheidenorganisaties
bijaanderealiseringvanhet 'moderniseringsproject'.Denauwebetrokkenheidvandeagrarischebelangenorganisatiesbijdebeleidsformatiewerkt
legitimerend:deeigenorganisatieshebbenhetbeleidmedegevormden
voerenhetmedeuit,"zijzullenweluithetoverleggehaaldhebbenwat
erinzit".Delandbouworganisatieshebbendezelfdeboodschapvangroeien
dynamischondernemerschapverkondigdalsdeoverheid.Zijhebbenertoe
bijgedragendeselectietussende 'goede'ondernemers,deblijversende
'slechte'of 'traditionele'ondernemers,dewijkers,telegitimeren.Inhet
corporatistische systeemwordtdeagrarischeachterbangedisciplineerd.Dit
isonderanderetedankenaanderelatiefhogeorganisatiegraad inland-en
tuinbouw,degetrapteopbouwvandelandbouworganisaties,deideologische
accentueringvandeeenheidenhet 'eigene'vandeagrarischebevolkingsgroepeneencultuurvanvertrouweningeorganiseerd overlegeninwijze
'bestuurderenenvoormannen'diedekoersuitzetten.
Willendelandbouworganisatiesalsééngesprekspartneroptredenendusmet
éénstemkunnenspreken,danzijnonderlingeovereenstemmingeneenheidvan
grootbelang.Daartoemoetendediversebelangendiedoordeorganisaties
'vertegenwoordigd'wordenopéénlijngebrachtkunnenworden.Ookhetvertrouwenindebestuurdersendeonderhandelaars,isgebaatbijdieeenheid.
Hetcorporatistische systeem isopvolgzaamheid gebouwd,omdatdelandbouwpolitiekeconsensuswordtgevormdaandetop.Datwil zeggentussentopbestuurdersonderlingentussendeze-verenigd inhetLandbouwschap-en
vertegenwoordigersvandeoverheid.Ondersteuning doorprofessionele staven
van (landbouw)technische,juridischeeneconomischeexpertsisvaneminent
belangominhetprocesvanonderhandelingenenconsensusvormingmetde
overheidalsvolwaardigegesprekspartner tekunnenfunctioneren.Hetgewichtvanditprofessioneleapparaatheeftoverigensookeendisciplinerendeinvloedopdeachterban:"ze"(dedeskundigenvandelandbouworganisaties)zoekenhetweluit,"ze"wetenhetwel.
Deprofessionele stavenbestaanuitfunctionarissendienietindeeerste
plaats 'belangenbehartigers'zijn,maarevengoedwerkzaam zoudenkunnen
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zijnopdeburelenvanhetdepartementvan landbouwenvisserij.Hetzijn
experts,deskundigen,gesocialiseerd ineentechnisch-economischeinterpretatieenanalysevanagrarischevraagstukkenendemogelijke oplossingen
daarvoor.De 'organisatiebureaucraten' zijnderhalvedeperfectegesprekspartnersvoorde 'overheidsbureaucraten'.Hunoverleg is 'technisch'van
aard.Politiekekeuzenblijvenimpliciet enpolitiekeuitsprakenworden
vermeden.Eendergelijkeopstelling iskarakteristiekvoorhetcorporatisme.Het isimmersgemakkelijker omuiteenlopende sociaal-economische belangenoptopniveauteaggregreren ineen 'technisch'overlegdanin'politieke'onderhandelingen. Ineendergelijkeoverlegcultuurisooknietgauw
sprakevan 'winnaars'of 'verliezers'.Daardoor zijnderesultatenvanhet
overlegookmakkelijker terechtvaardigen,mitsdezenatuurlijk nietalte
nadeliguitpakkenvoor (delenvan)deachterban.Het schijnbaar technische
ena-politieke karaktervanhetoverlegendesamenwerkingmetdeoverheid
isookvanbelangvoorde 'landbouwvoormannen'.Duidelijkepolitiekekeuzen
houdenhetgevaar indatmeneendeelvandeachterbanvan zichvervreemdt
endatdeeenheidwordt ondermijnd.
Kenmerkendvoorhetcorporatistische systeemvanagrarischebelangenarticulatieisderhalvedatlandbouwproblemen zoveelmogelijk intechnische
termenwordenvertaald -waarvoor ooktechnischeoplossingen aangedragen
kunnenworden -enzogedepolitiseerd worden.Dezedepolitiseringwordt
doordedominanteideologiegelegitimeerd.Binnendeideologievanhet
zelfstandig,agrarischondernemerschapverschijnen deafvloeiing vanboeren
entuinders,verschillen inbedrijfsomvangeninkomen,hogegrond-enquotumprijzen, (te)hogeovernamelasten,enz.nietals landbouwpolitiekeproblemen,maaralslogischeuitkomstenvaneconomischeprocessen.
Tenslotte functioneert hetagrarischcorporatismeookbijdegratievaneen
relatief isolementvanhet landbouwpolitieke subsysteem, eenisolementdat
medebevorderd isdoorhettechnischeenvoorbuitenstaanders ingewikkelde
karaktervanhet landbouwbeleid. Landbouwzaken wordendoorregering,parlementenniet-landbouwdepartementenovergelatenaanhetGroeneFront ',
waardoor een sterke 'verkokering' (Louwes,1986)vanhet landbouwpolitieke
domeinindehand isgewerkt.Uithetagrarischcorporatisme zijneenaantal 'spelregels'afteleidenvoordelandbouwpolitieke discussie.
Deofficiëlediscussiewordtvoornamelijk gevoerd ophetniveauvan (top)bestuurders.Inbrengvanonderafvindtweinigplaatsenwordt strakgereguleerd.Autonome bijdragenvanindividueleboerenofvangroepen agrariërs
wordennietopprijsgesteld,de 'eigen'organisaties zijnhetaangewezen
kanaal.Hetoverleg binnenhetLandbouwschap enmetdeoverheid iseen
grootgoedendemedeverantwoordelijkheid vandeorganisaties iseenbelangrijkgegeven.Dezecondities stellengrenzenaandeinbrengvande
leden.Deskundigen drukkeneen zwaarstempelopdediscussie.Invoorbereidendenotitiesenconceptnota'sgietenzijhetdebat inneutrale,technischetermen,politiekekeuzenwordenerzoveelmogelijk buitengehouden.
Eengedurfdevisieofradicaleoplossingenpassennietbinnenditkader.
Alleendeelnemersuitdeeigen,vertrouwde landbouwwereld zijn competent,
'buitenstaanders'wordennauwelijks serieusgenomen: 'aanvallen'op 'de
landbouw'getuigenvanonvoldoendekennisvanzaken.Deonderlingeeenheid
moetbewaard blijven,dissidentegeluidenverzwakkendekrachtvanhet
GroeneFront.
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No-ten

1)Mansholtschatdat10%vandezeerkleinebedrijfjesbesluittotvroegtijdigebeëindigingendat15%deelneemtaaneenprogrammavanextensivering.Hetgaatderhalveom25%vandezekleinebedrijvenmeteen
oppervlaktevan25%x18,5min.ha-zieartikelvanMansholt,tabel3
datisdus4,625minha.
2)Ziehetverslagvanhetcongres 'Productiebeperking indelandbouw:
nieuwekansenvoornatuurenlandschap?'inhetAgrarischDagbladvan
16-5-1987.EenmedewerkervandeRPDsteldemetzoveelwoordendatde3
à400.000hadievolgenshet 'rekensommetje'in2005overiszekerniet
aandeagrarischebedrijfsvoeringzalwordenonttrokken.
3)AldusJefMares,secretarisvandeKNBTB,inzijnhoofdredactioneel
commentaarinBoerenTuinder,9-1-1987,p.5.
4)Redactioneelcommentaar inPP-magazine,17ejrg.,no.2,februari1987.
5)GeciteerduiteeninterviewmetArieBrouwer,devoorzittervandecommissiePlanologievanhetLandbouwschap,BoerenTuinder,6-2-1987,p.16.
6)Ookdeze 'breuk'methetverledenisniettotaal.Zoiskritiekgeleverdophetfeitdateen 'Commissievanwijzemannen'dediscussie
teveelvoorkookteenereenonverantwoord stempelopdruktedoorde
bekendmakingvaneenmeerderheidsstandpunt binnendecommissie.Bovendienreiktede 'bottom'nietverderdandeafdelingsbestuurders vande
gewestelijkeorganisatiesvandeKNBTB.De 'gewone'ledenwerdenniet
directgeraadpleegd.
7)Inditverbandkwamen-involgordevanbelangrijkheid -devolgende
redenennaarvoren:wilzelfbeslissenoverdeaanwendingvandegrond;
wilhetgeld zelfverdienenennietafhankelijk zijnvantoeslagen;
overheidsbetalingen zijnnietzekergenoeg;hebgoedegrondenalleen
slechtegrondmoetuitproductiewordengenomen;hetgeeftgeenpas
cultuurgrond niettebenutten (Wilstacke,1986,p.536).Hetisde
vraagofdezeredenenvaneenalgemene-negatieve-instellinggetuigen.Zokanmentenaanzienvandeeerstgenoemderedendevraag stellen:Waaromwiltudaarover zelfbeslissen?Hetiszeerwelmogelijk
dathetantwoorddanzouverwijzennaarredenenvanbedrijfsvoeringen
bedrijfsontwikkeling.
8)Hierwerdenalsredenengenoemd:wildeontwikkelingsmogelijkheden voor
debedrijfsopvolgernietbeperken;wilboerblijvenenmogelijkheden
hebbenhetbedrijfuittebreiden.
9)Voorbeeldenhiervanzijn:danisteweinigruwvoervoorhetveebeschikbaar;dankanikdedrijfmestnietkwijt.
10)In1986bedroegdeoppervlaktegraneninNederland 170.000ha(LEI,
1987,p.197).Braakleggingvan15%vanditareaalkomtneerop25.500
ha.Eenareaalbeperkingdieookbetrekkingheeftopgrasland (hetmaaimest-weide-verbodvanMansholt)lijktonuitvoerbaar: "Grassleftcould
alwaysbecutand fedtoanimalsortheanimalscouldbegrazedonit
anyway" (Bowers,1986,p.11).
11)BehalvedestandsorganisatiesenhetLandbouwschapwordentothet
GroeneFrontgerekendde (agrarische)productschappen,hetministerie
vanlandbouwenvisserij,deledenvandevastekamercommissiesvoor
landbouwenoverige 'agrarische'bestuurdersenpolitiekevertegenwoordigers (inGS,PS,collegesvanB. &W.,gemeenteraden).
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