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TAKEN EN INSTRI'}íENTEN VAN DE NRLO

De Ín de Instellingsbeschikking Nationale Raad voor Landbouwkundig Onderzoek vermelde Ëaken van de NRLO zíjn:
- verrichten van toekomstverkenningen en studies op het gebied van wetenschap en technologie;
- opstellen van een meerjarenvisie voor het gehele landbouwkundig ondetzoek

Lx/4 jaar;
- opstellen van onderzoekprogramma's voor gebÍeden waarbij taakverdelÍng en
samenï^Terking tussen meerdere organisaties nodig is;
- bevorderen van de relaties van het landbouwkundig onderzoek met andere
kenniscentra;

- optreden als adviesinstantie conform de l'iet Sectorraden;
- bevorderen van implementatie van onderzoekprogramma's en van taakverdeling, sameil{Ierking en kwaliteit in het landbouwkundig onderzoek.
deze taken te kunnen verriehten hanteert de NRLO onder meer de volgende
instrumenten: strategische conferenties, !ÍorkshoPs, studie- en themadagen,
taak- en studiegroepen ad hoc, programma-adviescommissies, studie-opdrachten, en overleg (netwerkvorming) tussen onderzoekorganÍ.saties, afnemers van
onderzoekresultaten en overheidsdirecties .
De NRLO beschikt over een databank voor informatie over onderzoek dat bfj
de participanten in uÍtvoering is.
In het personeel en budget voor het secretariaaÈ van de NRLO wordt door het
Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij (Directie Wetenschap en

Om

Technologie) voorzien.

IN

DE NRLO DEELNE}IENDE ORGANISATIES

In de NRLO werken onderzoek, maatschappelijke organisaties en overheid
saxnen.

De onderzoekparticipanten

zijn: de Dienst Landbouwkundig Onderzoek (DLO),
de ProefstaEions voor land- en tuÍ.nbouw, de Landbouwuniwersiteit l^Iageningen
(LU), de Fakulteit Diergeneeskunde (FD) van de RijksuniversireiÈ Utrechr,
TNO, de Directie F1evoland/Rijkswaterstaat, het Nederlands Instituut voor
Zuivelonderzoek (NIZO), het Instituut voor Rationele Suikerproduktie (IRS),
het Nederlands Ïnstituut voor Luchtkartering en Aardkunde (ïTC), het Nederlands Instituut voor Oecologisch Onderzoek (NIOO), de Dienst Binnenwaxeren/
Rijksinstituut voor de Zuivering van Afvah^rater (DBIí/RIZA), en de Stichting
Samenwerking Hoger Agrarisch Onderwijs (SHAO).
Voorts nemen de afnemers van onderzoekresultaEen, bestaande uit een breed
seala van maatschappeTijke organisaties in de NRLO deel, waaronder het
Landbouwschap, het Bosschap, de produktschappen, de Stichting Gezondheidszot| voor Dieren, de Nederlandse Vereniging tot Bescherming van Dieren,
natuur- en milieu-organisaLies, de ANWB, terreinbeherende instanties, de
waterschaPPen, organisaties van de handel en de Verenigde Nederlandse Voedsel- en Agrarische Industrie.

Vanuit de overheid participeren beleidsdirecËies van zes ministeries,
weten LNV, VROIí, O&Ií, I^IVC, V&W, Defensie.

te

ALGET{EEN

Verkenningen duurzame ontwikkeling in de 21e eeuw
De Algemene Kamer van de NRLO heeft op 6 maart L992 een studiedag gewijd
aan verkenningen met het oog op de ontwikkelingen in de 21e eeuw. De circa
50 deelnemers aan de studiedag hebben zich gebogen over de volgende vragen:
welke zijn de belangrijkste problemen en kansen waarvoor de Nederlandse
landbouw en het landelijk gebied zich in de 21e eeuw geplaatst zulIen
zien?; en vervolgens: welke studies moeten in gang worden gezeX om die
problemen en kansen scherper in beeld te krijgen?

Alhoewel de NRLO zich aI ruim 25 jaar met verkennende studies bezighoudt,
was het voor het eerst daE er binnen de NRLO op zo'n brede schaal discussie
plaatsvond over het onderwerp "duutzame ontwikkeling van landbouw en landelijk gebied in de 2Le eeu\t7". Aan de verkennende studÍes oP dit terrein
wordt een grote waarde gehecht, temeer daar de uitkomst van de studies een
input vormt voor onder meer de Meerjarenvisie Landbouwkundig Onderzoek 1995
- 1998.
Bij de door de NRLO gekozen benadering van het concePt van duurzame ontwikkeling worden ecologische, economische, sociale, technische en ruimtelijke
aspecten in onderlinge samenhang bezien. Daarbij wordt tevens in aanmerking
gebied
genomen dat de problemen en kansen van de landbouw en het landelijk
hebben.
dimensie
mondiale
en
een
Europese
eeuw
in de 21e
Aan de hand van de plenaire rapportages van de discussiegroepen op de studiedag is een negental onderwerpen voor nieuwe verkennende studies aangewezerl, die met voorrang zullen r.rorden uitgewerkt. Te weten:
- grondgebruik en ruimtelijke spreiding van functies in Nederland en WestEuropa in de 21e eeuw;
- interactie tussen ecologische en economische duurzaarnheid;
- drastische verhoging van de efficiëntie in de dierlijke Produktie;
- agrificatie en energieproduktie door de landbouw in de 21e eeuw;
- ontwikkelingen in consumentengedrag en voedings- en gezondheidsvoorlichting;
- energieverbruik door de landbouw in de 21e eeuw;
- bestuurlijke veranderingen met betrekking tot landbouwbeleid en belangenbehartiging;
- publiekshouding a1s factor voor agrarische ontwikkeling;
-- bewerkstellÍ.girg van een..-vitale :egio,Nederland-in de 2Le eeuw.
Voor de negen geselecteerde algemene onderwerpen zijn door de Sector-Kamers
concrete voorstellen uitgewerkt. Daarnaast is de Sector-Kamers verzocht
zich te beraden over aanvullende specifieke onderwerpen die voor bepaalde
sectoren van de landbouw en het lantletijk gebieil van essentiè1e betekenis
zíjrr. In de juni-vergadering heeft de Algernene Kamer groen licht gegeven
voor de uitvoerÍng van de studies.
De uitvoering van de studÍes is grotendeels uitbesteed aan onderzoek-

instellingen.

Verkenning van wetenschapoelijke en technologische ontwikkelingen
In aanvulling op de verkenning van maatschappelijke en beleidsmatige ontwÍkkelingen heeft de Algemene Kamer aan de Sector-Kamers verzocht aandacht
te besteden aan wetenschappelijke en technologische ontwikkelíngen. In het
bijzonder de Èwee volgende vragen heeft de Algemene Kamer aan de Sector-Kamers voorgelegd:

- Welke wetenschappelijke en technologische ontwikkeligen zíjn voor het
werkgebied van Uw Sector-Kamer in het bijzonder van belang voor het creëren van een duurzame ontwikkeling van de landbouw en het landelijk gebied?

- Iíelke urogelijkheden ziet Uw Sector-Kamer voor Ínternationale taakverdeling en samenwerking met betrekking tot de verschillende disciplines en
vakgebieden in Europees perspectief?
De Sector-Karners is verzochË de met betrekking toÈ deze beide vragen meest
relevante onderwerpen aan te geven en nader uit te werken.
Advies over het wetenschappeliik onderzoek naar de relatie mens-dier
Naar aanleiding van een verzoek aan het Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij tot financiering van het "Instituut Mens-Dier Onderzoek in
oprichting" is de NRLO advies gevraagd.
De NRLO

heeft geadviseerd een onderzoekprogramma te doen opstellen dat ge-

baseerd Ís op:

a. de nota "terreinverkenningen op het gebied van de relatÍe mens-dier,'
(alsmede het bijbehorende projeetenoverzicht van het voornoemde instituut in oprichting);
b. de (NOTA-)programmeringsstudie "Ethische en rechtsfilosofische aspecten
van genetische modificatie bij dieren" (alsmede de daarbij behorende
onderzoekagenda ethiek en dierlijke biotechnologie) .
In het advies is voorgesteld dat de departementen LNV, O&W en I.rrVC gedurende
een periode van vier tot zes jaar financiële middelen Èer beschikking stellen voor de uitvoering van dit programma. Vorming van een stuurgroep bestaande uiÈ financiers en een vertegeil^roordiging van onderzoekers wordt
aanbevolen.

Het adwies gaat verder in op de wijze lraarop een r,retenschappelijke vereniging zou kunnen bijdragen aan de beleidsvorming van de overheid en op de
functie en betekenis van een documentatie- en informatiecentrum.
De NRLO heeft benadrukt dat het onderzoekprogramma ruimte moet bieden voor
verschillende disciplines, onder andere de filosofie, de ethiek, de sociologie en de rechtswetenschap.
Voorstel voor technologisch aspecEenonderzoek
Op verzoek van de Directie Wetenschap en Technologie van het l"linisEerie van
Landbouw, Natuurbeheer en Visserij heeft een ad hoc commissie van de NRLO
een preadvies op.gesteld voor. TA-onderzoek voor het beleidst,errein v,an INVMet het voorstel heeft de Algernene Kamer van de NRLO in grote lijnen ingestemd.

Van het TA-programma wordt verwacht dat het bijdraagt aan:
- het leveren van een antwooril op beleidsvragen van overtreicl en maatschap-

pelijke organisaties;
- het bevorderen van een evenwichtige besluitvorming over technologische
ontwikkeling;
- betere afstemming van vraag en aanbod van technologisehe onÈvrikkeling;
- verbetering van het maatschappelijk draagvlak voor technologische ontwikkeling.

De concrete programrna-inhoud zaL worden ingevuld door een stuurgroep en een
aan te wijzen onderzoekcoördÍnator. Gesuggereerd is de NRLO en de NOTA te
vragen de samenstelling van de stuurgroep te verzorgen.

Advies NRLO over beleidsvoornemen Beleidsplan Wetenschap en TechnoloBie
L99L - L994
In zijn advies over het beleidsvoornemen Beleidsplan l^Ietenschap en Technologie 199L - 1994 constateert de NRLO met voldoening dat veel speerPunten
uii de Meerjarenvisie Landbouwkundig Onderzoek L99L - L994 van de NRLO in
de beleidsprioriteiten van het Beleidsplan zijn terug te vinden.
De NRLO betreurt dat door bezuinigingen aan de kant van de overheid het
totaal beschikbare onderzoekpotentieel dreigt te verminderen. Gewezen wordt
op het gevaar dat onvoldoende wordt geinvesteerd in het strategisch onderzoek en het onderzoek ten aanzien van collectieve belangen, zoaLs milieu,
natuurbeheer en kwaliteits- en veiligheidsaspecEen van voedsel. Bepleit
wordt in het Beleidsplan duidelijker straÈegische keuzes te maken van
zwaartepunten in het Nederlandse landbouwkundig onderzoek, en daarnaast de
internationale netwerken te versterken.
De sturende invloed van doelgroepen op operationeel niveau krijgt volgens
de NRLO in het Beleidsplan onvoldoende aandacht. Met name de wijze I^IaaroP
de invloed van doelgroepen op de programma-sturing zaL worden Seorganiseerd
behoeft nadere uitwerking.
In het advies wordt aandacht gevraagd voor het optimaal functioneren van de
kennisinformatiesÈroom. Nadere studie over de effecten van contractonderzoek op de verspreiding en benutting van kennis wordt wenselijk geacht.
Werkplannen 1993 van de Sector-Kamers
De werkplannen 1993 van de Sector-Kamers zijn in de oktober-vergadering ter
goedkeuring aan de Algemene Kamer voorgelegd. Voor meerdere leden van de
Algemene Kamer vormt de werkdruk voor de secretarissen van de Sector-Kamers
een punt 'varr zorg. Bepleit wordt daar aandacht aan te besteden. Uitgangspunc bij de werkplannen van de Sector-Kamers zijn de taken van de NRLO,
zoals deze onder meer zijn trreergegeven in de NRlo-brochure "tJat is en wie
vormen de NRLO?". Behalve een overzicht van onderwerpen waaraan in het
komende jaar door de Sector-Kamers aandacht wordt besteed, geven de werk-

plannen inzieht in de tijdsbesteding per activiteit.

Evaluatie NRLO
Bij de vorming van de Directie Wetenschap en Technologie per 1 mei 1989 is
het secretariaat van de NRLO opgenomen in deze directie. Daarbij kreeg DIIT
als één van haar taken om de werkzaamheden van de NRLO adequaat te ondersteunen. Bij deze overgang is vastgesteld, dat in 1992 zou worden geëvalueerd welke gevolgen deze overgang heeft gehad voor het functioneren van
de NRLO. In se.ptember L992 is door de Directeur-Generaal Landbouw en Vo.edselvoorziening een commÍssie ingesteld met a1s taak deze evaluatie uit te
voeren.

De evaluatiecommissie was als volgt samengesteld: Prof.Dr. C.C. Oosterlee
(voorzÍtter) , Dr. I^I .IJ. Aalbersberg, Dr.Ir. L.P. van Duijn (secretaris) ,
Ir . N. 'Mo1enaar en t{evr . Dr . A. D . 'Iíolff -Albers .
De commissie is verzocht haar (eind)rapportage eind 1992 gereed te hebben.
Databank Lopend Onderzoek

Het aantal geregistreerde in uitvoering zijnde onderzoekproj ecten bedroeg
aan het eind van L992 4433 projecten, te weten:
t73L
- DLO
853
- Proefstations en Regionale Onderzoek-Centra
59
Dienst
- Plantenziektenkundige
1108
- LandbouwuniversÍteit
66
- RIIU-Faculteit Diergeneeskunde
159
(TNO-Voeding,
NIKO)
- TNO

- RijkswaÈerstaat (RIZA, Dienst Flevoland)
- NIZO
- Overige instellingen (IRS, ISRIC, ITC, NïOO-Cenrrun voor
Terrestrische Oecologie, NIOO-Centrum voor Limnologie)
Het gehele bestand, met uitzondering van de projecten van
Diergeneeskunde, werd ín L992 geacÈualiseerd.

239
94

L24
de

Faculteit

De noodzakelijke gegevens werden rechtstreeks doorgeleverd aan het NBOI ten
behoeve van de Nederlandse Onderzoek Databank (NOD). Het NRLO-aandeel in
het totale NOD-projectenbestand (circa 17000 records) bedroeg in L992 25f.
De NOD was i-n 1992 voor het eerst on-line beschikbaar via de host-organisa-

tie RCC/IVEV.
In bestuurlijk verband vroeg de organisatorische onderbrenging van het NBOï
opnieuw de aandacht. De onderbrenging bij de KB bleek geen succes. Onduidelijkheid met betrekkÍng Èot de veranturoordelijkheidsverdeling tussen heÈ
Curatorium van het NBOI en het Algemeen Bestuurscollege van de KB was hiervan de oorzaak. Zowel door het Ministerie van O&lJ als binnen het NBOInetwerk vlerd overleg gestart over de inhoudelijke koers voor de komende
jaren en een eventuele wijziging in de organisatorische onderbrenging.
Als gevolg van de opheffing van de databank voor natuur- en milieu-onderzoek bij het CID-TNO, één der participanten in het NBOI-netwerk, werd aandacht besteed aan de herverdeling van de bijbehorende enquéte-adressen. De
I'natuur"-adressen werden overgenomen door de NRLO.
Overige bestuurszaken betroffen met name de activiteiten en regelingen rond
de on-line beschÍkbaarstelling van de NOD, de organisatie van de herautomatisering en de follow-up van het combi-format.
De AGREP-databank werd geactualiseerd met de in L99I verzamelde informatie.
De gegevens werden via het NBOI-bureau op tape toegeleverd aan DaEacentralen te Kopenhagen.
Voor het eerst bevat AGREP ook inforrnatie op nationaal (landbouwkundig)

niveau (R&D policy and coordination, research organízaxions and acti-vities,
major R&D programmes or research themes) van elk der lidstaten.
Input voor aanvullende informatie (budget, expertise, e.d.) voor de instituutsprofielen werd in L992 voor het eerst aangeleverd. Tot op heden waren
de instituutsgegevens beperkt tot adresÍnformatie.
Rond de jaarwísseling verscheen een ní-euwe gedrukte uitgave van AGREP.
op
De

verzoek van vragenstellers werden in 1992 30 overzichÈen samengesteld.
Segevens hiervoor werden ontleend aan de NRlO-databank, NOD of AGREP-

ziging samenstelling Algemene Kamer
Dr. J. Marks, vertegenwoordiger namens het MinÍsterie van Onderwijs en
!íetenschappen, werd per september L992 voor één jaar opgevolgd door Dr. J.
Wii

'Schriever.

Verschenen publikaties

"Interactie en afstemming bij beleidsterreinen in het landelijk

(NRLO-rapport 92/L).
"Beeldverh/erking" (NRLO-rapporx 92/2) .
"Stortgoed en poedertechnologie" (NRLO-rapport 92/3) .
"DifferentiaÈie van boerderijmelk" (NRLO-rapport 92/4) .
"Produktfysiologie' (NRLO-rapport 92/5) .
"Onderzoek naar de relatie mens-dj.er" (NRLO-rapport. 92/6).
"Voorstel voor technologisch aspecten-onderzoek" (NRLO-rapport 92/7)

gebied"

.

"NRLO-advies over het beleidsvoornemen Beleidsplan trIetenschap en Technologie 1991 - L994" (NRlo-rappott 92/8).
"Milde conserveringsmethoden" (NRLO-rapport 92/9) .
"Fermentatietechnieken" (NRLO-rappott 92/L0) .
"Analyse van onderzoekwensen veldsportaccommodaties" (NRLO-rappoti' 92/LL).
"Verkenningen rn.b.t. de Nederlandse landbouw en het landelijk gebied in de
eerste decennia van de 21 eeuw" (NRLO-rapporx 92/L2).
"NRlo-Verkenningen Programma L992/L993" (NRLO-raPport 92/L3) .
"Hoofdlijnen Landschapsonderzoek in het kader van de Nota Landschap"
(NRLO-rapporx 92/14).
"Consumentenacceptatie-onderzoek" (NRLO-rapPorx 92/L5) .
,'Implicaties van het begrip duurzame ontwikkeling voor de Nederlandse landbou\^r" (NRLO-rapporx 92/L6) .
"Onderzoek aan lirater- en oeverplanten in Nederland (NRLO-rapport 92/L7).
"Rol sectorraden m.b.t. strategische onderzoekprogramma's" (NRLO-rapport
e2/L8) .
"International trade and the environment" (NRlO-rappott 92/L9),
"Verslag 4e Internationale "Erfahrungsaustausch tiber Forschungsergebnisse
zum ökologischen Obstbau" (NRLO-rapPorx 92/20) .
"Vruchrbaarheid en Voortplanting bij het Paard" (NRLO-rapPotX 92/21).
"Ziekten en plagen in cultuurgrasland" (NRlo-rapport 92/22).
"Landbouwbeleid en landbouw-economisch onderzoek n.a.v. de CPB-langeterrnijn verkenningen" (NRLO-rapporx 92/23) .
"Technologisch Aspecten-onderzoek in de Landbouw" (NRLO-rapPott 92/25) .

SECTOR I.ANDINRICHTING,

NATWR-, BOS- EN I.ANDSCHAPSBEHEER

Algemeen
De SecÈor-Kamer vergaderde

in de verslagperiode tweemaal. In het bijzonder
werd in deze vergaderingen aandaeht besteed aan de voorstellen voor verkennende studies over duurzame ontrtlikkeling van de landbouw en het landelijk gebied met het oog op de 21e eeuw, aan het landschapsonderzoek en aan
de studie-onderwerpen verdroging, interaeties en afstemming bij beleidsterreinen in het landelijk gebÍed, en ecotoxicologie. In het volgende wordt
op deze en andere onderwerpen nader Íngegaan.
In de samenstelling van de Seetor-Kamer khTamen enige wijzigingen: Dr. B.H.
van Leeuwen die de Directie Natuur-, Milieu- en Faunabeheer van het
Ministerie van LNV vertegeil,íoordigde, werd opgevolgd door Drs. N. van
Heijst, hoofd van het Informatie- en Kenni-scentrum van de nieuw gevormde
LNV-Directie Natuur, Bos, Landschap, Fauna. Drs. D. Kruizínga, advÍserend
Iid vanuiÈ de onderzoekinstellingen, verliet de Sector-Kamer hregens pensionering.
Duurzame ontwikkeling van de landbouw en het landelijk gebied in de 21e
eeuvl

Als opmaat voor de NRLO-Meerjarenvisie Landbouwkundig Onderzoek 1995 - 1998
heeft de Sector-Kamer drie voorstellen voor verkennende studies over dit
onderwerp gepresenteerd tijdens de studiedag op 6 maart, Voor meer informatie wordt verwezen naar het hoofdstuk "Algemeen" van diÈ jaarverslag. HeÈ
resultaat van de studies (met name de formulering van onderzoekthema's)
vormt een belangrijke input voor deze Meerjarenvisie. Twee van de voorstellen werden door de deelnemers aan de studiedag geselecteerd; één ervan
kreeg door combinatie met een ander voorstel een ríat ruimere scope. Het
derde voorstel werd later door de Sector-Kamer opnieuw voorgedragen en
geaccepteerd. De onderwerpen en de onderzoekinstellingen die deze studies
thans uitvoeren, zijn:
- Grondgebruik en de ruimtelijke spreiding van functies (LU-Vakgroep Ruimtelijke Planvorning).
- Ecologische-economische interacties bij duurzaamheid (DLO-Staring Centrum)

.

- Toekomstig recreatiegedrag (KUB-Vakgroep Vrijetijdswetenschappen en
Staring Centrum).
De verkenningen zullen in de tweede helft van 1993 worden afgerond.

DLO-

Verdroeinssonderzoek
Zoals reeds aangekondigd in het jaarverslag 1991 hebben voorzitter en
secretaris van de Sector-Kamer op verzoek van de Algemene Kamer gepeild bij
verschillende ministeries en andere instanties of deze op basis van de eerdere NRLO-rapportage en daarop binnengekomen reacties bereid zouden zíjn
'tot aanvullende financiering voor de peÍioc1e a993 t/m 1996. lnmiddel-s is
gebleken dat de Ministeries van V&Ií, INV en VROM een tijdelijke
intensivering van het verdrogingsonderzoek met totaal / 6 miljoen mogelijk zullen
maken, terwijl STOIíA en VEWIN in principe tot participatie op projectbasis
bereid zíjn; het Interprovinciaal Overleg (IPO) beraadt zich nog op deelname. Intussen heeft een voorbereidingscommissie van de belangrijkste betrokkenen uit beleid, praktijk en onderzoek begin 1993 een onderzoekprogramma geformuleerd.
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Interactieprocessen bij beleidsterreinen in het landelijk gebied
vele functies in het landelijk gebied die Èot hun recht moeten komen en
de versehillende beleidsverantwoordelijkheden van ministeries en provinciale besturen vragen om veel samenwerking en samenspel. Daarbij zijn zowel
technisch-inhoudelijke als bestuurskundige aspecten aan de orde.

De

Inhakend op de onderzoekthema's die in een verkennende studie over interacties en afstemming bij beleidsterreinen in het landelijk gebied zíjn
geformuleerd (Beun en Bosma, NRLO-rapport nr. 92/L) hebben een aantal personen uit wetenschap en beleid (rijk en provineies) tijdens een workshop
een nadere prioriteit aangegeven. De volgende thema's werden geselecteerd
om daarbinnen onderzoek op gang te brengen:
- bestuurlijke randvoorwaarden voor succesvol uitwerken van beleid in proj ecten;

- scenario's voor samenhangend sectorbeleid in het landelijk gebied en voor
ruimtelijk selectief landbouwstructuurbeleid ;
- beleidsevaluatie ten aanzien van succes- en faalfactoren;
- evaluaEiemethodiek.
heeft - evenals de deelnemers aan de workshop - bepleit
dat vooral de beschikbare expertise bij unÍversiteiten zal worden Íngezet
voor deze belangrijke thema's. Inmiddels Ís aan de Directeur Wetenschap en
Technologie van het Ministerie van LNV het verzoek gedaan uitvoering van
studies binnen deze prioritaire thema's mogelijk te maken.
De Algemene Kamer

Hoofdl ij nen landschapsonderzoek

het Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij heeft
de NRLO een advies uitgebracht over de hoofdlijnen van het landschapsonderzoek in de negentiger jaren in het kader van de Nota Landsehap (NRLO-rapport nr. 92/14). Het rapport concludeert dat gedurende de planperiode van
de Nota Landsehap (1993 t/m 2000) een tijdelijke intensivering van de onderzoekinspanningen gewenst is, die zich zal richcen op:
Op verzoek van

- de landschappelijke kwaliteit;
- het landschapsbeleid;
- lange termijn visie over functie en betekenis van het landschap;
- verbetering van de informatievoorziening.
Het rapport geeft een indicatieve verdeling van de onderzoekinspanning over
deze thema's aan.
Een deel van de extra middelen die in de Nota Landschap zíjn aangekondigd
voor onderzoek, voorlichting en educatie, zal hiervoor kunnen lrorden inge-

zet.
Ecotoxicolo gisch onderzoek
AIs vervolg op de aanbevelingen in de laatste l"leerjarenvisie van NRLO en
R}ÍNO hebben beide raden een ad hoc commissie ingesteld met de opdracht om
een advies uit te brengen over de hoofdlijnen van het ecotoxicologisch
onderzoek in de komende jaren. Het accent ligt op de relatie ecotoxicologie-systeemecologie, waar duidelijke leemten in kennis zijn. De commissie
bestaat uit deskundigen uit wetenschap en beleid. Het advies wordt medio
1993 verwacht.

ies en Werkgroepen
In verscheidene contactcommissies en werkgroepen wisselen onderzoekers en
deskundigen uit de praktijk regelmatig onderzoekresultaten en praktijkervaringen uit. Ook komen daar vragen over onderzoekmethodiek aan de orde en
Contactcommiss

worden lezingenmiddagen georganiseerd. Genoemd worden:
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-

Contactcommissie Onderzoek Recreatie
Contactcommissie Onderzoek Stadsranden
Werkgroep Aanwending Drijfmest op Grasland
Werkgroep Ruimtelijke VariabiliÈeit van Bodem en Water.
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PI.ANTAARDIGE PRODUKTIE

Algemeen

De sector-kamer heeft dit jaar driemaal vergaderd, te weten in mei,

sëP-

tember en december.
De samenstelling is als volgt gewijzígd.
Namens de Stichting BION is de plaats van Prof . Dr. J . T. Lambers (RUU)
(eveneens RUU). Ir. H.J. Schuring
ingenomen door Prof .Dr. C. Kollöffel
de sector-kamer in verband
verliet
(Landbouwschap, Hoofdafdeling Akkerbouw)
met de wijziging van zLjn functie. Hetzelfde geldt voor Ir. P. van der
Zweep, die het Hoofdproduktschap voor Akkerbouwprodukten vertegenwoordigde.
Aan het einde van het verslagjaar verliet de heer M.J. van den Heuvel de
sector-kamer in verband met zijn vertrek uit de Afdeling Bloementeelt van

het Landbouwschap.
De sector-kamer is hun dankbaar voor de ínzet die ze hebben geleverd en
hoopt de lege plaatsen in 1993 weer in te vulIen. Overleg hierover is
gestart.
De belangrijkste onderwerpen, die in de sector-kamer aan de orde zijn
geweest, zLjn de volgende:
Inventarisatie onderzoekbehoef ten b iolo gische plantaardi ee Produktie
van de sector-kamer heeft de PAC Biologische Landboul, een inventarisatie gemaakt van de belangrijkste problemen in de planÈaardige biologische teeltsystemen. Daarbij is tevens aangegeven welke aanpak de Pac het
meest efficiënt acht voor het vinden van oplossingen: een themabespreking
met deskundigen uit de biologische en de gangbare en/of de geintegreerde
landbouw, een probleemverkennende studie of een gericht onderzoekproject.
De inhoud ervan is betrokken bij de opstelling van het Plan van Aanpak
Onderzoek Biologische Landbouw door het Ministerie van LNV.
Op verzoek

Inteerale Ketenzors
De sector-kamer heeft gestimuleerd dat in de sector van de plantaardige
produktie Een behoeve van de produktkwaliteit een IKZ-project wordt opgezel. Na discussie in en buiten de secÈor-kamer is besloten witlof a1s
proefprodukt daarvoor te nemen. In samenwerking met PAGV, IKC-AGV, NTS, PGF
en veredelingsbedrijven heeft het Centraal Bureau van de Tuinbouwveilingen
het proefproject geformuleerd en voor finaneiering bij verschillende
instanÈies voorgedragen.
Aanvullend.e Taakstelling Programma-adviescommisies ten behoeve van de
tuinbouwsectoren
In vervolg op de vermelding in het voorgaande jaarverslag van de NRLO kan
gemeldworden dat in L992 de taakwijzíging van de PAC's in de tuinbouw zijn
beslag heeft gekregen. De beoordeling van onderzoekvoorstellen die door
onderzoekinstellingen bij bedrij fslevenfínanciers ter financiering worden
ingediend, zÍ-jn een belangrijk onderdeel van de werkzaamheden van de PAC's
gaan uitmaken. Het Landbouwschap en het PVS hebben elk een onderzoek'
coördinaËor aangesteld om de Pac's bij dit werk te ondersteunen. Zij vormen
het bureau Coördinatie Tuinbouwonderzoek.

De samenstellÍng van de commissies zal zonodig tevens gewijzigd worden
opdat zoveel mogelijk per sector alle schakels in de produktieketen van
uitgangsmateriaal tot en met afzex in de Pac vertegenwoordigd zijn. De
Pac-leden worden benoemd door de hoofdfinanciers op voordraeht van de
relevante organisaties in de schakels.
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Hoewel de werkzaamheden zich meer dan in het verleden op adviezen aan de
bedrijfslevenfinanciers zullen concentreren, zal de NRLO een beroep kunnen
blijven doen op deze PAC's voor een kritische beoordeling van concept meerjarenvisies, concept beleidsanalyses, probleemverkenningen en dergelijke
die voor de sector van belang zijn,
Geconcludeerd kan worden, dat nu ook de tuinbouwpac's vooral adviesorganen
ten behoeve van het bedrijfsleven zijn geworden, die daarenboven bereid
zijn een adviserende ro1 naar de NRLO te vervullen. Dit was trouwens reeds
het geval voor alle Pac's in de akkerbouw, met uitzondering van de Pac
SuikerbieÈen en de Pac Grasland.

Ziekten en plagen in Cultuurgrasland
In opdracht van de NRLO heeft het Proefstation voor de Rundveehouderij, de
Schapenhouderij en de Paardenhouderij de problemaÈiek van ziekten en plagen
in cultuurgraslanden geanalyseerd. Daarin r{orden a1s belangrijksÈe hiaten
aangegeven de tekorten aan kennis over de bestrijding
van emelten, rouvrvliegen en kroonroest.

De NRLO heeft de Minister van INV en het Landbouwschap in januari 1993
geadviseerd in de komende jaren een multidisciplinair onderzoekprograrnma op
dit gebied op te dragen, waarí.n het strategisch en het praktijkonderzoek
samenwerken en bovengenoemd proefstation een centrale rol vervult.
Het
rapport is gepubliceerd onder nummer NRLO 92/22.
Produktfvs iolo sie
Het NRLO-rapport (92/5) over produktfysiologie en de advisering daaromtrent
aan de Minister van LNV heeft geleid tot de opzet van een onderzoekprogramma Produktfysiologie door de NIíO-Stichting BION. De kosten daarvan
worden voor ongeveer de helft door het Ministerie van LNV gedragen en voor
de andere helft door BION. Acht projecten konden worden goedgekeurd. Deze
zullen worden uiÈgevoerd bij universitaÍre vakgroepen, gedeelteijk in
samenwerking met DLO- instituten.
Smaakonderzoek

Het onderzoek naar de genetisehe en fysiologische achtergrond van de smaak
van verse plantaardige produkten blijkt buitengewoon moeilijk te zijn. In
een discussie hierover heeft de sector-kamer besloten een bijeenkomst te
organiseren om de problematiek en de potentiëIe aanpak daarvan in het
onderzoek met deskundigen nader te analyseren.
Sectornota Plantaardige Produktie
Op verzoek van het l"linisterie van LNV heeft de sector-kamer commentaar
geleverd op de Sectornota Plantaardige Produktie, die het Ministerie heeft
uitgebracht als uitwerking van de Structuurnota Landbouw.
TaakgroeÈen

Bij de reorganisatie van de NRL0 in 1987 is besloten taakgroepen op te
heffen, zodra ze hun taak (in het algemeen het opstellen van een onderzoekprograuuna op hoofdlijnen, het uitvoeren van een studie) beëindigd hebben.
Met het oog daarop zijn in L992 de volgende taakgroepen ontbonden, onder
dank aan voorzitter en leden:
- I.Ierking en nevenwerking van bestrij dingsmiddelen
- Bouwplanvraagstukken
- Produktfysiologie
- Plantenveredeling en -vermeerdering
- Weefselkweek en regeneratie
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DIERLIJKE PRODIIKTIE, GEZONDHEID EN WELZIJN
Aleemeen

Het Bestuur van de Sector-Kamer vergaderde ín L992 op 26 mei. Het secretariaatsteam kwam bijeen op 7 mei en op 24 november.
In het begin van het jaar overleed Prof.Dr. J.M.M. van den Bercken. Hij
participeórde zowel in het Bestuur als in het secretariaatsteam als
vertegenwoordiger van de Faculteit der Diergeneeskunde. Het overlijden
betekende een groot verlies gezien de belangrijke inbreng die de heer Van
den Bercken in het werk van de Sector-Kamer had. Zijn plaats werd per 1
september ingenomen door Dr. W.J. Vaartjes.
De heer Ir. J.G.B. Venneman werd door het Landbouwschap aangewezen als opvolger van de heer Ir. J.A.A. Bokx, die in 1991 afscheid nam.
Sectornota Dierlijke Produktie

Dierlijke Produktie werd voorbereid door
1r. E. Talstra, Prof.Dr.Ir. J.A. Renkema, Dr.W.J. Vaartjes, Prof.Dr.Ir.
een schrifteM.i^I .A. Verstegen en Dr. F. van Vugt. Het preadvies werd in
lijke ronde aan het Bestuur van de Sector-Kamer voorgelegd. Na verwerking
.r"., d. opmerkingen werd het definitieve advies aan de Directeur Veehouderij
en Zuivel van het Ministerie van LNV gezonden. In grote lijnen was het
Bestuur ingenomen met de sectornota.
Een preadvies over de Sectornota

Voorbereiding t'Íeerjarenvisie Landbouwkundig Onderzoek 1995 - 1998
In dit kader is vanuit Sector-Kamer III een studie Íngebracht in het NRLOverkenningen-prograrnma, namelijk een studie omtrent de mogelijkheden voor
een drastische efficiëntieverhoging van de dierlijke produktie. Efficiëntie
wordt hierbij bedoeld in de zin van minimale verliezen naar de omgeving;
het proces van de dierlijke produktie in totaal wordt daarbij in beschouwing genomen. De studie is op 1 januari 1993 in uitvoering genomen'
Fundamentele Dierfys iologie
Omtrent dit onderwerp zijn een viertal verkennende studies in uitvoering.
Het gaat om de onderwerpen gedragsfysiologie, fokkerij/vootxplanting, stofwisselingsfysiologie en microbiologie van de digestie. Deze studies moeten
een overzicht verschaffen van de ontwikkelingen op deze vakgebieden, ten-

te kunnen formuleren voor het onderzoek. De
einde daarmee prioriteiten
resultaten van de studies zuIlen relevant zijn voor de volgende Meerjarenvisie van de NRLO, maar ook voor de ont\rTikkelingen die momenteel plaatsvinden rond de heropsuelling van het veeteeltkundig onderzoek van de D.ienst
Landbouwkundig Onderzoek. In de studies wordt nadrukkelijk aandacht besteed
aan heE aspect van sameru^Ierking met de biomedische sector.
Veterinair Parasitologiseh Onderzoek
De onthrikkelingen rondom het veterinair parasitologisch onderzoek hebben
een aantal malen de aandacht gevraagd van het Bestuur van de Sector-Kamer.
In L992 is een rapport gereed gekomen van een commissie ingesteld door de
Nederlandse Parasitologische Vereniging. Dit rapport doet aanbevelingen omtrent de coördinatie wan het onderzoek. Als gevolg van deze ontwikkelingen
zaL de Taakgroep Parasitologisch Onderzoek kunnen worden opgeheven.
lJelziin Dieren
Het onderzoek omtrent welzijn van dieren komt sterker in de belangstelling
met name door de Gezondheids- en Welzijnswet voor dieren, die ín L992 door
de Tweede Kamer is aangenomen. In dit verband is door de NRLO een sEudie
geëntameerd met betrekking tot het onderzoek dat nodig is op het gebied van
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het welzijn van de zogenaamde kleine takken: pelsdieren, eenden, konijnen,
etc. De resultaten zullen in 1993 gerapporteerd worden.
Ook is een Taakgroep ingesteld die een aanzex moet geven omtrent initiatieven en sameilÀTerking ten aanzien van het onderzoek naar gezondheidsbevorderende houderij -systemen. Op dit gebied zijn er een aantal onÈr^rikkelingen
gaande, zoals Specific Pathogen Free en Specific Stress Free systemen.
ies Vis seri i
De Pac's Visserij zijn in 1992 niet bijeen geareest.
Omdat inmiddels het visserijbedrijfsleven een eigen overlegstructuur via
het Produktschap voor Vis en Visprodukten heeft opgezet, is besloten de
Pac-vergaderingen niet meer in hun huidige vorm te continueren. In plaats
hiervan wordt gestreefd naar de vorming van een klankbordgroep, die jaarPro gramma- adviescommiss

lijks eenmaal bijeenkomt
teiten te bespreken.

om

het visserij-onderzoek en de onderzoekpriori-

t]

VERWERKING EN }íARKTVOORZIENING

Algemeen

In de samenstelling van de Sector-Kamer vonden enkele wijzigingen plaats:
Dr. W. IJ . Aalbersberg werd opgevolgd door Dr. J . T.M. Llouters , Drs . G.A.M.
van der Grind door Drs. S.S. de Vries, en Prof.Dr. B. Krol door Dr.Ir. P.
Folstar. Dr. Folstar nam eveneens de plaats van Prof. Krol over in het
Dagelijks Bestuur. Verder beëindigde Mr. S. van Hoogstraten zíjn lidmaatschap van de Sector-Kamer. Er is nog geen opvolger benoemd. De Sector-Kamer
is de vertrekkende leden veel dank verschuldigd voor hun bijdrage'
Follow-up Meeriarenvisie Landbouwkundig Onderzoek 1991 - 1994
Ook in L992 kxeeg de folIoh7-up van de aanbevelingen, zoals geformuleerd in
de Meerjarenvisie ruime aandacht. Zo werd de visÍe van de Taakgroep Marktkundig Onderzoek ten aanzien van toekomstig onderzoek met als hoofdthema's
"ketengebeuren" en t'veranderende gedragspatronen van consumenten", besproken met verÈegenvroordigers van ïlW en de Produktschappen. Er bleek veel
belangstelling te bestaan voor de Europese consument. Naar aanleiding daarvan zaL de nota worden aangepast en ingebracht in het reguliere "extern
marktondexzoek overleg" onder voorzitterschap van de Directie IndustrÍe en
Handel van het l,Iinisterie van LNV.
De Taakgroep Technologie organiseerde een themadag "FermentaEietèchnieken"
en qras betrokken bij een verkenning "Scheidingstechnieken", een gezamenIijke activiteit van EZ, LwV en VROM. Deze verkenning wordt begin 1993
afgesloten met een strategische conferentÍe.
Geconstateerd kan worden dat vrijwel alle aanbevolen acties, zoal-s omschreven in de Meerjarenvisie, inmiddels zijn uitgevoerd.
Voeding
Ten aanzien van het sociaal-wetenschappelijk voedingsonderzoek kan worden
vermeld dat een onderzoeksvoorstel door het Ministerie van LNV is gehonoreerd waarbij de RU-Lirnburg de effecten van lokale voedingsvoorlichting zal
bestuderen en de LU de invloed van de directe sociale omgeving op het
voedingsgedrag. Eind 1-992 is meÈ heÈ onderzoek begonnen.
Verder bleef ook in L992 L.et onderwerp onderzoekscho(o)1(en) een vast punt
op de agenda's van de Sector-Kamer vergaderingen. Inmiddels is duidelijk
geworden dat er 2 ondexzoekscholen zullen komen die aandacht besteden aan
aspecten van de humane voeding mec penvoerders in l{ageningen en Maastricht.
Iíel is het de bedoeling om daarbij nauw samen te werken.

Taakverdeling en Samenwerking Agrologistiek Onderzoek
over het
Op basis van door de onderzoekorganisaties opgestelde notities
agrologistiek onderzoek werd geconstateerd dat er thans geen behoefte is
aan een grondige herverkaveling van de mÍssies van de betrokken instellingen. Besloten is' tot-instelling van een coördinatieteam voor het agrologistiek onderzoek, waarin de betrokken instellingen (LU, ATO-DLO, LEI-DLO,
M-TNO, INRO-TNO) zitting hebben. In dÍt verband worden afspraken gemaakt
voor geregelde afstemming. Vervolgens is het de bedoeling dat ook de
Taakgroep in aangepaste samenstelling weer bij een zaL komen.
IOP - Industriële

Ei\,íitren

Na verschÍIlende jaren van voorbereidingen kon in L992 dan toch de ProgramDr. Ií.IJ. Aalbersmacommissie van start onder leiding van haar voorzitter
berg. Doelstelling is het overbruggen van de kloof tussen het fundamentele

moleculaire onderzoek en heÈ meer toegepaste onderzoek van functionele
eigenschappen Ín voedingsmiddelen en non-food applicaties. De industrie
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heeft daarvoor grote belangstelling, hetgeen resulteerde in voor IOP's vaak
ongebruikelijk hoge bijdragen vanuit het bedrÍjfsleven. Geconcludeerd werd
dat het precompetitieve karakter gehandhaafd dient te blijven.
Nieuwe onderwerpen
Ten aanzien van "verpakken" werd geconstateerd dat dit een zeer gespecialiseerd gebied betreft, waarbij de Nederlandse voedingsmiddelenindustrie in

belangrijke maÈe afgaat op de kennis van de Èoeleverende chemische en
verpakkingsindusErie. Verder v/ordt er op een beperkt aantal plaatsen in het
voedingsmiddelencircuit aandacht aan besteed. De contacten zijn goed en de
NRLO kan daar weinig aan toevoegen.
Ruime aandacht kreeg het onderwerp "IKB en Onderzoek", hetgeen resulteerde
in de voorbereiding van een themadag te houden begin 1993. Daarbij komen
ketenmodelbeschouwingen aan de orde en heeft het bedrijfsleven ruimschoots
de gelegenheid onderzoekvragen aan te reiken. De bedoeling is om aan deze
aspecten binnen het onderzoek extra aandacht te geven.
Duurzame landbouw

Ruime aandachÈ kregen de verkennende studies, die in het licht staan van
duurzame landbouw in de 21e eeuw. Voor Sector-Kamer IV zijn dat "Agrificatie in de 2le eeuw", waarvoor een begeleidingscommissie werd gevormd onder
leiding van de voorzitter van de Algemene Kamer, Ir. A. de Zeeuw en "Consumentenkeuzegedrag in relatie Èot duurzaamheid", waartoe eind 1992 een
opdracht kon worden verstrekÈ aan Prof. Meulenberg van de LU, nadat een
klankbordgroep zich erover gebogen had. Bij "Agrificatie" gaat het om het
scheppen van een maaÈschappelijk kader, zowel economisch als teeltechnisch,
waartegen de technologische resulaten kunnen worden afgezet. De bedoeling
is om ook hiervoor begin 1993 tot een verkennende sÈudie te komen. Verder
besteedt de Taakgroep Logistiek aandacht aan "LogÍ-stiek in de 21e eeuw",
bestudeert de Taakgroep Technologie het thema processimulatie/-modellering
en bestudeert de Taakgroep Eigenschappen het thema "specifieke inhoudstoffen". Met betrekking tot "In-viÈro" voedselproduktie is samenwerking ontstaan met het interdeparcementale programma DTO (Duurzame TechnologieOntwikkeli.g). Voorbereidingen zijn getroffen voor een nadere uitwerking in
overleg met deskundigen.
Programma- advies - commissies
De Pac Zuivel beraadde zich over samenstellÍng en Èaakstelling, mede gezíen
de veranderde verhoudingen binnen de zuivel.
Als Pac V1ees functioneerde ook ín L992 weer de O&O-Adviescommissie van àeÈ
PW. Aan de orde kwam het onderzoek bij de participanten TNO, DLO en FDWDO. Verder werden aparte bijeenkomsten Beorganiseerd met als doelstelling
te komen tot een Meerjarenvisie voor het onderzoek.
Als Pac OIiën en Vetten functioneerde ook in L992 de Researchvereniging
Renolvet. Onder andere kwam hier aan ile orde de vraag van de.lrlRl,O naar een
bijdrage voor de volgende NRLO-Meerjarenvisie.
AIs Pac Bakkerij - en andere Graanprodukten functioneerde het TNO-OverIegorgaan Onderzoek Granen en Graanprodukten. Ook dit orgaan zal zLch beraden
over de vraag om bij te dragen aan de volgende NRLO-Meerjarenvisie.

De contactcommissies

- Sensorisch onderzoek. Deze commissie had een contactbijeenkomst bij
Voeding Zei,st.

TNO-

- KoeltransporÈ. Deze commissie was acti-ef betrokken bij zaket rondom ATP
(Akkoord inzake Vervoer Bederfelijke Levensmiddelen): keuring van voertuigen en het overleg ín Genève. Verder r^rerd een werkbezoek gebracht aan
het ATO-DLO.
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IÀNDBOUIí TN DE SAUENLEVING

Alsemeen

De Sector-Kamer vergaderde drie keer.
Dr. L. de Ia Rive Box trad terug als lid van de Sector-Kamer, en Dr. G. Vos

trad toe.
Op 2L okÈober werd een studiedag georganiseerd over de lange-termijn verkenningen van het CPB. Er werd een rapPort opgesteld, dat vervolgens gebruikt is bij de voorbereiding van de door LNV, RM en RIZA aan LEI-DLO en
IKC,s Akker- en Tuinbour{ en Veehouderij opgedragen studie Landbouw 2015.
Pro gramme r ings s tudi e Inf ormat ie technol o g ie
Op lrona van de prograrnmeringsstudie en het NRLO-advies

heeft LNV middelen
besehikbaar gesteld voor een klein programma, EezaÍfieÍtlijk uÍt te voeren
door LEI-DLO en LU-vakgroePen.
Ethiek- onderzoek
heeft met ondersÈeuning van de

en de Ministeries van LNV en O&Ií
een prograiluneringsstudie uitgevoerd voor ethiek-onderzoek. Er is interdepartemàntaal overleg om tot een stimuleringsprogramma Ee komen. Dit richt
zich hoofdzakelijk op de relatie mens-dier'

NOTA

NRLO

Inout-outDut relaties
studie over input-outpuÈ relaties: "Het effect van beperking
van het verbruik van inputs op de produktieomvang en emÍssies" is afgerond.
Gebleken is dat er grote verschillen zijn in benaderingen van agronomen en
economen. De studie doeÈ voorstellen om het gat tussen de disciplines te
verkleinen. Adviseritng zal in 1993 plaatsvinden.
De verkennende

Handel en milieu
NRLO, RI\IJOO en RMNO hebben met financiële steun van het Coördinatiefonds
Sectorraden gezamenlijk opdracht gegeven tot het uitvoeren van een Programmeringsstudie over de relaties tussen Handel en l'Iilieu. Het eerste deel dat
vooral gericht is op theoretische kaders is afgerond met een studiedag. Een
voorstel voor de tweede fase is ingediend voor financiering bij het Coördinatiefonds. In de tweede fase, die in L993 zaL l^rorden afgerond, zullen
globale voorstellen voor projecten vTorden opgesteld.

Studiedas "Bedri'i fsstii Ien"
l,tet het Tijdschrift voor Sociaal-WetenschqppelÍjk Onderzoek van de Landbouw
(TSL) werd een studiedag georganiseerd over het bedrijfsstijlenonderzoek.
Daarbij is gepoogd overeenkomsten en verschillen tussen de sociologische en
de economische benadering te verduidelijken. De bijdragen zullen begin 1-993
worden gepubliceerd in een speciaal nummer van TSL-

Inout-outDut relaties en OVO
Er is een studie gestart die zich richt op de manier l{aarop boeren omgaan
met kennis over inpuE-output relaties. Bekend is daÈ er Srote verschillen
zijn tussen boeren. De studie richt zieh vooral op de wijze waarop men met
kennis omgaat. Getracht wordt op grond hiervan aanbevelingen te doen voor
onderzoek dat gerÍcht is op effectievere inzet van OVO-instrumenten' De
studie wordt in 1993 afgerond.
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Bedrijfsstijlen en input-output relaEies
Een studie is opgezet om te onderzoeken in hoeverre bedrijfsstijlen
in de
melkveehouderij samenvallen met verschillen in input-output relaties. De
studie richt zich op de ro1 van zingeving en motivatie. De sÈudie, die in
L993 wordt afgerond,' stelt zích mede toË doel aanbevelingen te doen met
betrekking toE aandachtspunten voor het overheidsbeleid.
VoorbereÍding Meerjarenvisie Landbouwkundig Onderzoek 1995 - 1998
Ter voorbereÍding van de NRLO-Meerjarenvisie 1995 - L998 zíjn de volgende
verkenningen gestart:

- Het bestuurlijk systeem van de landbouw en belangenbehartiging
De studie richt zich op de spanningen die zich voordoen in het bestuurlijk systeem van belangenbehartiging in de landbouw ten gevolge van onder
andere veranderingen in het EG-Landbouwbeleid, het milieu- en natuurbeleid, en sociaal-culturele veranderingen. Gepoogd wordt conclusies te
trekken over onderzoek met betrekking toE bestuurlijke vraagsEukken.
- Publíekshouding als factor voor agrarische ontwikkeling
Er zi-jn sterke veranderingen opgetreden in maatschappelijke opvattingen
ten aanzien van de wijze hlaarop de landbour^r moet produceren. Een belangrijke vraag Ís in hoeverre in het technologiebeleid en landbouwbeleid
rekening kan worden gehouden met publiekshouding.
- Concurrentievermogen en innovatie Ín de 21e eeuw
Een studie is in voorbereiding genomen om visies op dit gebied uit te
\ÀIerken en een aantal scenario's te schetsen voor de 21e eeuw. Het eerste
deel van de studie richt zich op onÈwikkelingen in het denken over technologie en innovatie, voorzover relevanË voor de agrarische sector. In
het tweede deel zal op grond van visies een aantal scenario's worden ontwikkeld. De studie zal ín 1993 worden uitgevoerd.
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SAI.íENSTELLTNG ALGEMENE KA},ÍER

Overheid

Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer
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Visserij
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Prof.Dr. K. Verhoeff

Ir. J. van der KoIk
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Ir- M. Heuver
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Prof.Dr. H.C. van der Plas
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Prof.Dr.Ir. A.
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Ir' H.E. Clevering
Ir. J.H. Egberink
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Ir. E.P.L.

organisaties
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Voorzitters Sector-Kamers
Landinrichting, Natuur-, Bos-
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Landschapsbeheer

Drs. P. Slot

Plantaardige Produktie

Ir. J. van

Dierlijke Produktie,
Verwerking en
I-andbouw

Gezondheid en

líelzijn
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Asendalid

stichting voor Biologisch onderzoek

Voorzitter: Ir. A. de Zeeuw
Secretaris: Dr.Ir. A:P. Verkaik
rk) adviserend
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Ir. R'

Doesburg

Woudstra
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SA}íENSTELLING OVERLEG COLLEGE

OND ERZ

OEKORGANI SAT TE S

Prof.Dr. S.G. van den Bergh

Paeulteit

Ir. M. Heuver

Dienst Landbouwkundig

Prof.Dr. H.C. van der Plas *)

LandbouwuniversiteÍt

Prof.Dr.Ir. A.
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TNO
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SA}íENSTELLING SECTOR-KAI,íER I,ANDINRICHTING, NATUUR-, BOS- EN I,ANDSCHAPSBEHEER

Belanghebbenden

Bosschap

Drs. G.J. den Hartog

Landbouwschap

Ir. H. van 't Land
Ing. L. van der Sar

Natuur- en Milieu-organisaties

P. Nijhoff

Terreinbeherende instanties

Drs. F.W. Prins

Waterschappen

Mw.Ir. A. van Biezen

Overheid

l.tinisterie van Landbouw, Natuurbeheer
en Visserij

Ministerie van Volkshuisvesting,
Ruirntelijke Ordening en Milieubeheer

Dr.Ir. H. van AsPeren
Ir. A.A. Draijer
Drs. F.H. de Haan
Drs. N. van Heijst
Ir. LA. Risseeuw
Drs. P. Slot *)
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Mw.Drs. T.E.M. van Leeuwen

Ministerie van Verkeer en Watersl.aal/
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Ir. C.C. van der líildt

l"linisterie van Defensie

Ir. T.

ZwarE

Onderzoekbeherende organen

Dienst Landbouwkundig Onderzoek

Mw.Prof.Dr. L. van Vloten-

Landbouwuniversiteit

Prof.Dr.Ir. H.N. van Lier

Adviserende leden (onderzoekleiders
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Secretaris: Ir. F.C.
*) voorzitter
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Doting
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24

SAI'ÍENSTELLING SEGTOR. IGI{ER PI,ANTAARD TCE PRODUKTIE

Belanghebbenden
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Ir. A.A.l{. Sweep
P.

Vlasma

vacature
vacature

Produktschappen
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SAIíENSTELLING SECTOR-KAI'ÍER DfERLIJKE PRODUKTIE, GEZONDHEID EN I{ELZIJN
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SA}TENSTELLTNG SEC-TOR-IG]'íER VERIIERKING EN }ÍARKTVOORZIENING

Belanghebbenden

S. de Vries

Landbouwschap

Drs.
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SA}íENSTELLING SECTOR-IGI.íER IANDBOIIW TN DE SA}íENLEVING
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