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Voorwoord
In 1997 is het Convenant Glastuinbouw en Milieu ondertekend door verschillende betrokkenen. Om de uitvoering ervan te coördineren en te ondersteunen is het Projectbureau
Glastuinbouw en Milieu in het leven geroepen. Dit projectbureau verzorgt ook de communicatie over Glastuinbouw en Milieu.
Het projectbureau heeft initiatief genomen tot het monitoren van de implementatie van
Glastuinbouw en Milieu. Onderdeel van deze monitoring is een jaarlijks onderzoek onder
glastuinders naar de mate van acceptatie van het milieubeleid. Doel van dit onderzoek is het
geven van inzicht in de acceptatie van het convenant onder glastuinders. Op basis daarvan
worden aanbevelingen geformuleerd voor communicatie over het convenant met glastuinders.
Voor uligt het verslagvan de eerste meting van de monitoring van de acceptatie van milieubeleid onder glastuinders. Het onderzoek is uitgevoerd door de leerstoelgroep
Communicatie en Innovatie Studies van Wageningen Universiteit.
Verschillende mensen hebben bijgedragen aan het onderzoek. Graag willen wij hen hier
bedanken. Om te beginnen bedanken wij deglastuinders die,vaak tussen alle drukte op hun
bedrijven door, de enquête hebben ingevuld. Onze dank gaat ook uit naar Karin Kramers
en René Schepers, die steeds scherpzinnig en deskundig commentaar gaven tijdens het verloop van het onderzoek.
BrigitTijkotte, Rienke Groot, Isolde Somsen en Edith Vissers hebben glastuinders gevraagd
om mee te doen met dit onderzoek. Dankzij hun doortastende en uitnodigende bel-sessies
hebben we een hoge respons kunnen behalen. IrisJanssen en Bert Bosch hebben een enorme hoeveelheid data zorgvuldig ingevoerd. Regina van den Brink heeft de tekstverwerking
gedaan en Luc Dinnissen de grafische vormgeving. Naar allen gaat onze dank uit.

Ir.Jasper Eshuis (projectonderzoeker)
Dr. Puk van Meegeren (projectcoördinator)
Dr. ir. Cees Leeuwis (projectonderzoeker)
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Samenvatting
Inleiding
In 1997 is het convenant Glastuinbouw en Milieu tot stand gekomen. Dit convenant is
opgesteld door een stuurgroep waarin overheden (rijk, provincies, gemeenten), waterschappen, het bedrijfsleven (glastuinbouw) en de milieubeweging vertegenwoordigd waren.
Het convenant is afgesloten met als doel het realiseren van de Integrale Milieu Taakstelling
voor de glastuinbouw. Er zijn sectordoelen geformuleerd voor gewasbeschermingsmiddelen,
meststoffen, energie, afval en hinder. De milieutaakstelling voor de sector als geheel isin het
convenant vertaald naar een individuele taakstelling op bedrijfsniveau. Het voldoen aan de
individuele taakstelling wordt een wettelijke verplichting voor iedere glastuinder, omdat de
taakstelling wordt verankerd in een Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB).
Doelstelling van het onderzoek
Om het convenant goed te kunnen implementeren ishet voor de Stuurgroep van belang om
inzicht te hebben in de acceptatie van het convenant onder glastuinders.
Dit onderzoek heeft als doel om inzicht te geven in de mate waarin glastuinders het convenant accepteren. Een tweede doel is het doen van aanbevelingen gericht op het bevorderen
van de implementatie van het convenant.
Methoden van onderzoek
Het onderzoek zal over meerdere jaren worden uitgevoerd. Dit rapport beschrijft de resultaten van het onderzoek in het eerstejaar. Voor dit onderzoek zijn diepte-interviews gehouden
met 8glastuinders. Daarnaast iseen grote schriftelijke enquête opgesteld. Er zijn 283 enquêtes geanalyseerd van een representatieve groep glastuinders.
Acceptatiemomenten voor glastuinders
Het proces van acceptatie van beleid omvat diverse momenten. Met betrekking tot het convenant Glastuinbouw en Milieu kan een onderverdeling worden gemaakt naar de acceptatie
van:
• het milieuprobleem
• ingrijpen door de overheid
• de hoofdlijnen van beleid
• de normen van beleid
• de uitvoering van beleid
Resultaten
Bloementelers en groententelers
Er is geen verschil in acceptatie van het convenant tussen bloementelers en groententelers.
Kennis van het convenant
Vrijwel alle glastuinders hebben gehoord van het convenant. Men kent de hoofdlijnen van
het convenant vrij redelijk, maar de details veel minder. De hoofdlijnen van het convenant
zijn goed bekend bij 34% van de glastuinders; 44% kent de hoofdlijnen redelijk en 22%
kent ze slecht.
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Het ismoeilijk om aan tewijzen welke groepen tuinders het convenant wel goed kennen en
welke niet. Erzijn geen duidelijk aanwijsbare kenmerken van tuinders diehet convenant wel
of juist niet goed kennen.
Acceptatie van het milieuprobleem
Er iseen redelijke mate van acceptatie van het milieuprobleem. Belangrijke aspecten hiervan
zijn:
• de betrokkenheid bij het milieuprobleem;
• het probleembesef t.a.v. de milieukwaliteit.
De betrokkenheid bij het milieuprobleem isgroot, terwijl het probleembesef t.a.v. de milieukwaliteit vrij laag is. De acceptatie van het milieuprobleem komt eerder voort uit druk vanuit de maatschappij en de overheid, dan vanuit een probleembesef ten aanzien van de
milieukwaliteit. Vanwege de redelijke mate van acceptatie van het milieuprobleem, zal dit
geen direct knelpunt vormen voor de acceptatie van het convenant.
Acceptatie van het ingrijpen doordeoverheid
Er is een hoge mate van acceptatie van ingrijpen door de overheid. Ruim 80% van de glastuinders vindt het belangrijk dat de overheid milieuvriendelijk gedrag onder glastuinders stimuleert. Gesteld kan worden er een groot draagvlak is voor een lichte vorm van overheidsingrijpen. Anders gezegd, tuinders zijn het er in principe mee eens dat de overheid een sturende rol heeft op milieugebied. Er isvanuit de sector wel zware kritiek op de manier waarop de overheid in de praktijk ingrijpt. Tuinders vinden de overheid ondeskundig en ook te
regelzuchtig.
In de onderstaande tekstbox wordt weergegeven waarmee de acceptatie van het ingrijpen
door de overheid samenhangt. In de tekst daaronder wordt dit uitgewerkt.

De acceptatie vanhet ingrijpen door de overheid hangt samen met:
• de acceptatie van het milieuprobleem
• de acceptatie van de hoofdlijnen van beleid
• de acceptatie van de normen voor 2010
• of tuinders vinden dat de sector voldoende invloed heeft gehad op het convenant
• de maatschappelijke druk die tuinders voelen om milieuvriendelijk te telen

De acceptatie van het ingrijpen door de overheid hangt samen met andere acceptatiemomenten. Hoe minder men het probleem accepteert, hoe minder men overheidsingrijpen
accepteert. Hoe minder men overheidsingrijpen accepteert, hoe minder men de hoofdlijnen
van beleid en de normen van 2010 accepteert. Glastuinders beoordelen het ingrijpen inhoudelijk aan de hand van de normen en de hoofdlijnen. Tegelijkertijd zijn tuinders eerder
geneigd om de normen en de hoofdlijnen te accepteren, wanneer ze vinden dat de overheid
een rol moet hebben bij het aanpakken van milieuproblemen.
Het is ook zo dat glastuinders het ingrijpen van de overheid sterker accepteren naarmate ze
denken dat de sector voldoende invloed heeft gehad op het convenant. Wanneer men denkt
dat de sector invloed heeft op de inhoud van het ingrijpen, dan accepteert men het ingrijpen ook meer.
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Voorts is de acceptatie van ingrijpen hoger wanneer men maatschappelijke druk voelt om
milieuvriendelijk te telen. Het lijkt erop dat tuinders die druk voelen om een 'licence to produce' te verkrijgen van de maatschappij, eerder accepteren dat de overheid ingrijpt om de
milieuprestatie van de sector te verbeteren, en zo de licence to produce te verkrijgen.
Al met al zal het ingrijpen van de overheid op zich geen knelpunt vormen voor de acceptatie van het convenant.
Acceptatie van dehoofdlijnen van het convenant
De vijf belangrijkste hoofdlijnen van het convenant worden in hoge mate geaccepteerd. Het
geheel van hoofdlijnen wordt door 73%van de tuinders in hoge mate geaccepteerd; door 24
% in redelijke mate en door slechts 3% in lage mate.
Hetpercentageglastuinders dat de hoofdlijnen als(zeer)goedwaardeert
Hoofdlijn

Percentage glastuinders

Doel bijstellen mogelijk

95

Sturen op doelen, niet op middelen

88

Compensatie via taakvelden

69

Individuele taakstelling

60

Registreren en rapporteren

47

Het registreren en rapporteren heeft relatief de minste steun. Veel tuinders vinden de uitgebreide registratie van milieugegevens nu al een belasting, en hebben moeite met het registreren en uitrekenen van de nieuwe kengetallen waar het convenant om vraagt. Daarnaast
rapporteren sommige tuinders niet graag bedrijfsgegevens. Zij vertrouwen niet wat ermee
gebeurt.
De hoofdlijnen vormen geen knelpunt voor de acceptatie van het convenant. Het is echter
de vraag in hoeverre tuinders de hoofdlijnen blijven accepteren wanneer de AMvB daadwerkelijk ingevoerd wordt. Dan gaan tuinders de consequenties van de hoofdlijnen merken
op hun bedrijf.
De acceptatie van de normen voor 2010
De acceptatie van denormen voor 2010 bepalen tuinders door een inschatting temaken van
de haalbaarheid van die normen. In dit onderzoek is gekeken naar de haalbaarheid van de
energienormen en degewasbeschermingsnormen voor 2010. De acceptatie van deze normen
is gering, omdat tuinders denken dat ze te moeilijk haalbaar zijn. Dit is in de onderstaande
tabel weergegeven:
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Inschatting van dehaalbaarheid van de energie- engewasbeschermingsnormen doortuinders
Inschatting haalbaarheid

Percentage glastuinders

vrij eenvoudig te halen

18

vrij moeilijk te halen

15

erg moeilijk te halen

46

weet niet

16

geen antwoord

5

totaal

100%

Bijna de helft van de tuinders vindt de normen erg moeilijk te halen. Uit andere data van
dit onderzoek blijkt dat ongeveer 20% zegt dat de gewasbeschermingsnormen onmogelijk
te halen zijn, terwijl 2 5 % zegt dat de energienormen onmogelijk te halen zijn.
De acceptatie van de normen verschilt per hoofdgewas. Hoe deze verschillen precies liggen
kan op grond van dit onderzoek niet geconcludeerd worden, omdat er te weinig respondenten waren per hoofdgewas.
De acceptatie van de normen wordt beïnvloedt door een combinatie van factoren. Met
behulp van een meervoudige regressie-analyse zijn de belangrijkste factoren bepaald.
De mate waarin grote groepen tuinders de normen accepteren is zo gering, dat dit een
belangrijk knelpunt zal vormen voor acceptatie van het convenant.

Factoren die van invloed zijn op de acceptatie van de normen voor 2010
De geringe acceptatie van de normen neemt significant toe naarmate tuinders:
• positiever denken over de inpasbaarheid van milieumaatregelen op het eigen bedrijf;
• het sterker gerechtvaardigd vinden dat er (nieuwe) milieueisen worden gesteld aan de
glastuinbouw.
De acceptatie van de normen tendeert toe te nemen naarmate tuinders:
• de hoofdlijnen van het convenant sterker accepteren;
• sterker van mening zijn dat de sector voldoende invloed heeft gehad op het convenant;
• een hogere opleiding hebben.

De acceptatie van de uitvoering van beleid
In hoeverre de uitvoering van het convenant wordt geaccepteerd is op dit moment moeilijk
te zeggen. De uitvoering moet immers nog op gang komen. In dit onderzoek is voorlopig
gekeken naar deelaspecten van de uitvoering van milieubeleid door gemeenten en waterschappen.
Het eerste belangrijke gegeven is dat een meerderheid van de tuinders ronduit negatief is
over het begrip dat uitvoerende functionarissen tonen voor de praktijk in de glastuinbouw.
10
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Glastuinders vragen om flexibiliteit bij de controle op milieuregels. Het gebrek aan begrip
voor de praktijk dat tuinders ervaren, is een knelpunt voor de acceptatie van milieubeleid.
Het tweede gegeven, isdat bijna de helft van de tuinders het nodig vindt dat ereen goede
controle isop de naleving van milieuregels, zodat alle tuinders aan de regelsvoldoen en valse
concurrentie wordt voorkomen. Precies gezegd: hiermee is 47% het eens, 30 % staat er neutraal tegenover en 23% ishet er niet mee eens.
Tuinders vragen aan de ene kant om een goede controle op naleving van milieuregels, en
tegelijkertijd om meer begrip voor de praktijk (flexibiliteit) bij de uitvoering van milieuregels. Het vragen om flexibiliteit is meer dan een tactische manoeuvre om milieuregels niet
te hoeven uitvoeren. Zeker een deel van de glastuinders vraag om flexibiliteit omdat ze denken dat ze de regels beter en effectiever kunnen uitvoeren wanneer zeenigszins flexibel worden gehanteerd.
De houding ten opzichte van de overheid
Tuinders hebben een negatieve houding ten opzichte van de overheid. Ongeveer 90% vindt
de overheid onvoldoende deskundig, bijna 80% vindt de overheid te regelzuchtig en bijna
60% vindt de overheid niet betrouwbaar. Hier ligt zeer waarschijnlijk een knelpunt met
betrekking tot de acceptatie van het convenant.
De invloed van desector ophet convenant
De sector heeft vooral op bestuurlijk niveau invloed gehad op het convenant. LTONederland zat als vertegenwoordiger van de glastuinders in de Stuurgroep.
Het idee dat glastuinders hebben over invloed van de sector op het convenant, blijkt belangrijk te zijn voor acceptatie van het convenant. Naarmate tuinders het gevoel hebben dat de
sector genoeg invloed heeft gehad, accepteren ze het convenant sterker. Een open beleidsvorming vergroot het draagvlak onder glastuinders.
Uit dit onderzoek blijkt dat slechts 16% van de glastuinders vindt dat de sector voldoende
invloed heeft gehad, terwijl 39% neutraal is en ongeveer 45% de invloed van de sector
onvoldoende vindt.
Discussie
Het convenant wordt op de meeste punten geaccepteerd door glastuinders. Het overleg tussen overheid en de sector over de opzet (hoofdlijnen) van het convenant heeft ertoe geleid
dat glastuinders tevreden zijn over die hoofdlijnen. Hier wordt winst geboekt ten opzichte
van bestaande milieuwetten.
Er zijn echter drie knelpunten aan te wijzen voor acceptatie van het convenant.
• De normen die het convenant stelt voor 2010;
• De negatieve houding van glastuinders t.o.v. de overheid;
• De negatieve opinie van glastuinders over het 'begrip voor de praktijk' bij de uitvoering
van milieuwetgeving.
Het eerste knelpunt isdirect gelegen in het convenant zelf. De andere tweehebben te maken
met de relatie tussen glastuinders en (uitvoerende) overheden.
Verder wordt de acceptatie van het convenant bedreigd door ontwikkelingen die raken aan
de uitvoering van het convenant. Glastuinders vinden dat de overheid op diverse punten
beleid inzet dat het realiseren van de doelen in het convenant ernstig bemoeilijkt. Met name
11
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de volgende drie zaken kunnen een groot knelpunt voor de acceptatie en uitvoering van het
convenant gaan vormen:
• De vertraging van de herstructurering (het schrappen van Comstrijen als locatie voor
nieuwe glastuinbouw);
• Het versmallen van het pakket aan toegestane gewasbeschermingsmiddelen. Tuinders zijn
boos dat de overheid wat dit betreft 'voorop wil lopen in Europa;
• De liberalisering van de gaswet.

12
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1 Inleiding
1.1 Achtergrond
In 1991 gaan de provincies Noord- en Zuid-Holland samen met organisaties van glastuinders om tafel zitten om te overleggen over het milieubeleid voor de glastuinbouw. Hiervoor
bestaan verschillende motieven. De provincies hebben moeite om het bestaande milieubeleid voor de glastuinbouw te implementeren. Ze worden geconfronteerd met groepen van
tuinders die weinig begrip hebben voor milieumaatregelen. Ondertussen zet de milieubeweging druk op de ketel. Ook vanuit de landelijke overheid wordt er druk op de sector uitgeoefend om milieuvriendelijker te telen. Organisaties van glastuinders voelen de druk oplopen. Probleem voor tuinders is dat ze te maken hebben met maar liefst 20 milieuregels van
verschillende overheden, waardoor het voldoen aan milieuregels een lastige klus is.
In 1994 krijgt dit overleg een landelijk karakter. Drie jaar later wordt 'Convenant
Glastuinbouw en Milieu' getekend. In de stuurgroep van dit convenant zijn diverse actoren
vertegenwoordigd, zoals landelijke overheden, Land- en Tuinbouworganisatie Nederland,
Productschap Tuinbouw, het Interprovinciaal overleg, de Vereniging van Nederlandse
Gemeenten, de Unie van Waterschappen en de Zuid Hollandse Milieufederatie.
Het doel van het convenant is het realiseren van de Integrale Milieu Taakstelling met
betrekking tot de primaire productie in de glastuinbouw. De Integrale Milieu Taakstelling
bevat milieudoelstellingen voor de glastuinbouw voor 2010 met betrekking tot gewasbeschermingsmiddelen, meststoffen, energie, afval en hinder. Afgesproken is dat het verbruik
van gewasbeschermingsmiddelen in 2010 in de glasgroententeelten met 88% is afgenomen
ten opzichte van 1984-88, en met 72% in de glasbloementeelten. Ook zijn vergelijkbare
reducties in deemissievan gewasbeschermingsmiddelen naar lucht, bodem enwater ten doel
gesteld1. Voor meststoffen is afgesproken dat de emissie van meststoffen in 2010 met 95%
is afgenomen ten opzichte van 1985. De energie-efficiëntie moet in 2010 met 65% gestegen zijn ten opzichte van 1980. Deze milieutaakstelling wordt vastgelegd in een AMvB
Glastuinbouw. Een belangrijk deel van het convenant 'Glastuinbouw en Milieu' is daarmee
verankerd in wetgeving. In die zin is de overeenkomst te typeren als 'negotiated rulemaking'
(zieVan Vliet, 1991).
De milieutaakstelling voor de sector als geheel wordt vertaald naar een individuele taakstelling op bedrijfsniveau voor energie, gewasbescherming en meststoffen. De individuele taakstelling wordt gebaseerd op (de omvang van) de teelten die een tuinder heeft. Tuinders zijn
zelf verantwoordelijk voor de route naar de individuele taakstelling: ze mogen zelf bepalen
met welke maatregelen ze hun milieuprestatie willen verbeteren. Er is dus een verschuiving
van middel- naar doelvoorschriften. Het convenant biedt de mogelijkheid voor glastuinders
om een onvoldoende prestatie voor bijvoorbeeld energieverbruik te compenseren met een
extra goede prestatie bij gewasbescherming of meststoffen2. De doelstellingen voor een
bepaalde teelt kunnen bijgesteld worden als ze echt onhaalbaar blijken te zijn, onder de
voorwaarde dat op sectorniveau de Integrale Milieu Taakstelling wel gehaald wordt.
Om de voortgang te bewaken worden tuinders verplicht te gaan meten, te registreren, en te
rapporteren over de milieuprestaties op hun bedrijf. De milieuprestaties worden kwantitatiefweergegeven in 'scores'. Het bevoegd gezagvan gemeenten en waterschappen, bijgestaan
door de Uitvoeringsorganisatie, toetst de rapportages.
Tuinders kunnen kiezen uit twee routes: het volgen van een Algemene Maatregel van
13
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Bestuur (AMvB) of het opstellen van een eigen Bedrijfsmilieuplan (BMP). In de route van
een BMP is de bandbreedte om een eigen tempo van maatregelen te kiezen en te compenseren tussen de verschillende onderdelen van de milieuprestatie groter. Er is dus meer maatwerk mogelijk, maar daar staat wel de investering van het opstellen van dergelijke plannen
tegenover.
De overheid heeft zich verplicht om samenhang te creëren in de regelgeving, vergunningverlening en handhaving. Op lokaal niveau komt er voor glastuinders één loket als het gaat
om milieuvergunningen. Ook komt er een einde aan regionale verschillen in vergunningverlening en handhaving.
Binnen het convenant zijn er drie samenhangende projecten: Milieuscore, Energiescore
(voortbouwend op de Meerjarenafspraak Energie), en Ruimtelijke Inrichting. De coördinatie is in handen van een Projectbureau.
In 1998 is een start gemaakt het de implementatie van het convenant. Belangrijk moment
in deze fase is het tijdstip waarop de AMvB van kracht gaat. De AMvB is immers het wettelijk kader voor de uitvoering van het convenant. De verwachting is dat in de loop van
2000 deAMvB tervisie kan worden gelegd en dat deAMvB per 1mei 2001 van kracht kan
gaan.

1.2 Probleemstelling en doelstelling
Om de implementatie van het convenant op een goede manier tekunnen coördineren is het
voor deStuurgroep in het algemeen en het Projectbureau in het bijzonder van belang inzicht
te hebben in de kennis, betrokkenheid, steun en gedragsintenties van de betrokkenen.
Ook vanuit wetenschappelijk perspectief is het interessant om na te gaan in hoeverre de
implementatie van de afspraken slaagt, en welke factoren bevorderend en belemmerend werken. Evaluatiestudies over interactieve beleidsvorming hebben zich tot nu toe vooral geconcentreerd op de fase van het tot stand komen van een gezamenlijk plan van aanpak. Het
accent ligt dan op de relatief kleine groep van mensen die direct bij het overleg betrokken
zijn. De implementatiefase is minder vaak bestudeerd. Tijdens de implementatie wordt de
steun en medewerking gevraagd van de achterbannen van de actoren die in het overleg
geparticipeerd hebben. In beschouwingen over interactieve beleidsvorming wordt gesteld dat
interactie tijdens de beleidsvoorbereiding een vruchtbare basis biedt voor een soepele implementatie, onder andere vanwege een hogere kwaliteit van het plan en een groter gevoel van
betrokkenheid in de besluitvorming. De vraag die gesteld kan worden is of deze potentiële
voordelen in de praktijk ook gerealiseerd worden.
De globale probleemstelling van dit onderzoek is dan ook: in welke mate zijn de diverse
actoren op de hoogte van de inhoud en ontwikkelingen binnen het convenant? Wat vinden
ze van deze inhoud en ontwikkelingen en waarom? Welke gedragsintenties hebben ze en
waarom
Het maatschappelijk doel van dit onderzoek is gelegen in het doen van aanbevelingen aan
het Projectbureau en samenwerkende organisaties voor communicatie gericht op het bevorderen van de implementatie van het convenant. Het wetenschappelijk doel ishet verkrijgen
van inzicht in het implementatieproces van een gezamenlijk ontwikkeld plan van aanpak.

14
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1.3 Werkwijze en verantwoording
In overleg met het Projectbureau is het onderzoek zodanig opgezet dat de acceptatie van
beleid jaarlijks gemeten kan worden. Gedurende drie jaren wordt de acceptatie van beleid
onder glastuinders gemonitored. Dit rapport doet verslag van de eerste meting.
Iedere meting bestaat uit een combinatie van semi-gestructureerde interviews en een schriftelijke enquête onder glastuinders. De interviews werden door één van de onderzoekers op
de bedrijven afgenomen, en duurden gemiddeld 1,5 uur. Tijdens de interviews werden aantekeningen gemaakt, die op dezelfde dag nogwerden uitgewerkt. Door middel van de interviews kan een goed beeld worden verkregen van de zaken die onder tuinders spelen m.b.t.
acceptatie van milieubeleid. Met behulp van deze informatie kon de enquête beter op de
glastuinbouwpraktijk worden afgestemd. Daarnaast zijn de interviews van belang om bij de
analyse van de data de statistische verbanden te kunnen verklaren. Dankzij de gesprekken
met tuinders kan een zinnige causale verklaring worden gegeven voor de correlaties in de
data.
Voor de eerste meting zijn 8 glastuinders geïnterviewd. Deze tuinders waren niet willekeurig gekozen, maar door enkele sectorkenners genoemd als tuinders die een goed beeld zouden kunnen geven van de situatie rond de acceptatie van beleid. Er zijn alleen glastuinders
geïnterviewd die hun bedrijf de komende 5jaar oflanger willen voortzetten. Naast de interviews zijn er schriftelijke enquêtes afgenomen. De steekproef voor de schriftelijke enquête is
willekeurig getrokken, in twee stappen. Eerst is een groep glastuinders gebeld om te vragen
of zewilden meedoen aan dit onderzoek, en vervolgens isaan degenen diewilden meedoen,
de schriftelijke enquête toegestuurd. De bedrijven zijn geselecteerd uit een representatieve
adressenlijst van 8.000 glastuinbouwbedrijven3. Er zijn alleen glastuinders gekozen die van
plan zijn om hun bedrijf de komende vijfjaar oflangervoort te zetten. Er zijn twee groepen
onderscheiden onder de deelnemers, namelijk glasgroentenbedrijven en glasbloemenbedrijven. Binnen elke groep zijn erwillekeurig bedrijven geselecteerd en telefonisch benaderd om
tevragen ofzewilden meedoen. Er zijn 459 telers gebeld om te komen tot een groep respondenten van 150 glasgroentenbedrijven en 250 glasbloemenbedrijven. De verhouding glasgroentenbedrijven en glasbloemenbedrijven is zo gekozen dat ze overeenkomt met de landelijke verhouding (63:37). Het bellen isgebeurd om respondenten niet lastig tevallen met
enquêtes die zij sowieso niet in willen vullen, en ook om een zo hoog mogelijke respons te
realiseren. Van de 400 respondenten die vervolgens een enquête hebben ontvangen, hebben
283 respondenten de enquête teruggestuurd. Al met al was de respons 62% (zie bijlage 2
voor een uitleg en analyse van de respons). Deze respons is zeer hoog voor een schriftelijke
enquête.
Vanwege de goede respons mogen we verwachten dat de monitor een representatief beeld
geeft van de Nederlandse glastuinbouwsector. Dit istevens getoetst aan dehand van het percentage bloementelers en groententelers dat de enquête heeft teruggestuurd. Het percentage
bloementelers onder de respondenten is 62%, het percentage groententelers is 38%.
Landelijk liggen deze percentages vrijwel gelijk: respectievelijk 6 3 % en 37% (CBS en LEIDLO 1999).
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1.4

Leeswijzer
De verdere indeling van het rapport is als volgt: hoofdstuk 2 bevat een theoretische verkenning over de acceptatie van milieubeleid. Hoofdstuk 3 beschrijft de totstandkoming van het
convenant. In hoofdstuk 4 wordt een onderzoeks-technische uitleg gegeven van het
onderzoek. Er wordt beschreven hoe abstracte begrippen rond acceptatie van beleid zijn
omgezet in concrete vragen aan tuinders. Met andere woorden, erwordt ingegaan op de operationalisatie van de concepten envariabelen in vragen. In hoofdstuk 5worden de resultaten
van de enquête gepresenteerd. In hoofdstuk 6 wordt op basis van deze resultaten nog eens
teruggekeken naar het theoretische kader uit hoofdstuk 2. De discussie en aanbevelingen
staan in hoofdstuk 7. Hoofdstuk 8 tenslotte, geeft de conclusies van dit rapport.
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2 Theoretische verkenning
2.1 Inleiding
De aandacht voor acceptatie van beleid heeft te maken met het verschijnsel dat de basis van
aanvaarding van beleid isveranderd. Acceptatie van beleid isminder vanzelfsprekend geworden (Potman, 1989). De overheid wordt niet langer gezien als een partij boven andere partijen in de samenleving, waarvan wordt aangenomen dat zedejuiste maatregelen zal treffen.
Acceptatie van beleid istegenwoordig meer gebaseerd op een beoordeling van beleid op zichzelf, en moet daardoor worden 'verdiend'.
Acceptatie van beleid door uitvoerders (gemeenten en waterschappen) en doelgroepen
(glastuinders) isvan belang voor een effectieve invoering. Zo stellen Hoogerwerf e.a. (1993:
3): 'In de literatuur over het succes en falen van overheidsbeleid wordt (...) veelal geconstateerd dat het niet bereiken van doeleinden van overheidsbeleid mede te verklaren is uit een
tekort aan steun van andere overheden, burgers en maatschappelijke organisaties'. Hierbij is
een onderscheid te maken tussen verruimend en beperkend beleid. In geval van verruimend
beleid hoeft de overheid bij de doelgroep aanvankelijk geen weerstanden te verwachten (vgl.
Van der Doelen, 1991; Hoogerwerf e.a., 1993). In geval van een beperkende maatregel,
waardoor de keuzemogelijkheden van de doelgroep worden verkleind, zijn weerstanden
meer waarschijnlijk. Alser binnen de doelgroep over een brede linie sprake isvan onwil om
zich aan de norm te houden, kan de betreffende overheid naleving bij een grote groep
afdwingen. Niet-geaccepteerd beleid kan weliswaarworden geëffectueerd, maar slechts tegen
een hoge handhavingslast. Het controle-apparaat raakt dan snel overbelast (er zijn veel controleurs nodig en er doen zich vele overtredingen voor die moeten worden gesanctioneerd).
De grenzen van bestuur worden zo duidelijk zichtbaar. Het afdwingen van regels tegen de
wil van een groot deel van de doelgroep zet ook de relatie tussen overheid en betreffende
doelgroep onder druk.
Het proces van acceptatie van beleid omvat diverse momenten. Een uitspraak over de mate
van acceptatie van beleid kan dus vorm krijgen door naar dieverschillende momenten te kijken. Dit wordt duidelijk is het onderstaande overzicht van momenten van acceptatie van
beleid, dat mede gebaseerd is op het werk van Aarts en Van Woerkum (1994) en Van
Meegeren (1997)4.
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2.2 Momenten van acceptatie van beleid en enkele verklarende factoren
Momenten van acceptatie

Mogelijke verklarende factoren

Acceptatie probleemdefinitie

Eigen ervaringen met het probleem
Visie op het probleem
Mate van interactie

Acceptatie ingrijpen overheid

Relatie tussen doelgroep en overheid (perceptie van
hoe deskundig, betrouwbaar, consistent en regel
zuchtig de overheid is)
Mate van interactie

Acceptatiehoofdlijnen beleid

Waargenomen effectiviteit van het beleid
Beoordeling van de inpasbaarheid van de gewenste
veranderingen. Beoordeling van de rechtvaardigheid
van de gewenste veranderingen (mede in het licht
van ander of toekomstig beleid).
Mate van interactie

Acceptatie normen

Beoordeling van de haalbaarheid van de normen
Beoordeling van de onderbouwing van de normen
Mate van interactie

Acceptatie maatregelen

Perceptie van de voor- en nadelen en waardering van
voor- en nadelen (mede gezien de eigen bedrijfsvoering en hulpbronnen)
Affectieve reacties op maatregelen
Mate van interactie

Acceptatie handelen overheid

Perceptie van de kwaliteit van de uitvoeringbij uitvoering beleid

Intentie om regels na te leven
en maatregelen te nemen

Mogelijkheden om het gewenste gedrag te
vertonen
Mogelijkheden om maatregelen te ontduiken
Subjectieve norm t.a.v. naleving.
Formele sanctionering t.a.v. naleving.

Het proces van acceptatie start niet noodzakelijkerwijs met de acceptatie van de probleemdefinitie. Verondersteld kan worden dat veel actoren buiten de overheid zich pas een oordeel
vormen over overheidsbeleid als ze geconfronteerd worden met (plannen voor) concrete
maatregelen. Het proces van acceptatie van beleid zal daarom vaak starten met oordeelsvorming over een maatregel. Voorts is er sprake van een iteratief proces: de verschillende
momenten van acceptatie beïnvloeden elkaar. Zo kan een bepaalde probleemdefinitie die
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men hanteert, veranderen als men in de gaten krijgt dat bepaalde maatregelen ter oplossing
van het probleem onhaalbaar zijn. Zo kan het gebeuren dat een glastuinder die merkt dat
milieumaatregelen zoveel geld kosten dat zijn bedrijf failliet zou gaan wanneer hij de maatregelen zou moeten nemen, de milieuproblematiek gaat ontkennen. Door te stellen dat het
allemaal niet zo erg is met het milieu, kan hij voor zichzelf en anderen een rechtvaardiging
vinden om minder maatregelen te nemen.
Acceptatie van de probleemdefinitie
Een probleemdefinitie betreft de perceptie van de ernst van een probleem (probleembesef),
de betrokkenheid bij een probleem en inzichten omtrent oorzaken en oplossingsrichting
(bijvoorbeeld ofhet probleem technisch ofgedragsmatig is).Het probleembesefwordt onder
meer beïnvloed door de mate waarin men zelf hinder ervaart van het probleem. Hoe hoger
het probleembesef, hoe meer men intrinsiek gemotiveerd isvoor initiatief tot het oplossen
van het probleem. Met andere woorden, men heeft een intrinsieke betrokkenheid bij het
probleem. Betrokkenheid bij het probleem kan ook extrinsiek gemotiveerd zijn, als men
druk vanuit de omgeving ervaart om het probleem aan tepakken. De betrokkenheid bij een
probleem geeft de bereidheid aan die respondenten kunnen hebben om een probleem aan
te pakken, ook als ze persoonlijk het probleem niet zo ernstig vinden.
Acceptatie van het ingrijpen door de overheid
Bij acceptatie van de noodzaak van overheidsingrijpen is de relatie met de overheid van
belang, zoals deze in de loop der jaren ontstaan is. Heeft men veel of weinig vertrouwen in
het probleemoplossend vermogen van de overheid? Voor tuinders is het belangrijk dat de
overheid betrouwbaar is (zie ook Aarts, 1998: 61). Voortdurende wijzigingen in beleid leiden tot onzekerheid voor tuinders, en ondergraven acceptatie. Verder vinden tuinders het
belangrijk dat de overheid voldoende deskundig is. Ze moet voldoende kennis hebben van
de landbouwpraktijk (zie ook Van der Ploeg, 1999) om adequaat beleid te kunnen maken.
Daarnaast willen tuinders van de overheid goede regelgeving. Ze willen een set van regels
waarvan de omvang te overzien is, die begrijpelijk, consistent en voldoende flexibel is (zie
ook Aarts, 1998; Frouws et.al., 1996).
Acceptatie van de hoofdlijnen van beleid
Bij de acceptatie van de hoofdlijnen van het beleid gaat het om de doelen, opzet en structuur van het beleid. Van belang is de vraag of de doelgroep denkt dat het beleid en de
gewenste verandering inderdaad leidt tot een zinvolle bijdrage aan de oplossing van het probleem. Ook isvan belang of in de ogen van de doelgroep het beleid inpasbaar isin de dagelijkse gangvan zaken. Verder zal een beoordeling van de rechtvaardigheid van het beleid een
rol spelen. De doelgroep moet niet het idee hebben dat ze onevenredig zwaar getroffen
wordt. Of dit gevoel ontstaat kan mede afhangen wat er verder gebeurt: wellicht wordt de
doelgroep tegelijkertijd met andere beperkingen geconfronteerd, of heeft de doelgroep de
verwachting dat deze beperking slechts het begin van een reeks toekomstige beperkingen is.
Acceptatie van de normen
De hoofddoelen van beleidworden inveel gevallen geconcretiseerd aan dehand van normen
die gehaald moeten worden (x % reductie ten opzichte van een referentiejaar). Acceptatie
van dezenormen kan afhangen van deperceptie van dehaalbaarheid envan deperceptie van
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de onderbouwing. In dat laatste geval gaat het om de vraag ofer voldoende vertrouwen is in
de juistheid van de norm.
Acceptatie van de maatregelen
Maatregelen beschrijven wat men zou moeten doen of laten. Acceptatie van een maatregel
heeft betrekking op wat betrokkenen van een maatregel vinden: in hoeverre staan zeer positief of negatief tegenover? Deze oordeelsvorming kan gebaseerd zijn op cognitieve verwerking van argumenten over voor- en nadelen en gebaseerd zijn op affectieve reacties.
In het convenant Glastuinbouw en Milieu wordt niet gestuurd op middelen (maatregelen)
alswel op doelen (normen). Tuinders zullen niet gedwongen worden om specifieke maatregelen te nemen. Het is daarom de vraag in hoeverre de acceptatie van maatregelen van
invloed is op de acceptatie van beleid.
Acceptatie van de uitvoering van beleid
Het geformuleerde beleid moet uiteindelijk worden uitgevoerd. Hierbij worden glastuinders
op hun bedrijf geconfronteerd met het beleid. Wanneer de uitvoering slecht gebeurt of
onvoldoende aansluit bij de praktijk, dan kan non-acceptatie optreden.
De intentie tot naleving van beleid
Een positieve houding ten opzichte van beleid vormt geen garantie dat het beleid wordt
nageleefd. Naleving hangt mede afvan de mogelijkheden die er zijn het gewenste gedrag te
vertonen, de mogelijkheden om regels te ontduiken, de denkbeelden over de sociale norm
(denkbeelden overwat belangrijke anderen vinden dat je zou moeten doen) ten aanzien van
het gedrag en de formele sanctionering ten aanzien van de naleving.
Open en gesloten beleidsvorming
Bij allemomenten van acceptatie van beleid is de mate van interactie tussen de betrokkenen
van belang. De mate van interactie kan variëren: in gesloten benaderingen is er geen interactie, in open benaderingen wel.
Een gesloten benadering komt voor uit een hiërarchisch sturingsmodel, waarin een overheid
boven de partijen staat. Inhoudelijk deskundigen (beleidsambtenaren, experts) maken een
plan, en de communicatie over het plan en de daarin opgenomen maatregelen komt pas op
gang nadat het plan is vastgesteld. Het plan wordt dus binnenskamers opgesteld. Deze
manier van doen kan worden gekarakteriseerd als 'eerst plannen maken en dan communiceren' en wordt ook wel een Decide-Announce-Defend strategie genoemd (zie Wolsink,
1990). Wolsink (1990) stelt op grond van literatuurstudie en eigen empirisch onderzoek
naar de acceptatie van locaties voor windmolens dat zo'n gesloten strategie bijna altijd contraproductief is. Op zo'n manier wordt acceptatie niet bevorderd maar worden juist een
negatieve houding en verzet aangewakkerd. Ook Van Meegeren (1997) komt op grond van
een studie naar de introductie van een 'dure afvalzak' tot een dergelijke conclusie. Gesloten
beleidsvorming leidt er toe dat de doelgroep zich overvallen voelt en dat het beleid onvoldoende aansluit bij percepties en voorkeuren van de doelgroep.
In een open of interactieve aanpak van beleidsvorming hanteert de overheid geen hiërarchisch beleidsmodel maar een netwerkmodel (zie ook: Klijn en Koppenjan, 1997; Bekkers
1998). Beleidsnetwerken kunnen worden gedefinieerd 'als een geheel van relaties tussen
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wederzijds afhankelijke actoren die zich formeren rondom een bepaald beleidsprobleem of
beleidsprogramma' (Termeer en Van Eeten, 1994: 9). Een netwerkmodel benadrukt dat het
bevorderen van acceptatie van beleidsmaatregelen niet pas kan aanvangen nadat tot een
maatregel is besloten. Beleid zou in samenspraak met andere actoren moeten worden ontwikkeld. 'Omdat actoren wederzijds van elkaar afhankelijk zijn en er vaak verschillende
opvattingen op na houden, isinteractie noodzakelijk voor deverwezenlijking van doelen. In
interacties worden ideeën gevormd, beleidsnota's ontwikkeld, instrumenten bedacht en toegepast en middelen gemobiliseerd. Een overheidsorganisatie kan de effectiviteit van haar
beleid vergroten door expliciet aandacht te besteden aan deze interacties met andere actoren'
(Termeer en Van Eeten, 1994: 10). Er is een open planvormingsproces nodig: eerst communiceren en pas dan - in overleg met betrokkenen - plannen maken.
Een open beleidsvorming heeft vanuit het oogpunt van acceptatiebevordering een aantal
voordelen: (a) door betrokkenen in een vroeg stadium te confronteren met een probleemsituatie is er meer tijd om een leerproces te stimuleren, waardoor de kans groter wordt dat de
men overtuigd raakt van de ernst van een probleem en de noodzaak tot ingrijpen; (b) open
beleidsvorming activeert de kennis van diverse actoren en kan nieuwe inzichten creëren;
eventuele actuele ontwikkelingen in het beleidsveld zullen eerder worden gesignaleerd; door
overlegkunnen goede ideeën van alleactoren ten aanzien van de oplossingvan het betreffendeprobleem aan het licht komen; verwerkingvan dezeideeën in plannen leidt tot betere, en
dus meer acceptabele plannen; (c) door de betrokkenen invloed te geven in de totstandkomingvan beleid voelt het nieuwe beleid niet alseen overval, maar ten dele alshun eigen plan
('ownership'), hetgeen de acceptatie van de beleidsmaatregelen zal vergroten.
In dit hoofdstuk is een algemeen en theoretisch kader geschetst voor de acceptatie van
milieubeleid. Onderdeel hiervan was een overzicht waarin verschillende acceptatiemomenten waren opgenomen. In hoofdstuk 5worden data en resultaten rond de specifieke situatie
van acceptatie van het convenant Glastuinbouw en Milieu weergegeven. Op grond van die
data zal in hoofdstuk 6 een meer specifiek kader worden geschetst, dat beter aansluit bij de
ontwikkelingen rond het convenant Glastuinbouw en Milieu onder glastuinders.
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3 Een beschrijving van het overleg over glastuinbouw en milieu
3.1 Inleiding
In dit hoofdstuk wordt kort het proces van overleg en planning beschreven dat ten grondslag ligt aan het convenant 'Glastuinbouw en Milieu'. In dit proces zijn de relaties tussen de
betrokkenen gegroeid tot wat zezijn. Daarmee ishet ontstaansproces van het convenant een
belangrijk gegeven bij het begrijpen van de acceptatie van het geformuleerde beleid. Dit
hoofdstuk biedt achtergrondinformatie voor het interpreteren van resultaten van de eerste
meting van de mate van acceptatie van het milieubeleid onder glastuinders.
De beschrijving is gebaseerd op een onderzoek, dat is uitgevoerd door Vreekamp (1999) in
het kader van een afstudeervak Communicatie en Innovatie Studies. In dit onderzoek zijn
documenten uit het archief van de projectsecretaris bestudeerd en aanvullende interviews
gehouden.
Het overleg over glastuinbouw en milieu is in 1991 gestart en gaat nog steeds door. Het is
uiteraard moeilijk om een decennium van overleg kort te beschrijven. In dit geval kiezen we
niet voor een chronologische beschrijving, maar voor een beschrijving aan de hand van een
aantal aandachtspunten. Deze aandachtspunten zijn ontleend aan een model voor methodische richtlijnen bij de aanpak van interactieve ontwerpprocessen (zie Van Meegeren en
Leeuwis, 1999). In dat model wordt een aantal taken en sub-taken onderscheiden, die aandacht behoeven bij de organisatie van interactieve processen. Omdat in dit bestek niet op
alle aandachtspunten ingegaan kan worden, en omdat niet over alle aandachtspunten voldoende informatie beschikbaar is, richt de beschrijving zich op een aantal punten:
•
•
•
•
•

De deelnemers, hun motieven en de inbedding van het proces in formele kaders;
De gespreksonderwerpen;
De onderlinge verhoudingen en de voortgang van het proces;
De communicatie met de achterbannen gedurende het proces;
De ontwikkelingen tijdens de implementatie.

3.2 De deelnemers, hun motieven en de inbedding van het proces
In 1991 begon het overleg met de provincies Noord- en Zuid-Holland (provincies met veel
glastuinbouw) en een aantal partijen uit het landbouw-bedrijfsleven: LTO, NTS,
Landbouwschap en CBT. Gemeenschappelijk was het streven naar een duidelijk, concreet
en overzichtelijk milieubeleid voor de glastuinbouw. De overzichtelijkheid liet te wensen
over: binnen 20 verschillende regelingen zijn zo'n 60 verschillende gedragsregels van toepassing, diedoor verschillende instanties gehandhaafd worden. De provincies hadden dezewens
vanwege problemen met de handhaving. Deze problemen werden door provinciale milieuorganisaties nadrukkelijk aangekaart viajuridische acties. De tuinders wilden meer zekerheid
rond toekomstig milieubeleid en een stroomlijning van het milieubeleid, waardoor het minder lastig zou worden om aan alle vergunningen te voldoen. Daarbij werden ze geconfronteerd met druk uit de maatschappij om beter en schoner te produceren.
In 1994 krijgt het overleg een landelijk karakter. De rijksoverheid is vertegenwoordigd met
de ministeries LNV, VROM, EZ en V&W. De provincies zijn via het IPO aanwezig, de
gemeenten via het VNG en het Stadsgewest Haaglanden, en dewaterschappen via de UvW.
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De tuinders zijn vertegenwoordigd door de LTO (NTS was opgegaan in LTO, en het
Landbouwschap werkte zeer nauw samen met LTO).
Opmerkelijk is dat consumentenorganisaties niet deelnemen. Ook de levensmiddelenbranche (supermarkten) ontbreekt. Milieuorganisaties worden aanvankelijk buiten het overleg
gehouden, mede door een gebrek aan vertrouwen. LTO verwachtte niet dat met de milieubeweging constructieve afspraken kon worden gemaakt. Uiteindelijk wordt in 1995toch een
afgevaardigde van de Zuid-Hollandse Milieufederatie (ZHMF) tot het overleg toegelaten.
De ZHMF heeft het convenant echter niet ondertekend5.
De afspraken die in het kader van het convenant worden gemaakt, worden deels vastgelegd
in een Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB). Deze AMvB vervangt het Besluit tuinbouwbedrijven bedekte teelt (Wet Milieubeheer) en het Lozingenbesluit (Wet
Verontreiniging Oppervlaktewater). Het convenant mondt dus uit in een formeel wettelijk
kader. Informele procedures worden opgevolgd door formele. Mede door juridische complicaties laat de formulering van de AMvB op zich wachten. Aanvankelijk was gepland dat
deAMvB per 1januari 2000 in werking zou treden. Op dit moment hoopt men dat de wet
op 1mei 2001 in werking treedt.

3.3 De gespreksonderwerpen
Over de uitgangspunten van het convenant waren de partijen het snel eens:
• Dat er een Integrale Milieu Taakstelling (IMT) voor de sector moet komen.
• Dat het IMT vertaald zal worden naar bedrijfsdoelstellingen (per gewasgroep zal per
milieutaakveld de doelstelling worden aangegeven).
• Dat tuinders ruimte krijgen voor zelfsturing (sturing op doelen in plaats van sturing op
middelen; mogelijkheid voor het opstellen van een Bedrijfsmilieuplan).
• Dat tuinders voor de controle op het realiseren van doelen verplicht worden tot meten en
registreren.
• Dat de afspraken worden vastgelegd in een wettelijk kader (een AMvB).
De invulling van een aantal uitgangspunten zorgt echter voor enkele (langdurige) meningsverschillen. Het meest in het oog springend zijn de discussies over de invulling van het IMT,
het vaststellen van een indicator voor energiegebruik, en de invullingvan een puntensysteem
voor het meten en registreren van milieuprestaties. Ook iserdiscussie overde koppeling van
de herstructurering van de glastuinbouw aan de haalbaarheid van de normen voor energie.
Een ander onderwerp van discussie waren de voorwaarden waaronder de inhoud van het
convenant kan worden bijgesteld.
De invulling van het IMT
Het IMT geeft aanwelke milieudoelstellingen de sector moet realiseren in 2010. De belangrijkste doelen hebben betrekking op gewasbeschermingsmiddelen, mineralen en energie. De
milieudoelstellingen van het IMT zijn voor een groot deel gebaseerd op eerdere plannen;
men heeft de doelstellingen uit bestaande meerjarenplannen doorgetrokken naar 2010.
Hierbij heeft men rekening gehouden met de groei van de sector en de technische haalbaarheid van reducties.
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Een deel van de discussie gaat over de hoogte van de doelen. De ZHMF vindt de doelstellingen voor gewasbeschermingsmiddelen te laag (zie ook Bleumink et al. 1998). LNV ziet niets in
doelstellingen voor gewasbeschermingsmiddelen die zij voor glastuinders te moeilijk haalbaar
acht. Uiteindelijk worden reductiepercentages afgesproken, waarbij tegelijkertijd wordt afgesproken dat er een integrale evaluatie zal plaatsvinden, op basiswaarvan de reductiepercentages
kunnen worden bijgesteld (Convenant 1997).
Verder is er discussie over de aard van de doelstellingen. Milieudoelen kunnen geformuleerd
worden in termen van vermindering van gebruik van bepaalde stoffen, in termen van vermindering van de emissie van bepaalde stoffen naar bodem, water en lucht, en in termen van het
realiseren van bepaalde milieukwaliteit. De ZHMF, de Unie van Waterschappen en het waterschap Delfland pleiten voor doelstellingen in termen van waterkwaliteit en in termen van emissies op bedrijfsniveau in plaats van de aanvoer van stoffen in kilogrammen. Ook is er discussie
over het wel of niet opnemen van een C02-doelstelling (in het kader van de klimaatproblematiek) naast doelstellingen over energiegebruik. In het convenant is geen C02-doelstelling
opgenomen. Wel is afgesproken om 4% van het energiegebruik van de glastuinbouw in 2010
duurzaam op te wekken.
Een ander deel van de discussie over het IMT gaat over wat te doen als blijkt dat de doelstellingen niet haalbaar blijken te zijn: de discussie heropenen of onverminderd vasthouden aan
geformuleerde doelstellingen? Besloten wordt dat de discussie heropend kan worden.
Een indicator voor energiegebruik
Er iseenlange discussie over deenergieindicator: het energiegebruik per eenheid product of het
energiegebruik per hectare. De milieubeweging pleit voor een indicator per hectare en wordt
daarin sterk gesteund door het veel gebruikte milieukeurmerk MPS (Milieu Project Sierteelt).
MPS baseert haar keurmerk op de hoeveelheid energie per oppervlakteeenheid. De sector is
voor een indicator per eenheid product. De belangrijkste argumenten vóór het meten van energie per hectare die genoemd worden:
• Duidelijkheid voor tuinders door bestaande indicatoren te gebruiken (geen nieuwe indicatoren erbij);
• De absolute milieubelasting wordt beter vastgesteld. Immers: het aantal hectaren glastuinbouw zal niet veel toenemen, dus kan bij een vastgestelde norm per hectare het energieverbruik ook niet veel toenemen. De productie blijft wel toenemen, waardoor het absolute energiegebruik bij een vastgestelde hoeveelheid energie per eenheid product kan toenemen;
• Eenvoudige meetbaarheid van het aantal hectaren glastuinbouw.
• De belangrijkste argumenten voor het meten van energie per product zijn;
Het maakt internationale vergelijking mogelijk omdat deze indicator in het buitenland
gebruikt wordt;
• De efficiëntieverhoging die glastuinders realiseren wanneer ze erin slagen per hoeveelheid
energie meer product telen, wordt met deze indicator op waarde geschat.
Uiteindelijk wordt het energieverbruik per hectare opgenomen in het convenant.
Vervolgens ontstaat een discussie over de manier waarop hergebruik van energie door glastuinders moet worden meegerekend in het energieverbruik. In hoeverre moet bijvoorbeeld het
gebruik van restwarmte van de industrie worden toegerekend? Pas nadat het convenant is getekend wordt overeengekomen dat 87% van de energie uit restwarmte wordt toegerekend aan
tuinders.
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Het puntensysteem
De discussie over de aard van de milieudoelstellingen klinkt ook door in het puntensysteem,
waarmee beoordeeld kan worden of tuinders de milieudoelstellingen halen. Concreet gaat
het om de vraag of er uitsluitend gekeken wordt naar de aanvoer van kilogrammen actieve
stof, of dat ook de mate van de schadelijkheid van het gebruik van bepaalde stoffen meegnomen wordt. De Unievan waterschappen zou dat laatste graagzien, en bepleit het gebruik
van de milieumeetlat (waarmee de schadelijkheid van stoffen wordt bepaald) als onderdeel
van het puntensysteem.
Tijdens de implementatie van het convenant gaat de discussie over deze onderwerpen door.
Het convenant is nadrukkelijk een document met op verschillende plaatsen ruimte voor
verdere uitwerking. De vertaling van het IMT naar concrete doelvoorschriften per gewas (de
normen voor energie, gewasbescherming en mineralen) komt aan de orde in de uitwerking
van het convenant in een AMvB.
Niet alleen de gespreksonderwerpen zijn belangrijk, maar ook de punten die (bewust of
onbewust) niet besproken worden. Welnu, een onderwerp dat nauwelijks besproken wordt
is de milieubelasting door de glastuinbouw. Vooral de milieubeweging heeft gehamerd op
het belang van onderzoek naar de milieubelasting. Nadat de milieubeweging weigerde het
convenant te tekenen en zij minder betrokken raakte bij de stuurgroep, verdween dit onderwerp van de gespreksagenda. Daarnaast wordt weinig gesproken over de manier waarop
tuinders tegen milieuproblemen aankijken. Zo komt de mate waarin tuinders milieuproblemen onderkennen weinig aan bod, terwijl dit wel een belangrijk element is in de motivatie
om iets aan milieubelasting te doen.

3.4 De onderlinge verhoudingen en de voortgang van het proces
Bij dit overlegwas het, zoals blijkt uit het archief en vakbladen, vooral gespannen tussen het
bedrijfsleven en de milieubeweging. In eerste instantie werden consumenten- en milieuorganisaties niet uitgenodigd deel te nemen aan het overleg in de stuurgroep. Het bedrijfsleven had het idee had dat er met hen niet overlegd kon worden en geen afspraken gemaakt
konden worden. Ook de milieubeweging stond sceptisch tegenover het overleg, omdat zij
niet van dewelwillendheid tot uitvoering van het beleid door de sector overtuigd was. Toch
geeft de milieubeweging aan dat de betrekkingen beter zijn geworden, al was dat een langzaam verlopend proces. Partijen zijn overhet algemeen tevreden overhet feit dat eris samengewerkt en men is gekomen tot een set afspraken.
Uit het archief komt een beeld naar voren van partijen diewel gezamenlijke doelen hebben,
maar waarbij de samenwerking ('joint fact finding') vooralsnog achterwege blijft. Zo coördineert het projectbureau de deelprojecten, maar partijen voeren die zelfstandig uit. Partijen
moeten de onderzoeksresultaten aan het projectbureau doorgeven, maar doen dit niet altijd.
Binnen de projectorganisatie krijgt groepsvorming geen expliciete aandacht.
De verschillende percepties en informatie leidden natuurlijk tot dynamiek in het proces. Of
dit een verrijking van het eindproduct heeft opgeleverd is moeilijk te bepalen. Over de
belangrijkste punten was overeenkomst (de noodzaak van een IMT en een puntensysteem,
het gebruik van het BMP e.d.). De invulling hiervan leverde echter veel en lange discussies
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op. Er werd in veel situaties vastgehouden aan het eerste voorstel dat gedaan werd. Het
inbrengen van tegenargumenten en andere opties leidde niet vaak tot het veranderen van
keuzes. Vaak werd er nogmaals een onderzoek naar het onderwerp ingesteld en werd het
onderwerp zo 'geparkeerd'. In deze zin was erweinig sprake van dynamiek.
Wat het meest opvalt aan het proces is dat na de ondertekening van het convenant in
november 1997 het proces min of meer stil valt. In het jaar na de ondertekening is er nauwelijks overleg. De stuurgroep komt in dat jaar slechts drie keer overeen. Het convenant
wordt niet enthousiast uitgedragen. Het document ligt er, maar isweinig animo om er uitvoering aan te geven. Dat gebeurt pas als er door het projectsecretariaat een nieuwe impuls
wordt gezocht en een externe communicatiedeskundige bij het proces betrokken wordt. Er
wordt (vanuit het secretariaat) een projectbureau gevormd dat samen met de communicatiedeskundige nieuwe impulsen aan de uitvoering van het convenant geeft. Een tijdsplan met daarin omschreven de taken die voor juli 1999 afgerond moeten zijn- wordt opgesteld,
omdat dit tot dat moment ontbrak. Dit geeft een nieuw impuls aan de activiteiten en dat
ervaren de partijen als prettig.

3.5 De communicatie met de achterbannen gedurende het proces
In 1994 wordt het overleg, na eerst regionaal geweest te zijn, op landelijk niveau doorgezet.
In de zomer van dat jaar laat het doelgroepenoverleg een eigen beeldmerk ontwerpen om
gezamenlijk als doelgroepoverleg duidelijk naar buiten te kunnen treden. In het plan van
aanpak wordt reeds de noodzaak van een goede, eenduidige communicatie naar de verschillende achterbannen onderkend en stelt de stuurgroep dat een communicatieplan een goed
hulpmiddel isom dit te bewerkstelligen (Plan vanAanpak 1994). De partijen spreken in eerste instantie af dat iedereen zelf zijn achterban informeert. De LTO informeert de glastuinders, de VNG informeert gemeenten en de Unie van Waterschappen informeert de waterschappen. In december 1994 blijkt dat de communicatie naar de achterbannen van de leden
van het doelgroepenoverleg onvoldoende is.Ervindt geen actieve communicatie plaats6. Het
projectsecretariaat (dat uit één persoon bestaat) neemt deze communicatietaak nu noodzakelijkerwijs van de afzonderlijke partijen over, wat tot gevolg heeft dat elke activiteit op dit
vlak goedgekeurd moet worden door de overlegpartijen. Dit beperkt de slagvaardigheid. In
1995 laat de stuurgroep een brochure maken over de tussenstand van het doelgroepoverleg.
Als communicatiedoel voor het jaar 1995 wordt hierin genoemd: het verankeren van het
belang van een BMP in de achterban van de leden van de stuurgroep. Om een groot aantal
mensen te kunnen informeren over Glastuinbouw en Milieu wil de stuurgroep begin 1996
een draagvlakverkenning uitvoeren. In het archief is echter over de uitvoering hiervan niets
teruggevonden en ook de geïnterviewden konden zich er niets van herinneren. Duidelijk is
dat er in de fase voor de ondertekening zeer weinig communicatie naar partijen buiten het
overleg is geweest. Het projectbureau geeft als een reden voor het gebrek aan communicatie, dat het overlegproces onzekerheden met zich meebrengt. Men wilde niet het risico lopen
informatie naar buiten te brengen, die later onjuist of achterhaald zou blijken te zijn.
Ook in de periode direct na de ondertekening van het convenant in november 1997 waren
er slechts weinig communicatieactiviteiten. Natuurlijk lag het convenant zelf er. Daarnaast
werden door de stuurgroep twee brochures uitgegeven met een korte introductie van het
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convenant voor overheden en tuinders en ook verscheen er een aantal artikelen in de vakbladen. Maar na de ondertekening van het convenant stokte het proces (zie boven), en dus
ook de externe communicatie.
In het najaar van 1998 neemt het projectbureau een communicatiedeskundige in de arm.
Deze zet een aantal zaken in gang. Het op grote schaal naar buiten treden wordt nu echter
belemmerd door het feit dat de formulering van de AMvB op zich laat wachten.

3.6 Ontwikkelingen tijdens de implementatie
Tijdens de implementatie van het convenant zijn er ontwikkelingen geweest, die behoorlijk
van invloed waren op deacceptatie van beleid onder glastuinders. Glastuinders en hun organisatie vinden dat de overheid op diverse punten beleid inzet dat het realiseren van de doelen in het convenant ernstig bemoeilijkt. Met name de volgende drie zaken zijn van belang
geweest:
• de herstructurering van de glastuinbouw en het vinden van locaties voor glastuinbouw;
• de liberalisering van de gaswet;
• het verbieden van verschillende gewasbeschermingsmiddelen via gewasbeschermingsbeleid.
Ook belangrijk is de vertraging bij de invoering van de AMvB en de BMP. Deze vertraging
is met name cruciaal voor de uitvoering van beleid. De invloed op de acceptatie van beleid
onder glastuinders is onduidelijk.
De herstructurering van de glastuinbouw
Onderdeel van het convenant is ruimtelijke inrichting. Om de energie- en milieudoelstellingen te kunnen realiseren, is het namelijk belangrijk dat er ruimte komt om moderne en
milieuvriendelijke kassen(complexen) te kunnen bouwen. Door glastuinbouwcomplexen
goed in te richten kunnen tuinders meer gebruik maken van warmte-krachtkoppeling en
kan een milieuvriendelijke water-infrastructuur worden aangelegd. Ook kan door een goede
locatiekeuze bij de herstructurering rekeningworden gehouden met mogelijkheden voor het
benutten van restwarmte. In het convenant zijn geen harde afspraken opgenomen rond herstructurering van de glastuinbouw. Wel is bij het stellen van de normen voor energie en
gewasbescherming aangenomen dat een deel van de glastuinbouw in moderne en meer
milieuvriendelijke complexen plaats zalvinden. De normen zijn zo hoog gelegd dat ze zonder herstructurering zeer moeilijk haalbaar zijn.
De sector en het ministerie van VROM en LNV waren in een vergevorderd stadium van
besprekingen over een belangrijk nieuw glastuinbouwgebied in de Hoekse Waard
(Comstrijen). Dit gebied zou 265 hectaren groot worden. Het geplande glastuinbouwgebied
in Comstrijen was in de loop van de besprekingen voor de sector gaan gelden als hét gebied
om de herstructurering te realiseren. Ook de betrokken provincie, Zuid-Holland steunde
het plan. Na aanvankelijke aarzelingen was ook de gemeente Comstrijen akkoord gegaan.
Milieuorganisaties en bewoners van de gemeente Comstrijen waren negatief over de plannen. Op het allerlaatste moment heeft het ministerie van VROM de plannen gewijzigd, en
verklaard dat er in de Hoekse Waard geen glastuinbouw past. Uiteindelijk sprak ook het
kabinet zich uit tegen vestiging van glastuinbouw in Comstrijen. Belangrijk argument was
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het behoud van het open landschappelijke karakter van de Hoekse Waard.
De sector reageerde furieus op dit besluit, dat als een enorme koerswijziging werd ervaren.
Daarnaast had de locatie volgens de sector legio voordelen, waaronder mogelijkheden voor
een meer milieuvriendelijke glastuinbouw. 'Volgens de sector is er geen alternatieve locatie
waar op korte termijn een vergelijkbare milieuwinst kan worden gehaald' (Agrarisch
Dagblad, 7-09-1999). Ook de provincie Zuid-Holland was sterk gekant tegen het afblazen
van Comstrijen. De verantwoordelijke gedeputeerde verklaarde: 'Het is mij niet duidelijk
waarom het Rijk de zorgvuldig voorbereide beslissing van de provincie aan de kant schuift'
(Provincie Zuid-Holland, 1999). Tijdens de enquêtes voor dit onderzoek bleken de reacties
van tuinders verdeeld. Enkele glastuinders hadden alverwacht dat Comstrijen niet door zou
gaan, en om die reden hun plannen al aangepast. Bij de meesten overheerste onbegrip, vooral omdat men nieuwe kassen als een voorwaarde ziet om milieudoelen te halen.
Na het afblazen van Comstrijen ishet rijk naarstig op zoek gegaan naar nieuwe locaties. Het
lukt echter slecht om snel nieuwe gebieden aan te wijzen. LNV en VROM hebben inmiddels verschillende locaties genoemd, die echter allemaal nadelen hebben. Ze zijn niet groot
genoeg, er isgeen hergebruik van restwarmte mogelijk, zeliggen in het Groene Hart of lagereoverheden (provincies of gemeenten) willen geen glastuinbouw op de bewuste plaats. Een
ding is zeker: de herstructurering van de glastuinbouw loopt vertraging op door geen glastuinbouw in Comstrijen te zetten. Het is onzeker in hoeverre de sector nieuwe ruimte toegewezen krijgt.
De liberalisering van de gaswet
De rijksoverheid gaat de gaswetliberaliseren.Men streeft naar meer marktwerking bij de totstandkoming van gasprijzen. De glastuinbouw vreest dat dit grote nadelen met zich meebrengt voor de sector en het milieu7.
Ten eerste zal de gasprijs voor tuinders fors omhoog gaan. Afhankelijk van het type bedrijf,
zal de gasprijs met 4 tot 57 cent per kuub stijgen. Gemiddeld zullen de kosten per bedrijf
hierdoor stijgen met 50.000 tot 60.000 gulden per bedrijf, zo laat onderzoek van het LEI
zien (De Kreij, 16-07-1999; Van der Velden et al., 1999). Veel tuinders zien deze prijsstijging als een regelrechte bedreiging voor hun bedrijf. Ze zijn boos op de overheid omdat die
maatregelen neemt die zeer nadelig en ingrijpend zijn voor hun. Tuinders die het minder
somber inzien, maken vaak de kanttekening dat ze bij verhoging van de kosten minder
ruimte hebben voor investeringen in milieuvriendelijke maatregelen.
Ten tweede zullen milieudoelen moeilijker gehaald kunnen worden door de liberalisering
van de gaswet. Enkele maatregelen die belangrijk zijn om de doelen te realiseren zullen niet
meer rendabel zijn na liberalisering. Onrendabel worden decentraal opgewekte stroom uit
zogenaamde warmte-krachtkoppeling8 en het gebruik van restwarmte. Tuinders stellen dat
ze 'best milieumaatregelen willen nemen, maar dat de overheid dat op deze manier onmogelijk maakt'.
Er is politieke discussie over de gaswet. Met name het ministerie van Economische Zaken
wil de liberalisering van de gaswet doorzetten. Zij willen de inzet van warmte-krachtkoppeling blijven stimuleren via nieuwe regelingen. In het kabinet zijn de meningen over de liberalisering vooralsnog verdeeld. Totdat de concrete regelingen bekend zijn, blijft de sector
ongerust over mogelijkheden om de energiebesparing te realiseren.
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Het verbieden van verschillende gewasbeschermingsmiddelen
Al jaren wordt gewerkt aan het afslanken van het pakket van toegelaten gewasbeschermingsmiddelen. In 1994 zijn door overheid en bedrijfsleven richtlijnen opgesteld waarin
werd gesteld welke middelen (of toepassingen daarvan) in 2000 zouden worden verboden.
De overheid wil hiermee de afhankelijkheid van gewasbeschermingsmiddelen verminderen.
De sector vindt dat de overheid onvoldoende begrip heeft voor wat de sector algedaan heeft.
Ook vindt ze dat de overheid objectieve gegevensnegeert (Boonekamp, 1999), vooral op het
gebied van landbouwkundige onmisbaarheid van middelen. Verschillende teelten worden
volgens hen bedreigd wanneer de bestaande saneringsplannen worden uitgevoerd. De overheid vindt echter dat de sector lang genoeg de tijd heeft gehad om zich voor te bereiden op
de sanering van enkele middelen, omdat in 1994 al bekend was welke middelen in 2000
gesaneerd zouden worden. Bovendien heeft de rechter uitgesproken dat de overheid het verbieden van middelen niet mag voorkomen op grond van het feit dat ze landbouwkundig
gezien onmisbaar zijn (zie ook Van den Berkmortel, 1999).
Veel tuinders zijn toch boos dat de overheid middelen gaat verbieden. Zij denken dat het
onmogelijk wordt om bepaalde gewassen op een concurrerende manier te blijven verbouwen. Ook zeggen ze dat zesommige middelen nodig hebben om zomilieuvriendelijk mogelijk te kunnen telen. Deze telers stellen dat een minimaal en kortstondig gebruik van de
bewuste middelen bijvoorbeeld belangrijk isvoor een goede biologische bestrijding in de rest
van het seizoen.
Vanuit devertegenwoordigende landbouworganisaties werd slechts korte tijd geageerd tegen
de sanering van middelen als zodanig. Na onderzoek van commissies en de uitspraken van
de rechter, richt hun kritiek zich vooral op twee punten.
De overheid wordt verweten dat ze veel te traag is bij het toelaten van nieuwe, biologische
of meer milieuvriendelijke gewasbeschermingsmiddelen. Hierdoor is het volgens de sector
onnodig moeilijk om de doelen in het convenant te halen. Daarnaast verwijten tuinders de
overheid dat ze het strenge Europese beleid dat in 2003 van kracht wordt, nu al in
Nederland uitvoert. Daarmee loopt Nederland voor op andere lidstaten (Kerngroep MJPG, 1999). Glastuinders vinden dat hun concurrentiepositie hierdoor wordt verzwakt.
Naar aanleiding van de stagnerende herstructurering, de voorgenomen sanering van gewasbeschermingsmiddelen en de liberalisering van de gasmarkt, heeft LTO namens de sector
aan de stuurgroep gevraagd om het convenant op te schorten of bij te stellen (LTONederland 1999). Het beleid dat de overheid wil inzetten leidt tot belangrijke acceptatieproblemen in de sector. De volgende opmerking van een glastuinder laat zien hoe veel glastuinders denken over de ontwikkelingen:
'De overheid maakt een grote puinhoop met zijn milieubeleid. De nieuwe gaswet staat haaks op een laag
gasverbruik. Het verplaatsen van bedrijven is de manier om aan de doelstellingen te voldoen. Maar zonder
goede locaties gebeurt er niets. De indruk ontstaat dat de overheid liever geen glastuinbouw meer in
Nederland wil hebben'.

Volgens LTO laat de overheid de sector zwaar in dekou staan (Agrarisch Dagblad, 7-09-99).
De sector ziet het convenant als een afspraak waarbij de sector verantwoordelijkheid neemt
om bepaalde doelen te realiseren, terwijl de overheid de verantwoordelijkheid heeft om de
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nodige randvoorwaarden te creëren. Volgens de sector blijft de overheid in gebreke bij het
creëren van de randvoorwaarden (LTO-Nederland 1999).
In een reactie op de brief van LTO-Nederland heeft minister Pronk van VROM verklaard
dat het convenant inderdaad moet worden aangepast als blijkt dat de milieudoelstellingen
niet langer haalbaar zijn door nieuw in te zetten beleid. Er iseen interim-evaluatie opgestart
waarin wordt bekeken welke effecten het voorgenomen overheidsbeleid heeft op de doelen
die zijn vastgelegd in het IMT en in het convenant.
De vertraagde invoering van de AMvB
De uitvoering van het convenant heeft vertraging opgelopen. Met name dejuridische vormgeving van de AMvB en het BMP (waarvoor de rijksoverheid verantwoordelijk is) bleek
complexer dan verwacht was. De invloed hiervan op de acceptatie van beleid ismoeilijk aan
te geven. In ieder geval is de communicatie met glastuinders bemoeilijkt. Zolang er geen
zekerheid was over de definitieve vormgeving van deAMvB en het BMP,was het niet mogelijk om daar duidelijk over te communiceren.
Vooral op bestuurlijk niveau heeft de vertraging gespeeld. Op bestuurlijk niveau heeft de
vertraging geleid tot een kritische houding bij de betrokken partijen ten opzichte van het
functioneren van de overheid. Er zijn vragen gerezen over de prioriteit die VROM en LNV
gaven aan de uitvoering van het convenant. Daarnaast zijn er twijfels ontstaan over de slagvaardigheid van de overheid.
Vanwege de opgelopen vertraging (denk ook aan de vertraagde herstructurering) heeft de
sector gepleit voor het opschuiven van de periode waarover het convenant in werking is.
LTO heeft gepleit voor de periode van 2002 tot 2012, in plaats van 2000 tot 2010.
Waarschijnlijk is dit pleidooi voornamelijk bedoeld geweest om de druk op de ministeries
maximaal op te voeren, zodat die haast maken met de invoering van de AMvB.
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4 Van onderzoeksvragen en vragenlijsten
Aan de hand van de literatuurverkenning en de interviews met tuinders is de probleemstelling uitgewerkt in een aantal onderzoeksvragen. Voor iedere onderzoeksvraag is vervolgens
vastgesteld wat de variabele is die gemeten moet worden om een antwoord op de onderzoeksvraag te krijgen. Op basis van deze variabelen zijn vragen geformuleerd die konden
worden opgenomen in de schriftelijke enquête. De schriftelijke enquête is in zijn geheel
opgenomen als bijlage (zie bijlage 1).Tuinders die bloemen telen hebben een enquête ontvangen die op enkele onderdelen verschilt van de enquête die groententelers hebben gekregen. In de bijlage zijn de verschillen aangegeven.
In dit hoofdstuk wordt inzichtelijk gemaakt welke onderzoeksvragen zijn geformuleerd en
hoe deze onderzoeksvragen uiteindelijk zijn vertaald in een vragenlijst.

4.1

Onderzoeksvragen
De probleemstelling voor de eerste meting is uitgewerkt in de volgende onderzoeksvragen:
1.In welke mate zijn de glastuinders bekend met het bestaan van het convenant?
2. In welke mate kennen de glastuinders de kern van de inhoud van het convenant?
3. In welke mate accepteren de glastuinders
a) de probleemdefinitie?
b) de noodzaak tot overheidsingrijpen?
c) de hoofdlijnen van het beleid?
d) de gestelde normen?
e) de uitvoering van beleid?
4) Hoe kan de mate van acceptatie en naleving verklaard worden? Wat is het belang van
a) de houding ten opzichte van de overheid?
b) de waargenomen effectiviteit van het beleid?
c) de waargenomen rechtvaardigheid van het beleid?
d) de waargenomen betrokkenheid in de besluitvorming?
e) de beoordeling van de juistheid van normen?
f) de inpasbaarheid van maatregelen?
g) de waargenomen gevolgen van maatregelen?
h) de formele en informele controle op naleving?

4.2 Operationalisatie van vragen
De acceptatie van de probleemdefinitie
In dit onderzoek isbij de acceptatie van de probleemdefinitie gekeken naar de acceptatie van
het probleem.Aspecten van de definiëring van het probleem, zoals de aardvan het probleem
en deoplossingsrichtingen zijn daardoor niet bevraagd. Opinies over deaard van het milieuprobleem zijn moeilijk te bevragen in een gesloten vragenlijst. De acceptatie van oplossingsrichtingen isbevraagd bij andere acceptatiemomenten. Daar isgevraagd naar de acceptatie van oplossingsrichtingen die in het convenant besloten zijn (hoofdlijnen en normen).
De acceptatie van het probleem is geoperationaliseerd door een somscore te maken van
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'mate van probleembesef' en 'mate van betrokkenheid'. De acceptatie van het probleem is
een index waarin probleembesef en betrokkenheid even zwaar wegen. In het theoretisch
kader (H2) is alverduidelijkt dat probleembesef en betrokkenheid twee belangrijke dimensies zijn van de acceptatie van een probleem.
Het probleembesef isook een index. Probleembesef isgemeten met vragen over de ernst van
het broeikaseffect, bestrijdingsmiddelen en de uitspoeling van stikstof en fosfaat. Er is
gevraagd naar concrete milieuthema's, zodat respondenten goed kunnen aangeven in hoeverre zij deze thema's als een probleem zien. Door drie vragen te stellen, steeds op een iets
andere manier, is geprobeerd om het probleembesef vanuit verschillende invalshoeken te
meten. Daarnaast zijn random meetfouten geminimaliseerd door het combineren van drie
vragen tot één index voor probleembesef.
Ook de betrokkenheid bij milieuproblematiek iseen index. Ze is gemeten door twee vragen
te stellen die betrekking hebben op de mate waarin glastuinders informatie over milieuproblemen rond de glastuinbouw verzamelen. Op deze manier is niet zozeer 'de staat van
betrokkenheid' gemeten, als wel naar 'de consequentie van betrokkenheid'. De consequenties van betrokkenheid duiden op 'de mate waarin respondenten zeggen zich bloot te stellen
aan communicatie over het betreffende onderwerp' (Van Meegeren, 1997: 173).
De interne validiteit
De gebruikte variabele heeft betrekking op de acceptatie van het probleem, en niet op de
acceptatie van de probleemdefinitie. Hier is voor gekozen omdat de aard van het probleem
niet goed bevraagd kon worden, waardoor de interne validiteit van een variabele 'acceptatie
van de probleemdefinitie' te beperkt zou zijn. Weliswaar heeft hiermee een afbakening
plaatsgevonden, maar toch blijft de acceptatie van het milieuprobleem zeer veelomvattend.
We hebben ons in dit onderzoek moeten beperken tot twee zaken waarvan wij denken (op
basis van vooronderzoek, literatuurstudie en kennis van de land- en tuinbouw) dat het twee
cruciale elementen zijn, namelijk probleembesef en betrokkenheid. De variabele 'acceptatie
van het probleem' weerspiegelt hierdoor niet alle aspecten van acceptatie van het probleem.
Door echter twee cruciale aspecten te bevragen, is naar onze mening een behoorlijke indicator gevormd voor de acceptatie van het probleem.
De acceptatie van ingrijpen door de overheid
De acceptatie van het ingrijpen door de overheid isgeoperationaliseerd door de perceptie te
meten die respondenten hebben van 'het belang dat de overheid milieuvriendelijk gedrag
van glastuinders stimuleert'. Omdat stimuleren van milieuvriendelijk gedrag één van de
minst vergaande manieren iswaarop de overheid ingrijpen kan, wordt op deze manier duidelijk of glastuinders überhaupt accepteren dat de overheid ingrijpt om een schoner milieu
te realiseren. Het isvan belang om in te gaan op devraag in hoeverre de gestelde vraag daadwerkelijk de acceptatie van ingrijpen door de overheid meet. Met anderewoorden, het isvan
belang om de interne validiteit van dezevariabele te bespreken. Het isvan belang om te kijken in hoeverre de geoperationaliseerde variabele (de gestelde vraag) de theoretische variabele (acceptatie van het ingrijpen door de overheid) bevraagt.
De formulering van de vraag over het accepteren van ingrijpen door de overheid is belangrijk. Er is gevraagd in hoeverre men het belangrijk vindt dat de overheid milieuvriendelijk
gedrag van tuinders stimuleert. Door de keuze voor het woord 'stimuleren' zullen tuinders
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geneigd zijn om de vraag positiever beantwoorden dan wanneer er gevraagd zou zijn naar
'ingrijpen'. We moeten daarom voorzichtig zijn bij het analyseren van de frequentietabel bij
dezevraag. Het isonzorgvuldig om testellen datwanneer iemand in een bepaalde mate positief staat tegenover 'stimuleren', hij ook in dezelfde mate positief staat tegenover 'ingrijpen'.
Ingrijpen gaat toch iets verder. De geoperationaliseerde variabele en de theoretische variabele liggen echter wel langs dezelfde dimensie.
De acceptatie van de hoofdlijnen van beleid
De acceptatie van de hoofdlijnen van beleid is gemeten door voor vijf hoofdlijnen (vragen
24 t/m 28 in de enquête, zie bijlage 1) te vragen in hoeverre glastuinders dit goede of slechte hoofdlijnen vonden. Van deze vijf hoofdlijnen is een index-somscore gemaakt9. Door te
kijken naar vijf verschillende hoofdlijnen, is geprobeerd om toevalligheden in de antwoorden te minimaliseren, en om een volledig beeld te krijgen van ideeën die tuinders hebben
van de hoofdlijnen van het convenant.
Met behulp van een factoranalyse is gekeken of de acceptatie van hoofdlijnen verklaard
wordt door onderliggende dimensies. De factoranalyse geeft twee dimensies met een hogere
eigenwaarde dan één. Aan deze dimensies kan echter geen zinnige inhoudelijke betekenis
gegeven worden, reden waarom deze dimensies niet zijn meegenomen in de verdere analyses. In plaats daarvan is er gekozen voor de index-somscore op basis van vijf hoofdlijnen.
Door te vragen naar de vijf belangrijkste hoofdlijnen, is een goede interne validiteit verkregen voor de meting van de acceptatie van de hoofdlijnen.
De acceptatie van normen
De acceptatie van normen isgeoperationaliseerd als de haalbaarheid van normen, omdat tijdens de interviews bleek dat dit voor glastuinders verreweg het belangrijkste aspect van de
acceptatie van normen is.Tuinders bespreken steeds of ze de normen kunnen halen of niet.
Tuinders die de normen niet zien zitten, klagen vooral dat ze niet haalbaar zijn. Er is gekozen om alleen de acceptatie van energienorm en de gewasbeschermingsnorm te onderzoeken, omdat dit voor de sector de grootste struikelblokken lijken te worden. Nadat de normen in de enquête genoemd waren, is er gevraagd of tuinders dachten dat de normen 'eenvoudig', 'met wat moeite', 'erg moeilijk' of'onmogelijk' konden halen. Ook konden tuinders
'weet niet' invullen. Behalve dat de haalbaarheid van de energie- en gewasbeschermingsnormen apart zijn meegenomen in de analyses, is er ook een index-somscore gemaakt van de
haalbaarheid van deze twee normen, voor een algemeen beeld van de acceptatie van normen.
De operationalisatie van 'acceptatie' als 'haalbaarheid', sluit volgens ons zeer goed aan bij
gedachten die hierover leven in de sector. De interne validiteit van deze variabele isdan ook
goed.
De acceptatie van uitvoering van beleid
De acceptatie van de manier waarop het convenant wordt uitgevoerd, is moeilijk te meten
omdat de regelingen uit het convenant nog niet worden uitgevoerd. Het was daarom ook
niet eenvoudig om de vinger te leggen op de meest relevante zaken m.b.t. acceptatie van de
uitvoering van beleid. Daarmee werd het moeilijk om de acceptatie van beleid te operationaliseren met een beperkte aantal vragen. In devragenlijst iseen set van vragen opgenomen,
die een voorlopig karakter heeft. Het ismogelijk dat de vragen gewijzigd worden in volgen33
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de metingen, op basis van de manier waarop de daadwerkelijke uitvoering zal gaan plaatsvinden. De keuze van de (voorlopige) set van vragen wordt in het onderstaande verantwoord.
De concrete uitvoering van het convenant vindt plaats op de tuinbouwbedrijven. De verantwoordelijke instanties zijn gemeenten en waterschappen. Uit het vooronderzoek op 8 glastuinbouwbedrijven bleek dat de acceptatie van de uitvoering van beleid sterkwordt beïnvloed
door het optreden van de verantwoordelijke ambtenaren op het bedrijf. Dat is het moment
dat tuinders het meest concreet te maken krijgen met de uitvoering van beleid. Om deze
reden iser gevraagd naar twee aspecten die voor tuinders van belang zijn wanneer een medewerker van de gemeente of het waterschap10 op het bedrijf komt, namelijk 'begrip voor de
praktijk op glastuinbouwbedrijven' en 'goede uitleg over de uitvoering van milieuregels'.
Daarnaast isgevraagd naar debereikbaarheid van gemeenten enwaterschappen. Om deze drie
aspecten van de uitvoering van beleid mee te kunnen nemen in één variabele, is een indexsomscore gemaakt. Deze index-somscore is een index van de kwaliteit van de uitvoering van
milieubeleid door gemeenten en waterschappen.
Een ander aspectvande uitvoering vanbeleid iscontrole. Gemeenten enwaterschappen moeten toezien op de naleving van wetten. In de vragenlijst is gevraagd in hoeverre tuinders het
belangrijk vinden dat gemeenten en waterschappen goed controleren op de naleving van
milieuregels. Daarbij isverondersteld dat de acceptatie van controles sterk te maken heeft met
de normatieve ideeën die tuinders hebben over de noodzaak van controles. De opinie over de
noodzaak tot controle is als volgt bevraagd: 'het is nodig dat gemeenten en waterschappen
goed controleren op naleving van milieuregels, om ervoor te zorgen dat alle tuinders aan de
regels voldoen en valse concurrentie wordt voorkomen'. Tuinders konden op een vijf-puntsschaal aangeven in hoeverre ze het hiermee eens waren.
In de operationalisatie is gekozen om een voordeel van controle dat door veel tuinders werd
genoemd in het vooronderzoek (voorkomen van valse concurrentie) expliciet te noemen, om
te voorkomen dat tuinders impulsief negatief antwoorden op een vraag over 'controle'. Het
voordeel hiervan is dus dat een antwoord op basis van de eerst opkomende gevoelens ietwat
wordt genuanceerd. Nadeel van deze benadering kan zijn dat tuinders hierdoor de vraagweer
wat positiever antwoorden dan wanneer dit voordeel niet genoemd zou zijn.
Omdat het moeilijk was om te bepalen welke zaken nu allemaal onderdeel vormen van de
acceptatie van de uitvoering van beleid, is ervoor gekozen om hier geen variabele van te
maken. De interne validiteit van die variabele zou naar ons idee onvoldoende zijn geweest.
D e naleving van beleid
Een schriftelijke enquête isongeschikt om tevragen naar de nalevingvanwetten. Mensen zijn
niet geneigd om in een schriftelijke enquête in te vullen dat zedewet overtreden. Vragen naar
overtredingen van de wet en illegale praktijken in een schriftelijke enquête, leidt daarom tot
onbetrouwbare resultaten. Ondanks het feit dat de naleving van beleid een aspect is van de
acceptatie van beleid, is niet gevraagd naar overtredingen van de wet. Om hier goed inzicht
in te krijgen is een diepgaand en andersoortig onderzoek nodig.
Gewassenkeuze
Aan alle respondenten is gevraagd naar hun vijf belangrijkste gewassen. Daarbij werd ook
gevraagd naar het oppervlak per gewas. Zo werd per respondent duidelijk wat het grootste
gewas is, het één na grootste gewas, enzovoorts.
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Uit de data bleek dat 12 gewassen het vaakste worden geteeld als hoofdgewas (het grootste
gewas qua oppervlakte). De overige gewassen worden zo weinig geteeld dat er geen statistisch betrouwbare uitspraken over gedaan kunnen worden. Om deze reden is ervoor gekozen om de gewassenkeuze teoperationaliseren op basis de 13meest geteelde hoofdgewassen.
Bedrijven met andere hoofdgewassen zijn niet meegenomen in analyses met betrekking tot
de gewassenkeuze. Op deze manier wordt 82% van de bedrijven wel meegenomen. De
gewassen zijn: alstroemeria, anjer, anthurium, asperge, chrysant, fresia, gerbera, komkommer, lelie, paprika, roos en tomaat.
Kennis van het convenant
De kennis die tuinders hebben van het convenant, isgemeten door te vragen naar hoofdlijnen van het convenant. De uitspraken over de kennis die tuinders hebben van het convenant, hebben dan ook niet zozeer betrekking op het detailniveau, alswel op de hoofdlijnen.
In de enquête is van negen hoofdlijnen gevraagd of ze wel of niet bij het convenant hoorden. Een aantal hoofdlijnen die genoemd werden hoorden er niet bij, een aantal wel.
Om overzicht te krijgen van de kennis inzicht te krijgen in de zijn voor iedere respondent
de antwoorden op de negen items bijeen genomen en gewaardeerd. Voor ieder goed antwoord konden respondenten één punt scoren, voor ieder fout antwoord kreeg men één punt
aftrek. Voor 'weet niet' scoorde men nul punten. Zondoende kon iedere respondent tussen
- 9 en +9 punten halen.
De rechtvaardigheid van het milieubeleid voor de glastuinbouw
In dit onderzoek is ingegaan op de rechtvaardigheid van het milieubeleid voor de glastuinbouw gezien de maatregelen die de glastuinbouw al genomen heeft m.b.t. tot milieu en
gezien de lasten die anderen moeten dragen. Dit bleek tijdens het vooronderzoek belangrijker te zijn dan andere aspecten van rechtvaardigheid, zoals rechtvaardigheid gezien de oorzaak van het probleem en de rechtvaardigheid gezien de vergoeding voor het gevraagde
gedrag (zieAarts, 1998: 57).
De rechtvaardigheid van het milieubeleid voor de glastuinbouw is geoperationaliseerd
door een index-somscore te maken van twee vragen. De eerste vroeg of tuinders vinden dat
de glastuinbouw algenoegheeft gedaan aan het verbeteren van de milieuprestaties. De tweedevroegoftuinders van mening zijn dat deoverheid zichvooral op consumenten moet richten alsze iets wil doen aan het milieuprobleem.
Houding ten opzichte van de overheid
De houding ten opzichte van de overheid is gemeten met behulp van vier vragen: twee over
betrouwbaarheid, één over deskundigheid en één over regelzucht van de overheid.
Onderliggend aan deze vier variabelen is één dimensie, zo blijkt uit een factoranalyse. Deze
dimensie geeft de houding ten opzichte van de overheid weer. Door van iedere respondent
zijn score op deze dimensie uit te rekenen, is een variabele 'houding ten opzichte van de
overheid' gemaakt.
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4.3 Analysemethode
In het vooronderzoek zijn interviews afgenomen. Op deze interviews is een inhoudsanalyse
toegepast. De gegevens van de schriftelijke enquête zijn allemaal ingevoerd in de computer.
Ze zijn ingevoerd in een statistisch programma, namelijk SPSS. Om een algemene indruk te
krijgen van de data zijn frequentietabellen gemaakt van alle variabelen. Ook zijn er correlatieanalyse uitgevoerd om zicht te krijgen op statische verbanden tussen variabelen.
Vervolgens is per acceptatiemoment nauwkeuriger naar de data gekeken. Voor alle acceptatiemomenten is een correlatieanalyse uitgevoerd. Daarbij is steeds Spearman's correlatiecoëfficiënt genomen, omdat die goed past bij het meetniveau van de variabelen. Zo is gezocht
naar verbanden tussen de verschillende acceptatiemomenten, en ook naar verbanden tussen
acceptatiemomenten en achtergrondvariabelen.
De acceptatie van de normen is apart bekeken met behulp van een selectieve multipele
regressie-analyse. Er is gebruik gemaakt van de 'backward elimination' methode, waarbij
men deanalyse begint met eenveelheid aan onafhankelijke variabelen en ersteeds eentje verwijdert diegeen significante extraverklaring levert aan devariantie van deafhankelijke variabele. Er wordt dus gestart met een verklaringsmodel waarin veel onafhankelijke variabelen
zijn opgenomen, en toegewerkt naar een eenvoudiger model waaruit die variabelen worden
verwijderd die er minder toe doen.
De verschillen tussen de bedrijven met verschillende hoofdgewassen, zijn bekeken met
behulp van een variantie-analyse. De variantie-analyse is bij uitstek geschikt om te bekijken
of bepaalde groepen (bijvoorbeeld tuinders met een bepaald gewas) verschillen van andere
groepen (bijvoorbeeld tuinders met andere gewassen). Vervolgens is met een Scheffe-toets
bekeken of eventuele verschillen ook significant bleken.

4.4 Een kritische reflectie op het onderzoek
Bij een kritische reflectie op onderzoek, zijn er drie zaken van groot belang: de betrouwbaarheid, de interne validiteit en de externe validiteit11 van het onderzoek (Nooij, 1995).
Daarbij ishet altijd belangrijk om kritische opmerkingen van respondenten mee te nemen.
De betrouwbaarheid en de interne validiteit
De hoofdvraag is: in hoeverre accepteren glastuinders het convenant glastuinbouw en
milieu? Het antwoord op deze hoofdvraag is gezocht door de acceptatie van het convenant
op te splitsen in verschillende acceptatiemomenten. Hierdoor kan echter geen simpel en
eenduidig antwoord worden gegeven op de hoofdvraag. Er kan alleen antwoord worden
gegeven op facetten van de hoofdvraag. De interne validiteit neemt dus af door de hoofdvraag op te splitsen. De betrouwbaarheid neemt hierdoor echter in belangrijke mate toe.
De (non)acceptatie van het convenant glastuinbouw en milieu is namelijk een enorm veelomvattend acceptatieproces. Het gaat om ideeën over de milieuproblematiek, beleidsnormen, de houding ten opzichte van de overheid, et cetera. Juist omdat de acceptatie van het
convenant zo veelomvattend is, kunnen respondenten geen betrouwbaar of eenduidig antwoord geven op de vraag: in hoeverre accepteert u het convenant glastuinbouw en milieu.
Een dergelijke vraag zou te snel beantwoord worden vanuit een affectieve reactie op een
facet van het convenant dat het eerste in de respondent opkomt. Bijvoorbeeld die vervelende milieuambtenaar die vorige week op bezoek was, of die zware norm, of dat het goed is
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dat er eindelijk geen middelen meer verplicht zijn, maar gewoon duidelijke normen waar de
komende 10jaar naartoe gewerkt kan worden.
Om dit te voorkomen is gevraagd naar verschillende onderdelen (acceptatiemomenten), op
een zodanige manier dat respondenten zich er iets bij kunnen voorstellen. Deze methode
levert de meest betrouwbare weergave van de acceptatie van het beleid. Ze duidt bovendien
aan waar mogelijke knelpunten liggen voor acceptatie, en waar acceptatie geen probleem is.
De interne validiteit van de wijze waarop de acceptatiemomenten zijn geoperationaliseerd,
is in de vorige paragraaf besproken bij de acceptatiemomenten zelf.
De belangrijkste kritiek die derespondenten gaven op de enquête, had betrekking op devragen over meer bedrijfstechnische zaken. Enkele respondenten klaagden dat de set van
milieumaatregelen en de gevolgen daarvan die in de enquête zijn opgenomen, niet passen
bij heteluchtbedrijven, koude kassen of plantenkwekerijen. Verder vonden verschillende
respondenten de vraag over de gevolgen van milieumaatregelen moeilijk te beantwoorden
(vraag 53).Dezevraagheeft om deze redenen geen belangrijke betekenis gekregen in dit rapport. In het algemeen gaat dit onderzoek nauwelijks in op bedrijfstechnische zaken. Om een
goed beeld te krijgen van de gevolgen van bedrijfstechnische maatregelen (of het milieueffect) is een uitgebreid onderzoek nodig. Het is daarbij van belang om rekening te houden
met de enorme diversiteit aan glastuinbouwbedrijven, omdat die leidt tot zeer diverse gevolgen van milieumaatregelen.
Verder gaven de respondenten geen substantiële kritiek op de enquête. Drie respondenten
vonden de vragenlijst suggestief, twee glastuinders wilden de vragen over het gebruik van
verboden gewasbeschermingsmiddelen niet invullen.
De externe validiteit
De steekproefomvang is behoorlijk (n=283) en er zijn geen redenen om aan te nemen dat
de steekproef niet representatief zou zijn voor de gehele Nederlandse glastuinbouw (zie
werkwijze en verantwoording'). De externe validiteit van het onderzoek is goed. De resultaten moeten echter niet worden gegeneraliseerd naar andere landbouwsectoren of naar de
toekomst. De vragen waren specifiek gericht op de glastuinbouw en de acceptatie van beleid
is dermate dynamisch dat ze niet gelijk zal blijven in de toekomst.
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5 Resultaten van de eerste meting
In dit hoofdstuk worden de resultaten van het onderzoek gepresenteerd en bediscussieerd.
Er wordt vooral gesteund op de resultaten uit de vragenlijst. Waar nodig zijn gegevens uit
het vooronderzoek gebruikt. Erwordt ingegaan op gewasgroepen, kennisvan het convenant,
acceptatiemomenten en de belangrijkste variabelen die van invloed zijn op de acceptatiemomenten.
Alhoewel in het theoretisch kader naar voren kwam dat de acceptatie van maatregelen een
acceptatiemoment is, wordt dit in dit hoofdstuk niet als zodanig besproken. Belangrijkste
reden is dat bleek dat de acceptatie van maatregelen geen acceptatiemoment is. Dit komt
omdat het convenant op doelen stuurt, en niet op maatregelen. Deze kwestie zal uitgebreider worden besproken in de reflectie op het theoretisch kader (hoofdstuk 6).

5.1 Bloementelers en groententelers
Allereerst zijn de data geanalyseerd op verschillen tussen bloementelers en groententelers. In
hoeverre mogen glastuinders alséén groepworden beschouwd? Kunnen we spreken van één
glastuinbouwsector of moeten we eigenlijk apart kijken naar glasbloementelers en glasgroententelers? Welnu, uit de data blijkt dat er over het algemeen geen significante verschillen bestaan tussen glasgroententelers en glasbloementelers. Zo hebben ze geen verschillende
opinies over de acceptatie van het probleem, het ingrijpen van de overheid, de hoofdlijnen
van het beleid of de normen die gesteld zijn. Wel hebben groententelers en bloementelers
verschillende verwachtingen t.a.v. bepaalde technische milieumaatregelen. Ook hebben
bloementelers en groententelers verschillende milieukeurmerken (MPS versus MBT) en
hebben bloementelers significant oudere kassen dan groententelers. Het zijn vooral teelttechnische zaken en zaken die direct verbonden zijn met de teelt, waarin groententelers en
bloementelers van elkaarverschillen. Daarwaarverschillen optreden tussen bloementelers en
groententelers die relevant kunnen zijn voor de acceptatie van beleid, zal dit vermeld worden in de tekst over deverschillende acceptatiemomenten.
Behalve dat er is gekeken naar bloemtelers en groententelers, is er ook een verfijning aangebracht door per hoofdgewas te kijken of er verschillen zijn. De keuze van het hoofdgewas
heeft een significante invloed op de acceptatie van de normen. Dit zalworden besproken bij
de acceptatie van de normen. Op de andere acceptatiemomenten heeft het hoofdgewas geen
invloed. Wel blijkt per gewas de registratie van energie en gewasbeschermingsmiddelen te
verschillen. Daarnaast blijkt de inpasbaarheid van maatregelen te verschillen. Het zijn de
meer technische zaken waarin de gewassen verschillen.

5.2 Kennis van het convenant
Data en resultaten
Van alle tuinders heeft 95%wel eens gehoord van het Convenant Glastuinbouw en Milieu,
en 5% niet. Een grote groep tuinders merkt op dat zeweliswaar van het convenant hebben
gehoord, maar eigenlijk niet precies weten wat het convenant inhoud.
De kennis van het convenant verschilt per tuinder. In de enquête isvan negen hoofdlijnen
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gevraagd of ze wel of niet bij het convenant hoorden. In tabel 5.1. is weergegeven in hoeverre tuinders goede en foute antwoorden gaven op vragen over het convenant.
Tabel5.1 Hetpercentage tuinders datjuist ofonjuist antwoordt opvragenoverhetconvenant.
Percentage respondenten
Juist
antwoord

Weet
niet

Onjuist
antwoord

1. Sectordoelen voor 2010 (ja)

66,7

27,2

6,1

2. Installatie van beweegbare schermen verplicht (nee)

61,3

20,7

18,0

3. Meten en registreren milieugegevens op bedrijven verplicht (ja)

90,0

5,6

4,4

4. Afspraken tussen overheid en bedrijfsleven (ja)

87,8

9,9

2,3

5. Hygiëneregels voor bedrijven (nee)

49,0

22,4

28,5

6. Nieuwe AMvB glastuinbouw met doelvoorschriften (ja)

60,0

27,2

12,8

7. Bedrijfsmilieuplan en compenseren tussen milieuvelden (ja)

36,7

47,3

15,9

8. Eén loket voor vergunning en handhaving van regels (ja)

42,4

36,9

20,8

73,4

19,4

7,2

Vraag: Het convenant stelt

9. Individuele milieutaakstelling voor energie, gewasbescherming
meststoffen, afgeleid van sectordoelstellingen (ja)

Tabel 5.1.werpt meer licht op wat tuinders wel weten van de hoofdlijnen van het convenant, en wat ze niet weten. De antwoorden laten zien dat vrijwel alle tuinders weten dat
meten en registreren verplicht wordt. Ook het feit dat overheid en bedrijfsleven gezamenlijk
afspraken hebben gemaakt in het convenant, isgoed bekend bij tuinders. Verderweten weet
bijna 3/4 van de tuinders dat het convenant een individuele taakstelling met zich meebrengt.
Het 'bedrijfsmilieuplan en compenseren tussen milieuvelden' is echter veel minder goed
bekend. Ook de één loket-gedachte uit het convenant is bij velen onbekend.
Om een idee te krijgen van de kennis die respondenten hebben van het convenant, iseen
somscore gemaakt van de antwoorden op de negen items. De maximale score was negen
punten positief, de minimale score negen punten negatief.
Uit berekeningen blijkt dat een aanzienlijke groep tuinders (22%) slecht scoort. Zij scoren
2 of minder punten. De meeste respondenten (54%) scoren redelijk: 3 tot 6 punten. Een
behoorlijke groep (ongeveer 24%) scoort goed: zij scoren 7, 8 of 9 punten. Sommige tuinders hebben zich al uitgebreid verdiept in het convenant. Een tuinder vertelde:
'Wij hebben het convenant hier liggen. Een concept is dat geloof ik. We hebben het moeten gebruiken ...
ik heb er gisteren nog in zitten lezen.'

Een andere tuinder heeft een heel andere strategie. Hij vindt dat het overheidsbeleid zovaak
verandert dat hij zich er pas in verdiept op het moment dat er verplichtingen zijn. Hij vertelt over de nieuwe AMvB:
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'Het boeit me niet ... Ik liger niet wakker van. Er komt elke week iets nieuws op je af. We zien het wel. Ik
ga me er niet meer van tevoren druk over maken. Dat heeft toch geen zin.'

Het is het vermelden waard dat correlatieanalyse laat zien dat hoe meer men weet van de
hoofdlijnen van het convenant, hoe meer men de hoofdlijnen van het convenant accepteert.
Het is echter niet zo dat de kennis van de hoofdlijnen correleert met andere acceptatiemomenten zoals de acceptatie van de normen.
Discussie
Uit de resultaten blijkt dat een aantal hoofdlijnen van het convenant wel is doorgedrongen
tot de sector, maar andere niet. Het gros van de tuinders weet wel iets van het convenant,
maar kent niet de precieze inhoud. De reacties op het convenant zullen dan ook vaak gebaseerd zijn op affecties en op zaken die te maken hebben met het beleidsvormingsproces of
de overheid in het algemeen. Het is waarschijnlijk zo dat men op detailniveau veel minder
weet van het convenant of de precieze gevolgen van het convenant op de eigen bedrijfsvoering. Immers, de uitvoering van de AMvB en de BMP moet nog gaan plaatsvinden. De
daadwerkelijke gevolgen van het convenant op de eigen bedrijfsvoering kunnen aanzienlijke
veranderingen teweeg brengen in de acceptatie van beleid. Het is daarom belangrijk om de
acceptatie van beleid goed te blijven volgen.
Het isniet zo dat alsglastuinders de hoofdlijnen maar goed kennen, acceptatie van het gehele convenant vanzelf volgt. Er isnamelijk geen verband tussen de kennis over het convenant
en de acceptatie van het probleem, het ingrijpen van de overheid, de normen, of de uitvoering van beleid. Anders gezegd, onder tuinders met veel kennis van het convenant en tuinders met weinig kennis vanhet convenant komt non-acceptatie ongeveer evenvaakvoor. Dit
geldt ook voor acceptatie. Wanneer tuinders meer kennis krijgen van het convenant kunnen
zewel een beter afgewogen standpunt innemen over het convenant, maar dit zal niet noodzakelijk de acceptatie van het convenant als geheel vergroten.
Communicatie over het convenant blijft belangrijk, zeker omdat een aanzienlijk aantal tuinders niet zo goed op de hoogte is.Tegelijkertijd iser een groep van tuinders die wel goed op
de hoogte is. Deze groepen zijn echter niet goed aanwijsbaar, want ze verschillen niet op
bepaalde persoonlijke- of bedrijfskenmerken. Daarom is het moeilijk om beide groepen
apart te benaderen met verschillende boodschappen. Wat wel mogelijk is, is om informatie
over het convenant in een gelaagde boodschap te brengen. Dat wil zeggen dat de boodschap
zowel algemene en eenvoudig informatie over het convenant bevatten voor tuinders die nog
niet zoveelweten van het convenant, als gedetailleerde en diepgaande informatie voor mensen die al goed op de hoogte zijn. Eenieder moet snel en eenvoudig uit de boodschap kunnen oppikken wat voor hem interessant is.

5.3 Acceptatie van het probleem: probleembesef en betrokkenheid
Data en resultaten
Een belangrijk facet van de acceptatie van milieubeleid is de acceptatie van het probleem.
Wanneer mensen geen probleem ervaren dan zullen zij beleid om dat probleem aan te pak40
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ken niet noodzakelijk vinden. Wanneer men het probleem anders ervaart dan beleidsmakers,
dan kan men een andere oplossingsrichting wensen.
De acceptatie van het probleem is gemeten door te kijken naar 'probleembesef' en 'betrokkenheid'. In de tabellen 5.2 en 5.3 worden de mate van betrokkenheid bij de milieuproblematiek en de mate van probleembesef onder glastuinders zichtbaar gemaakt.
Uit tabel 5.2 blijkt dat de betrokkenheid van glastuinders bij de milieuproblematiek in de
sector groot is. Ruim 80% scoort 'hoog' of 'zeer hoog' op betrokkenheid.
Tabel5-2 Mate waarin glastuindersbetrokkenzijn bij de milieuproblematiek ronddeglastuinbouw
Betrokkenheid

Aantal tuinders

Percentage tuinders

zeer laag

1

,4

laag

14

5,0

niet laag, niet hoog

34

12,2

hoog

176

63,3

zeer hoog

53

19,1

totaal

278

100,0

Tabel5.3 Mate waarin glastuindersde ernst van milieuproblemen onderschrijven (probleembesef)
Probleembesef

Aantal tuinders

Percentage tuinders

zeer laag

26

9,5

laag

122

44,5

niet laag, niet hoog

108

39,4

hoog

17

6,2

zeer hoog

1

,4

274

100,0

totaal

Tabel 5.3 laat zien dat meer dan de helft van de tuinders de ernst van milieuproblemen
slechts in lage tot zeer lage mate onderschrijft. Bijna 40 % heeft een wat hoger probleembesef: zij scoren niet laag op probleembesef, maar ook niet uitgesproken hoog.
Uit een correlatieanalyse die is uitgevoerd, blijkt er geen significant verband te bestaan tussen de mate van betrokkenheid en de mate van probleembesef. In de discussie wordt dieper
ingegaan op het ontbreken van een relatie tussen betrokkenheid en probleembesef.
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Om te meten in welke mate glastuinders het milieuprobleem accepteren, zijn de mate van
probleembesef en de mate van betrokkenheid bijeen genomen. Er is een somscore gemaakt.
In tabel 5.4 is de score van glastuinders op acceptatie van het probleem weergegeven.
Tabel5-4 Mate van acceptatie van het milieuprobleem onderglastuinders
Acceptatie
van het probleem

Aantal tuinders

Percentage tuinders

Cumulatief percentage
tuinders

1

,4

4

laag

25

9,2

9,6

niet laag, niet hoog

204

75,0

84,6

hoog

41

15,1

99,6

1

,4

100,0

272

100,0

zeer laag

zeer hoog
totaal

Tabel 5.4 laat zien dat een grote groep (75%) van de tuinders op het midden van de schaal
voor acceptatie van het probleem zit. Precies 3/4 van de denkt gematigd over het probleem.
De andere tuinders scoren iets vaker 'hoog' dan 'laag'. In zijn algemeenheid kan geconcludeerd worden dat de mate van acceptatie van het probleem niet laag is, maar ook niet hoog.
Nu we meer weten over de mate waarin tuinders het probleem accepteren, ishet interessant
om te kijken of de acceptatie van het probleem samenhangt met andere acceptatiemomenten. Eenvoudig gezegd: is het nou zo dat tuinders het probleem accepteren het convenant
ook op andere punten meer accepteren? Het antwoord op deze kwestie is gezocht door te
kijken naar de correlatie tussen de acceptatie van het probleem en andere acceptatiemomenten. In tabel 5.5 zijn deze verbanden weergegeven in een correlatiematrix.
Tabel5.5 Correlatiematrix bij momenten van acceptatievanbeleid
Acceptatie van

probleem

probleem

1,000

ingrijpen
overheid

hoofdlijnen
beleid

,158**

,202**

,089

,036

,146*

,132*

,190**

,015

,153*

,329**

,108

,179**

1,000

,074

,188**

1,000

1,000

normen
beleid

ingrijpen overheid

,158**

hoofdlijnen

,202**

,132*

normen

,089

,190**

,329**

uitvoering beleid I

,036

,015

,108

,074

uitvoering beleid II

,146*

,153*

,179**

,188**

1,000

** Correlatie is significant op het .01 niveau (2-zijdig)
* Correlatie is significant op het .05 niveau (2-zijdig)

42

uitvoering
uitvoering
beleid II (controle)
beleid I

,144*

,144*
1,000
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Uit de correlatieanalyse blijkt dat de acceptatie van het probleem samenhangt met andere
acceptatiemomenten. Zo correleert de acceptatie van het probleem met de acceptatie van
ingrijpen van de overheid. Hoe sterker men het probleem accepteert, hoe sterker men ingrijpen van de overheid accepteert. Ook geldt dat hoe sterker men het probleem accepteert, hoe
sterker men de hoofdlijnen van beleid accepteert. De acceptatie van het probleem correleert
niet met de acceptatie van de normen. Wel geldt dat hoe sterker men het milieuprobleem
accepteert, hoe sterker men ook vindt dat de overheid moet controleren op de naleving van
de milieuregels.
De verschillende acceptatiemomenten staan niet los van elkaar, maar hangen samen.
Acceptatie van beleid kan gezien worden als een (iteratief) proces waarin verschillende
'momenten' met elkaar samenhangen. Verschillende acceptatiemomenten maken er deel van
uit.
Verder blijkt dat de acceptatie van het probleem statistisch samenhangt met de perceptie van
de invloed van de sector op het convenant. Hoe sterker respondenten vinden dat de sector
voldoende invloed heeft gehad op de het convenant, hoe sterker men het probleem accepteert. Een open beleidsvorming, met invloed van de sector, bevordert de acceptatie van het
probleem.
Discussie
De data lieten een hoge mate van betrokkenheid bij de milieuproblematiek zien, gekoppeld
aan een vrij lage mate van probleembesef ten aanzien van de milieukwaliteit. Er bleek geen
correlatie te bestaan tussen betrokkenheid en probleembesef. Dit is niet onlogisch. Ten eerste zijn betrokkenheid en probleembesef twee verschillende dingen12, waar mensen verschillend over kunnen denken. Verder hoeft een hoge betrokkenheid niet noodzakelijk voort te
komen uit een hoog probleembesef. Mensen kunnen ook om andere redenen dan een hoog
probleembesef betrokken zijn bij eenprobleem. In het gevalvan glastuinbouw, zijn de meeste glastuinders betrokken bij de milieuproblematiek omdat de milieuproblematiek heel
belangrijk is geworden voor het voortbestaan van hun bedrijf en de sector. Zowel de overheid alsburgers stellen eisen aan demilieuprestatie van deglastuinbouw. Ook afnemers gaan
dit steeds meer doen.Tuinders raken hierdoor betrokken bij milieukwesties, zonder echt een
hoog probleembesef te hoeven hebben ten aanzien van de milieukwaliteit. Een tuinder illustreert dit als hij vertelt waarom hij milieuvriendelijk teelt:
'Ik denk niet dat er een milieuprobleem is.Wij doen het voor de klant. Wij willen minder [gewasbeschermingsmiddelen, JE en PvM] dan de concurrentie gebruiken. Dan sta je bovenaan bij de klant.'

Ook verdere data uit dit onderzoek bevestigen dat de maatschappelijke druk om milieuvriendelijk te telen belangrijk is. Significant is het volgende verband: hoe meer maatschappelijke druk tuinders voelen om milieuvriendelijk te telen, hoe meer zebetrokken zijn bij de
milieuproblematiek (Spearman's r =0,134).
Op basis van de gematigde scores op de acceptatie van het probleem, kan geconcludeerd
worden dat het knelpunt m.b.t. acceptatie van beleid niet zalliggen bij de acceptatie van het
probleem. Glastuinders willen over het algemeen de milieuproblemen niet ontwijken, maar
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open staan voor de milieuproblematiek en probleemdefinities van de overheid of medeburgers. Nogmaals, deze openheid (betrokkenheid) lijkt niet direct voort te komen uit een sterk
besef dat het slecht is gesteld met het milieu, maar eerder uit het besef dat de overheid en
medeburgers willen dat bedrijven de milieuproblematiek aanpakken. Hierdoor ismilieu een
integraal onderdeel geworden van de bedrijfsvoering.

Acceptatie van ingrijpen door de overheid

5.4
Data en resultaten
In tabel 5.6 is weergegeven in hoeverre glastuinders het ingrijpen van de overheid met
betrekking tot milieukwesties überhaupt accepteren. Dit is bevraagd door te vragen naar het
stimuleren van milieuvriendelijk gedrag van tuinders door de overheid.
Tabel5.6 Acceptatievan ingrijpen doorde overheid
Item: het is belangrijkdat deoverheidmilieuvriendelijk gedragonderglastuindersstimuleert.
Acceptatie van ingrijpen
door de overheid

Aantal tuinders

Percentage tuinders

helemaal mee eens

80

28,8

28,8

mee eens

149

53,6

82,4

neutraal

36

12,9

95,3

mee oneens

8

2,9

98,2

helemaal mee oneens

5

1,8

100,0

278

100,0

totaal

Cumulatief percentage
tuinders

Uit tabel 5.6. kan worden afgeleid dat 82% van de geënquêteerde glastuinders ingrijpen van
de overheid in hoge mate accepteert. Een veel kleinere groep van 12% accepteert ingrijpen
van de overheid enigszins en slechts 5% accepteert ingrijpen van de overheid in (zeer) geringe mate. Eén kanttekening moet direct gemaakt worden, want het gaat hier om de acceptatievan het stimulerenvan milieuvriendelijk gedrag, wat tuinders waarschijnlijk associëren met
een lichte vorm van ingrijpen door de overheid. De tabel laat feitelijk zien dat tuinders het
er inprincipe meeeens zijn dat de overheid een sturende rol heeft op milieugebied. Dit betekent nog niet dat men de concrete middelen of doelen accepteert die de overheid bij dit
ingrijpen toepast.
Uit een correlatieanalyse blijkt dat de acceptatie van overheidsingrijpen correleert met diverse andere acceptatiemomenten: met de acceptatie van het probleem, de acceptatie van de
hoofdlijnen van beleid en de acceptatie van de normen (zie tabel 5.5 voor correlatiecoëfficiënten). Dit betekent dat hoe minder men overheidsingrijpen accepteert, hoe minder men
de hoofdlijnen van beleid accepteert, en hoe minder men de normen accepteert. Andersom
geldt dat hoe minder men de normen of hoofdlijnen accepteert, hoe minder men overheidsingrijpen accepteert.
AA
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Er is sprake van een wisselwerking tussen de acceptatie van de normen, de acceptatie van
overheidsingrijpen en de acceptatie van de hoofdlijnen van beleid. Dit kan als volgt worden
uitgelegd: naarmate men de inhoud van het ingrijpen (de normen en de hoofdlijnen) meer
accepteert, accepteert men ook het ingrijpen zelf meer. Men beoordeelt het ingrijpen dus
inhoudelijk aan de hand van de normen en de hoofdlijnen. Tegelijkertijd is men eerder
geneigd om de normen en de hoofdlijnen te accepteren, wanneer men überhaupt accepteert
dat de overheid ingrijpt (vanuit een visie op de rol die de overheid moet hebben bij het aanpakken van milieuproblemen).
Correlatieanalyse laat zien dat er nog twee (verklarende) variabelen van invloed zijn op de
acceptatie van overheidsingrijpen. Ten eerste wordt de acceptatie van overheidsingrijpen
beïnvloed door de maatschappelijke druk die men voelt om milieuvriendelijk te telen (zie
bijlage 3b voor correlatiecoëfficiënten). Hoe meer maatschappelijke druk men ervaart, hoe
meer men overheidsingrijpen accepteert. Wanneer men denkt dat de maatschappij eist dat
de sector milieuvriendelijk wordt, accepteert men ook eerder dat de overheid ingrijpt om de
sector milieuvriendelijker te laten produceren. Wanneer men denkt dat de sector een licencedoproduce nodig heeft van de maatschappij, dan accepteert men ook dat de overheid
ingrijpt om de sector milieuvriendelijker te maken en zo bijdraagt aan het verkrijgen van die
licence do produce.
Ten tweede geldt dat naarmate men sterker van mening is dat de sector voldoende invloed
heeft gehad op de inhoud van het convenant, men overheidsingrijpen in hogere mate accepteert. Hieruit blijkt dat een open beleidsvorming (met invloed van de sector) bijdraagt aan
acceptatie van ingrijpen door de overheid.
Uit de correlatieanalyse blijkt overigens ook dat er geen significant verband is tussen de
acceptatie van overheidsingrijpen en de houding t.o.v. de overheid (de perceptie die men
heeft van deskundigheid, betrouwbaarheid en regelzucht van de overheid). Men steunt overheidsingrijpen in principe, maar kan tegelijkertijd van mening zijn dat de overheid bij daadwerkelijk ingrijpen niet deskundig, noch betrouwbaar is.
Discussie
Het ingrijpen van de overheid is als zodanig geen knelpunt bij de acceptatie van beleid.
Mogelijke kritiek die tuinders hebben op het ingrijpen van de overheid komt vooral voort
uit onvrede met de invulling die de overheid geeft aan haar milieubeleid. Dit betekent dat
die kritiek (slechts) kan worden weggenomen door veranderingen in de inhoud van het
milieubeleid of demanier waarop het milieubeleid tot stand komt. Het isdaarbij van belang
om ook de sector invloed te laten uitoefenen op het beleid. Een open beleidsvorming bleek
immers de acceptatie van het overheidsingrijpen te vergroten.
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5.5 Acceptatie van de hoofdlijnen van beleid
Data en resultaten
In de enquête is aan de glastuinders per hoofdlijn van het convenant gevraagd in hoeverre
zij deze goed of slecht vinden. Het resultaat is als volgt:
Tabel5.7 Frequentieverdelingvanglastuindersvoorde mate waarin zij vijf hoofdlijnengoed,
neutraal ofslecht waarderen.
(zeer) goed

neutraal

(zeer) slecht

(%)

(%)

(%)

Individuele taakstelling

60

25

15

Compensatie via taakvelden

69

16

15

Sturen op doelen, i.p.v. op middelen

88

10

2

Doelen bijstellen mogelijk

94

4

2

Registreren en rapporteren

47

26

27

De bovenstaande tabel laat zien dat de hoofdlijnen die vrijheid geven, het beste worden
gewaardeerd. Dit zijn de hoofdlijnen van beleid die het sterkst worden geaccepteerd. Het
gaat hier om verruimende hoofdlijnen zoals mogelijkheden voor compensatie tussen milieuvelden, sturen op doelen en het bijstellen van doelen. Opvallend is dat een ruime meerderheid ook de individuele taakstelling een goede zaak vindt, al brengt dit met zich mee dat
ieder bedrijf bepaalde milieudoelen moet gaan halen. Over het registreren en rapporteren is
men het minst positief. Bijna de helft vindt dit goed, maar een ook aanzienlijke groep van
meer dan een kwart vindt dit slecht. Vooral bij deze laatste groep zal de acceptatie van het
registreren en rapporteren niet zomaar tot stand komen.
Er is ook gemeten in hoeverre respondenten het geheel van hoofdlijnen accepteren. Dit is
gedaan door een somscore te maken van de acceptatie van de bovengenoemde hoofdlijnen.
De frequentieverdeling van deze variabele isweergegeven in tabel 5.8.
Tabel5.8 Mate waaringlastuindersde hoofdlijnen van het convenantaccepteren
Aantal tuinders

Percentage tuinders

Cumulatief percentage
tuinders

zeer hoog

13

4,8

4,8

hoog

185

68,0

72,8

niet hoog, niet laag

66

24,3

97,1

laag

8

2,9

100,0

zeer laag

0

,0

Uit tabel 5.8 blijkt dat de acceptatie van het geheel van hoofdlijnen behoorlijk hoog is. Zo'n
72,8% waardeert de hoofdlijnen (zeer) hoog. Deze groep zal de hoofdlijnen van het convenant in hoge mate accepteren. Verder kijkend, zien we dat 24,3%van de tuinders de hoofd46
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lijnen 'neutraal' waardeert. Er is slechts een zeer kleine groep van 2,9% die de hoofdlijnen
in lagere mate dan 'neutraal' waardeert. Alleen deze kleine groep zal de hoofdlijnen niet
gemakkelijk accepteren.
Uit een correlatieanalyse komen interessante verbanden naar voren. Er iseen verband tussen
de acceptatie van hoofdlijnen van beleid en andere acceptatiemomenten, namelijk deacceptatie van ingrijpen door de overheid en de acceptatie van normen. Dezeverbanden zijn reeds
besproken onder 'acceptatie ingrijpen overheid'. Ook blijkt dat hoe meer men het probleem
accepteert, hoe meer men de hoofdlijnen accepteert (en vice versa).
Verder bestaat er een correlatie tussen de mate van acceptatie van hoofdlijnen en de kennis
van de hoofdlijnen van het convenant. Hoe meer kennis men heeft van de hoofdlijnen van
het convenant, hoe hoger de mate van acceptatie van de hoofdlijnen. Ook dit is eerder
besproken, namelijk in deparagraaf overkennis overhet convenant. Uit dedata blijkt tevens
dat hoe sterker men van mening isdat desector voldoende invloed heeft gehad op de inhoud
van het convenant, hoe sterker men de hoofdlijnen van het beleid accepteert (Spearman's r
= 0.159). Het isook zo dat hoe effectiever men het convenant acht m.b.t. het verminderen
van de milieudruk, hoe sterker men de hoofdlijnen accepteert (Spearman's r = 0.368).
Discussie
De acceptatie van de hoofdlijnen van het convenant vormt geen knelpunt voor de acceptatie van het milieubeleid. Over een aantal (verruimende) hoofdlijnen zijn tuinders zelfs uitgesproken positief. Wat de hoofdlijnen betreft, is in het convenant dan ook tegemoet gekomen aan adviezen die de sector allange tijd geeft aan de overheid: stel heldere doelen en laat
tuinders zoveel mogelijk vrij in de manier waarop ze die doelen willen realiseren. Dit lijkt
zich nu te vertalen in een grotere acceptatie van de hoofdlijnen.
Het formuleren van een individuele taakstelling biedt tuinders de garantie dat iedere tuinder moet bijdragen aan de milieuprestatie van de sector. De angst voor 'free ridership', een
belangrijk motief voor mensen om zich niet coöperatief te gedragen, wordt daarmee gereduceerd. Dit is een belangrijke reden waarom de acceptatie van de individuele taakstelling
groot is, ondanks het feit dat dit duidelijk verplichtingen met zich meebrengt.
De hoofdlijn waar de meeste tuinders moeite mee hebben, is de verplichting tot meten en
registreren. Hier valt meer over te zeggen. Een deel van de non-acceptatie lijkt voort te
komen uit de eenheden waarin tuinders het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen en
energie moeten gaan registreren. Het is namelijk zo dat vooral diegenen die nog niet in de
'nieuwe' eenheden registreren, moeite hebben met de verplichting tot registreren. Omdat
deze eenheden nieuw zijn voor tuinders, zal het voor veel tuinders niet makkelijk zijn om
alles naar de nieuwe eenheden om te rekenen.
Er zijn overigens wel maatregelen mogelijk waarmee de acceptatie van de registratie bevorderd kan worden, zoals begeleiding bij de registratie en informatievoorziening rond de registratie. Ook is het van belang dat de instanties die de milieuprestaties van de tuinders
opslaan en controleren, dit zeer zorgvuldig doen. Wanneer tuinders merken dat de instanties niet de juiste registratiegegevens gebruiken, dan kan de motivatie tot registreren sterk
dalen.
De acceptatie op hoofdlijnen hoeft nog niet automatisch te betekenen dat het convenant
ook geaccepteerd zal worden wanneer tuinders op hun bedrijf concreet invulling moeten
Al

Monitoring Glastuinbouw en Milieu

gaan geven aan de hoofdlijnen. Er is nu bijvoorbeeld een behoorlijke acceptatie van de individuele taakstelling, maar het is de vraag of dat zo blijft wanneer men merkt dat die individuele taakstelling een grote opgave is. In feite is het de vraag of men bepaalde moeilijkheden (de uitwerking tot in details van de bedrijfsvoering) zal accepteren omdat men het achterliggende principe steunt (de hoofdlijn), of dat men het achterliggende principe steeds
minder gaat steunen omdat men merkt dat de uitwerking daarvan zo moeilijk is.Het ismisschienwel tekenend dat de meest concrete hoofdlijn waarnaar gevraagd is,namelijk het registreren en rapporteren, het minste wordt geaccepteerd.

5.6 Acceptatie van de normen
Data en resultaten
Een volgend acceptatiemoment is de acceptatie van de normen die in het convenant zijn
gesteld voor 2010. De acceptatie isgemeten door tevragen naar dehaalbaarheid van de normen. Er zal eerst een beeld gegeven van de mate van acceptatie van normen in de sector als
geheel (zowel bloemen als groenten). Voorts wordt bekeken of de acceptatie van normen
samenhangt met het hoofdgewas. Daarna wordt geanalyseerd wat de achtergronden zijn het
wel of niet accepteren van de normen. Eerst worden enkelvoudige samenhangen gepresenteerd en tot slot wordt met een meervoudige regressie-analyse bekeken welke variabelen het
meest van invloed zijn op de acceptatie van de normen.
Mate van acceptatievan de normen
De inschattingen die tuinders geven van de haalbaarheid van de energienorm en de gewasbeschermingsnorm isweergegeven in de onderstaande twee tabellen.
Tabel5.9 Tuinders'inschatting van de haalbaarheid vande energienormvoor 2010
Aantal tuinders

Percentage tuinders

eenvoudig

15

5,3

met wat moeite

49

17,3

erg moeilijk te halen

96

33,9

onmogelijk

75

26,5

weet niet

40

14,1

Energienorm 2010
Glasbloemenenglasgroenten: energie-efficié'ntie met 65% omboogt.o.v. 1980
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Tabel5.10 Tuinders inschatting van dehaalbaarheidvan de norm voorgewasbeschermingsmiddelen voor 2010
Aantal tuinders

Percentage tuinders

eenvoudig

36

12,7

met wat moeite

59

20,8

erg moeilijk te halen

93

32,9

onmogelijk

55

19,4

weet niet

32

11,3

Norm voorgewasbeschermingsmiddelen 2010
Glasbloemen:gebruik gewasbeschermingsmiddelen met 72% omlaagt.o.v. 1984-1988
Glasgroenten:gebruik gewasbeschermingsmiddelen met 88% omlaagt.o.v. 1984-1988

De tabellen laten zien dat veel tuinders grote moeilijkheden verwachten met het halen van
de normen. Wat betreft: de energienorm,denkt 22,6% die eenvoudig of met wat moeite te
kunnen halen. 34% denkt dat dit erg moeilijk wordt, en 26,5% denkt zelfs dat dit onmogelijk is.Er iseen ruime meerderheid (33,9+26,5= 60,4%) die grote moeilijkheden voorzien
met het halen van de normen. Daarnaast is er een aanzienlijke groep die 'weet niet' invult.
Deze groep laat ietszien van de onzekerheid dieeronder tuinders bestaat t.a.v. het halen van
de normen.
Wat betreft het halen van de normen voorgewasbeschermingsmiddelen, verwachten tuinders
iets minder moeilijkheden. Zo'n 3 1 % denkt deze norm eenvoudig om met wat moeite te
kunnen halen. Een meerderheid van ongeveer 52% verwacht dat de normen onmogelijk of
alleen met grote moeite gehaald kunnen worden. Opnieuw is er een aanzienlijke groep die
'weet niet' invult. Omdat een meerderheid van de tuinders denkt dat de normen slecht met
grote moeite of onmogelijk gehaald kunnen worden, zal de acceptatie van de normen laag
zijn.
Omdat in de sector het beeld bestaat dat vooral bloementelers moeite zullen hebben met het
halen van de energienorm, gaan wehier in op de haalbaarheid van deenergienorm voor bloementelers en groententelers. Direct moet gezegd worden dat er,wat betreft de perceptie van
de haalbaarheid van de energienorm, geen significante verschillen bestaan tussen de twee
groepen13.Wel isereen lichte tendens dat bloementelers negatiever zijn over de haalbaarheid
van de energienormen. Van de bloementelers verwacht 6 5 % dat de energienorm onmogelijk of erg moeilijk te halen is. Bij de groententelers is dit 57%. Slechts 3% van de bloementelers verwacht de energienorm eenvoudig te kunnen halen, terwijl 8% van de groententelers dit verwacht.
Wat betreft de haalbaarheid van de norm voor gewasbeschermingsmiddelen, bestaan ook
geen significante verschillen tussen bloementelers en groententelers'4.
Voor deverdere analysevan de acceptatie van denormen, zijn variabelen voor acceptatie van
deenergienorm en gewasbeschermingsnorm bij elkaar genomen. Op dezemanier wordt duidelijk hoe tuinders aankijken tegen de twee belangrijkste milieunormen uit het convenant.
De frequentieverdeling van de acceptatie van de normen (geoperationaliseerd als perceptie
van de haalbaarheid) is in tabel 5.11 weergegeven.
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Tabel5-11 Acceptatie van de normen voor 2010
Item: deingeschatte haalbaarheid van de energie- engewasbeschermingsnormen voor 2010

Valide

Missend
Totaal

Aantal tuinders

Percentage tuinders

vrij eenvoudig te halen

51

18,0

vrij moeilijk te halen

42

14,8

erg moeilijk te halen

131

46,3

weet niet

45

15,9

14

4,9

283

99,9

Uit tabel 5.11 wordt duidelijk dat 18% van de tuinders denkt beide normen vrij eenvoudig
te kunnen halen. Deze tuinders zullen de gestelde normen accepteren. Een groep van bijna
15% dat de normen vrij moeilijk te halen zijn. Bijna de helft van de tuinders (46%) denkt
zelfs dat het halen van beide normen ergmoeilijk wordt. Vooral dezegroep, diebijna de helft
van deglastuinders uitmaakt, zal denormen niet gemakkelijk accepteren. Ook isereen aandeel van bijna 16% van de tuinders die niet weten of zede normen gaan halen. Zij verkeren
daarover in onzekerheid. In hoeverre zij de normen accepteren, zal blijken in de komende
jaren.
Verschillen in de mate van acceptatie per gewas
Er is een analyse gemaakt om te kijken of het hoofdgewas dat wordt geteeld op een bedrijf,
van invloed is op de (non)acceptatie van normen. Er blijkt een verband te zijn tussen het
gewas dat iemand teelt en zijn perceptie van de haalbaarheid van de normen voor gewasbescherming en energie. Dit blijkt uit een variantieanalyse15. Geconcludeerd kan worden dat
telers met een bepaald hoofdgewas anders denken over de haalbaarheid van de gewasbeschermingsnorm of de energienorm dan telers met een ander hoofdgewas16.
M.b.v. een Scheffe-toets isgekeken hoe gewasgroepen verschillen in acceptatie van normen.
In de meeste gevallen scoorden bedrijven met verschillende hoofdgewassen niet significant
verschillend op de acceptatie van de normen. Dit komt enerzijds omdat de meeste hoofdgewassen slechts een klein aantal respondenten omvatten (4 tot 20 respondenten per hoofdgewas) en anderzijds omdat de Scheffe-toets een conservatieve toets is,die niet snel de hypothese verwerpt dat er geen verschil istussen de gemiddelde scores van verschillende groepen.
Enkele grote lijnen kunnen toch geschetst worden op basis van de Scheffe-toets. Het verbinden van conclusies aan deze grote lijnen moet voorzichtig gebeuren, omdat de meeste
verbanden niet significant zijn aangetoond. De niet-significant aangetoonde verbanden gelden wel voor de geënquêteerde telers, maar zijn niet zomaar door te trekken naar alle telers
in Nederland.
Voor de gewasbeschermingsnormen is het volgende gevonden:
• Lelietelers schatten de haalbaarheid van de gewasbeschermingsnorm significant makkelijker in dan rozentelers.
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Er zijn ook twee lichte trends (niet significant):
• Lelietelers en Anthuriumtelers denken de norm voor gewasbeschermingsmiddelen makkelijker te halen dan telers met andere hoofdgewassen;
• Rozentelers denken dat het moeilijker wordt dan telers met andere hoofdgewassen.
Voor de energienormen is het volgende gevonden:
• Telers met verschillende gewassen denken niet significant verschillend over de energienorm.
• Hoogstens iser een trend zichtbaar dat rozentelers de energienorm wat moeilijker denken
te halen dan anthuriumtelers, aspergetelers of tomatentelers.
In de sector wordt wel eens gezegd dat de energienormen zeer lastig te halen zijn voor paprikatelers. Daarom is hier apart aandacht aan besteed. Uit dit onderzoek, waaraan 39 paprikatelers meededen, kan niet worden geconcludeerd dat paprikatelers meer of minder moeite denken te hebben met het halen van de energienorm. Er zijn geen significante verschillen
tussen paprikatelers en andere telers. Het isonverstandig om verregaande conclusies te verbinden aan deze uitspraak, omdat er in dit onderzoek voor sommige gewasgroepen gewerkt
is met kleine aantallen.
Enkelvoudigesamenhangen
Door middel van correlatieanalyse is bekeken of de acceptatie van de normen samenhangt
met andere 'acceptatiemomenten'. In de onderstaande tekstbox zijn de samenhangen kort
weergegeven, in de tekst daaronder worden ze uitgewerkt.
Box5.1 Enkelvoudigesamenhangen
r- acceptatie van ingrijpen door de overheid

-,

acceptatie van de hoofdlijnen van het convenant
men denkt dat normen juist en objectief zijn
hoe sterker/ groter

men van mening is dat de sector voldoende invloed heeft gehad
men denkt dat concrete milieumaatregelen inpasbaar zijn op het bedrijf

des te groter
- acceptatie
van normen

men gerechtvaardigd vindt dat nieuwe milieueisen worden gesteld
- opleiding van de glastuinder

Acceptatie van de normen correleert niet met de van de acceptatie probleemdefinitie. Men
kan het probleem wel aanvaarden, maar toch de normen niet accepteren. Non-acceptatie
van normen heeft dus andere gronden dan acceptatie van het milieuprobleem. Zoals al eerder naar voren kwam (tabel 5.5), correleert de acceptatie van normen wel met de acceptatie
van ingrijpen doorde overheid, en eveneens met de acceptatie van de hoofdlijnen vanbeleid.
De acceptatie van de normen blijkt te worden gekleurd door de mening over overheidsingrijpen en de mening over de opzet en de structuur van het beleid. Wanneer men vindt dat
het convenant op hoofdlijnen goed in elkaar steekt, neigt men de normen eerder te accepteren.
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Er zijn ook 'achtergrondvariabelen' die van invloed zijn op de acceptatie van de normen. Zo
hangt de acceptatie van de normen samen met de beoordeling van dejuistheid en objectiviteit
van de normen (zie bijlage 3c voor correlatiecoëfficiënten). Dit kan op twee manieren worden
verklaard.Ten eerste ishet mogelijk dat wanneer men de normen niet haalbaar acht, men ook
geneigd is om te zeggen dat de normen niet juist of objectief zijn. Ten tweede is het mogelijk
dat wanneer men vindt dat de normen niet juist en objectief zijn vastgesteld, men ook geneigd
is om te zeggen dat de normen niet haalbaar zijn. In het tweede geval wijst men alle facetten
van de norm af, omdat vindt dat de normen niet objectief en zorgvuldig zijn vastgesteld.
Verder isereen verband tussen de acceptatie van de normen, en deperceptievan deinvloed van
de sector op de inhoud van het convenant. Wanneer men het gevoel heeft dat de sector (glastuinders) invloed hebben gehad op de inhoud van het convenant, dan heeft men waarschijnlijk meer het gevoel dat de normen goed en 'realistisch' zijn vastgesteld. Mensen uit de praktijk en met verstand van zaken zijn er immers bij betrokken geweest.
Daarnaast ishet zodat hoe sterker tuinders denken dat maatregelen diebijdragen aan het halen
van de normen (milieumaatregelen) inpasbaar zijn op het eigen bedrijf, hoe sterker ze de normen accepteren. Ook bestaat er een verband tussen de inschatting van de haalbaarheid van de
normen, en de opleidingvan de tuinder. Hoe hoger het opleidingsniveau, hoe meer men verwacht de normen te kunnen halen (hoe hoger de mate van acceptatie van de normen). De verklaring van dit verband zit hem in gevoelens van eigen effectiviteit: hoe hoger het opleidingsniveau, hoe sterker respondenten zullen denken dat ze effectief kunnen optreden om de normen te realiseren17.Tenslotte komt uit de correlatie-analyse naar voren dat gevoelens vanrechtvaardigheideen belangrijke rol spelen bij de acceptatie van normen. Naarmate men sterker van
mening is dat de glastuinbouw onrechtvaardig zwaar belast wordt met milieuwetgeving en
milieumaatregelen, is de acceptatie van normen lager. Het gevoel dat de glastuinbouw onevenredig zware verplichtingen worden opgelegd t.a.v. de milieuprestatie, blijkt belangrijk te
zijn. Verderop wordt er dieper op ingegaan.
Meervoudige regressie-analyse
Uit de correlatieanalyse zijn de beïnvloeders van de acceptatie van normen naar voren gekomen. Omdat de acceptatie van de normen zo gering is,en ditwel eens een belangrijk knelpunt
zou kunnen zijn voor de acceptatie van het convenant, isereen multipele regressie-analyse uitgevoerd om een preciezer inzicht te krijgen in de mate waarin deverschillende factoren invloed
hebben op de acceptatie van de normen (zie ook de paragraaf over analysemethoden). Deze
analyse isvooral bedoeld om te bepalen of er misschien één, twee of drie beïnvloeders zijn aan
te wijzen die de grootste invloed hebben.
In de regressie-analyse worden meerdere modellen getoetst. In dit geval is gekozen voor een
analyse met een model dat een relatief hoge verklaarde variantie heeft en de hoogste gecorrigeerde verklaarde variantie18. Dit model heeft ook alsvoordeel dat het redelijk overzichtelijk is,
omdat er maar een beperkt aantal onafhankelijke variabelen in de analyse is opgenomen. Voor
een volledig overzicht van de regressie-analyse en alle modellen daarin, verwijzen we naar bijlage 4.
De resultaten van de analyse met het geselecteerde model zijn in tabel 5.12. weergegeven.
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Tabel5.12 Resultaten van deselectieve (backward) multiple regressie-analyse terverklaring van
deacceptatie van de normen voor2010 °
ongestandaardiseerde
coëfficiënt

(constante)
acceptatie hoofdlijnen
opleiding
perceptie invloed sector
perceptie rechtvaardigheid convenant

1) R2 =0.27

AdjustedR2 = 0.23

significantie
niveau

B

SE

2,08**

,585

,236

,152

,162

,122

-,144

,101

-,130

,154

,123

,093

,120

,183

-0,10*

,042

-,211

,025

,085

,264

,005

0,24**

inpasbaarheid maatregelen

gestandaardiseerde
coefficient

Significantiemodel F = 0.000

Beta
,001

*p< 0.05

**p < 0.01

De significantie van het model is gelijk aan 0.000. Hiermee is significant aangetoond dat de
acceptatie van de hoofdlijnen, het opleidingsniveau van de respondent, de waargenomen
invloed van desector in het beleidsvormingsproces, dewaargenomen rechtvaardigheid van het
convenant en de inpasbaarheid van maatregelen tezamen van invloed zijn op de acceptatie van
de energie- en gewasbeschermingsnormen. De proportie verklaarde variantie is27%.
Aan de Beta's in de tabel wordt afgelezen welke variabelen de grootste invloed hebben op de
acceptatie van de normen19. Hoe hoger de Beta, hoe sterker de invloed. Er blijkt geen onafhankelijke variabele te zijn die heel duidelijk meer invloed heeft op de acceptatie van de normen. De acceptatie van de normen wordt bepaald door een combinatie van de vijf factoren
uit de tabel.
Box5.2 Meervoudigesamenhangen

de normen:
Significant van invloed op de acceptaite van
• de inpasbaarheid van de maatregelen
• de perceptie van de rechtvaardigheid van i e t convenant
Daarnaast tendeert
• de acceptatie van
• de opleiding van
• de perceptie van

de acceptatie van de normen samen te
de hoofdlijnen
de respondent
de invloed van de sector
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De laatste drie variabelen worden in dit model zodanig door elkaar weggedrukt, dat ze geen
significante invloed hebben20. Strikt genomen is er onvoldoende zekerheid om te kunnen
zeggen dat de acceptatie van de hoofdlijnen, de opleiding van de respondent of de perceptie van de invloed van de sector binnen dit model invloed hebben op de acceptatie van de
normen. Er kan wel gesproken worden van een tendens dat deze drie invloed hebben. In de
discussie wordt hierop verder ingegaan.
We gaan nog even dieper in op de tweevariabelen die een significante invloed hebben op de
acceptatie van de normen, namelijk de inpasbaarheid van de maatregelen en de gevoelde
rechtvaardigheid van het convenant. Uit het belang van de inpasbaarheid van de maatregelen wordt duidelijk dat tuinders de acceptatie van normen goeddeels baseren op heel praktische gronden: men kijkt of er bepaalde maatregelen zijn in te passen op het bedrijf, waarmee de normen gerealiseerd kunnen worden. Hoe sterker men maatregelen inpasbaar acht,
hoe sterker men de normen accepteert. Uit het belang van de gevoelde rechtvaardigheid
blijkt dat tuinders normen niet accepteren wanneer ze het gevoel hebben dat ze vergeleken
met anderen in de maatschappij onevenredig veel aan het milieu moeten doen. Met name
de normstelling wordt door deze tuinders als te scherp, en daarmee als onrechtvaardig
gezien. Dit leidt tot verminderde acceptatie. Wanneer tuinders het gevoel hebben dat ze net
als ieder ander de milieubelasting zullen moeten verminderen, dan accepteren ze normen
veel eerder.
Discussie
Mate van acceptatievan de normen
De acceptatie van de energie- en gewasbeschermingsnormen is gering. De geringe acceptatie van de normen vormt een knelpunt voor de acceptatie van het convenant. Dat tuinders
juist moeilijkheden verwachten rond de normen, hoeft niet te verbazen. Het convenant
stuurt immers op doelen, namelijk de normen. Het zijn de normen waar tuinders op afgerekend gaan worden. Overigens heeft het ook een positieve kant dat tuinders vooral over de
normen vallen. Dit betekent dat tuinders geen onoverkomelijke problemen hebben met de
hoofdlijnen van het beleid of bepaalde maatregelen die men nemen moet. Dit in tegenstelling tot wat vaak bij ander landbouwbeleid is gebeurd21.
De inschatting van glastuinders dat de normen moeilijk haalbaar zijn, komt niet zomaar uit
de lucht vallen. Uit dit onderzoek blijkt dat tuinders over het algemeen genuanceerd antwoorden op vragen over milieu en milieubeleid. Over de normen zijn tuinders echter duidelijk: dat wordt moeilijk. Dat de normen moeilijk te halen zijn voor tuinders, wordt nog
eens bevestigd vanuit een technisch-economische studie naar de effecten van het convenant.
Uit onderzoek van Hietbrink et al. (1999) blijkt dat meer dan de helft van de tuinders de
nodige milieumaatregelen voor 2010 niet zal kunnen nemen, omdat ze de benodigde investeringen niet kunnen doen. Voor deze tuinders zijn de normen onhaalbaar. Om een idee te
geven; gemiddeld moeten tuinders voor f28.000 per jaar per hectare investeren om aan de
normen te kunnen voldoen (Hietbrink et al., 1999). De financiële problemen waarin tuinders kunnen komen wanneer zij daadwerkelijk verplicht worden om de maatregelen te
nemen en de normen te realiseren, verklaart deels de geringe acceptatie van de normen.
De factoren die van invloed zijn op de acceptatie van de normen
Een combinatie van factoren bepaalt in hoeverre de normen worden geaccepteerd door
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tuinders. Ten eerste speelt de inpasbaarheid van milieumaatregelen een belangrijke rol. Dit
geeft aan dat acceptatie van normen goeddeels op pragmatische gronden plaatsvindt.
Behalve pragmatische redenen, spelen er ook gevoelens van rechtvaardigheid mee.
Glastuinders hebben vaak het gevoel dat zij al heel veel hebben gerealiseerd aan milieuprestaties op hun bedrijf (dat ze al heel veel hebben geïnvesteerd in milieumaatregelen). Zij vinden het niet rechtvaardig dat ze desondanks gedwongen worden om nog meer te investeren.
Daarbij komt dat veel glastuinders het gevoel hebben dat andere groepen in de maatschappij geen vergelijkbare inspanningen doen. Burgers, die zo kritisch zijn op de land- en tuinbouw, veranderen aspecten van hun eigen gedrag niet. Glastuinders noemen in dit verband
vaak het toenemende auto- en vliegverkeer. Sommige glastuinders wijzen ook op vervuiling
door andere sectoren en zeggen dat dat devervuilers zijn die aangepakt zouden moeten worden als we een milieuvriendelijke maatschappij willen.
Ook vinden tuinders soms dat consumenten in zekere zin hypocriet zijn. Ze eisen wel
milieuvriendelijk geteelde producten, maar wanneer die iets meer kosten dan kopen zij die
niet. 'In de supermarkt pakken ze toch de goedkoopste tomaat', zeggen tuinders. Tuinders
voelen zich hierdoor gedwongen om zo goedkoop mogelijk te produceren, ook als dat niet
zo milieuvriendelijk mogelijk is.
De acceptatie van de normen blijkt in beperkte mate te worden beïnvloed vanuit andere
acceptatiemomenten. De acceptatie van de hoofdlijnen heeft nog het meeste invloed. De
acceptatie van het probleem correleert helemaal niet met de acceptatie van de normen, terwijl de acceptatie van het ingrijpen door de overheid licht correleert. Voor een deel van de
tuinders zal gelden dat zeweliswaar vinden dat er een milieuprobleem is (acceptatie van het
probleem) of dat de overheid mag ingrijpen (acceptatie ingrijpen overheid), maar dat ze dan
toch de normen niet accepteren, simpelweg omdat ze verwachten dat die niet gehaald kunnen worden.
Het model;eenonderzoeks-technische discussie
Uit de regressie-analyse die is uitgevoerd blijkt dat de acceptatie van de normen bepaald
wordt door een combinatie van vijf factoren. Er was geen factor die heel duidelijk meer of
minder invloed had dan de andere. Wel waren er twee factoren waarvan de invloed significant kon worden vastgesteld, en drie factoren waarvan de invloed als een tendens te benoemen valt.
De reden waarom wij stellen dat devijf factoren gezamenlijk significant van invloed zijn, en
het verder moeilijk is om vast te stellen welke factor nou meer of minder invloed heeft, is
dat de keuze van het model in dit gevalvan invloed isgeweest. Wanneer de invloed van verschillende factoren zo dicht bij elkaar ligt als in dit onderzoek, dan kan de keuze van het
model net uitmaken ofeen bepaalde factor iets zwaarder weegt of iets minder zwaar dan een
andere factor n. Het is dan onverstandig om hard te stellen dat de ene factor meer invloed
heeft dan de andere.
Er is nog een onderzoekstechnische kwestie van belang. Uit de regressie-analyse bleek dat
een model met vijf variabelen de beste verklaring biedt voor de acceptatie van de normen.
In de correlatieanalyse kwamen echter meer dan vijf variabelen naar voren die invloed hebben op de acceptatie van de normen. Hoe zijn deze twee bevindingen nu te verenigen?
55

Monitoring Glastuinbouw en Milieu

Ten eerste is het de bedoeling van een model om een zo eenvoudig mogelijke weergave van
de werkelijkheid te geven die toch betrouwbaar is. Daarom ishet van belang om een model
zo eenvoudig mogelijk te maken, dus met zo min mogelijk variabelen.
Ten tweede wordt de invloed van een variabele in een correlatieanalyse iets anders bepaald
dan in een selectieve multipele regressie-analyse. Daardoor wijst een correlatieanalyse sommige variabelen wel aan alsbeïnvloeders, terwijl een selectieve multipele regressie-analyse dat
dan niet doet. In de uitgevoerde correlatieanalyse wordt de invloed van één bepaalde variabeleop de acceptatie van normen bekeken, losvan alle andere variabelen. Erwordt dus geen
rekening gehouden met alle andere variabelen die mogelijk een dusdanige invloed hebben
op de acceptatie van de normen, dat ze devariabele die onder de loep wordt genomen minder belangrijk maken. In een regressie-analyse wordt hiermee wel rekening gehouden, waardoor sommige variabelen worden weggedrukt en niet worden teruggevonden als beïnvloeders.
De regressie-analyse, waarin wordt gewerkt met een model waarin de verschillende variabelen elkaar wel beïnvloeden, komt wat dat betreft dichter bij de werkelijkheid (het is een
beter model van de werkelijkheid). In werkelijkheid wegen tuinders namelijk allerlei zaken
mee als het gaat om de acceptatie van de normen. In werkelijkheid is het dan ook zo dat
bepaalde argumenten door zwaarder wegende argumenten weggedrukt kunnen worden. Het
nadeel van het model is echter weer, dat ze de invloed van iedere variabele meet wanneer
deze maximaal wordt weggedrukt door de andere variabelen (zie ook voetnoot xviii).
Je zou daarom kunnen zeggen dat het model van de multipele regressie-analyse een voorzichtige inschatting geeft van de invloed van iedere variabele, terwijl de correlatieanalyse een
inschatting geeft van de maximale invloed van iedere variabele.
Een volgend discussiepunt is of de verklarende kracht van het model wel voldoende is. In
hoeverre biedt het model nu een verklaring voor de acceptatie van de normen? Welnu, het
model verklaart ongeveer 27% van de variatie in de acceptatie van de normen. Immers, de
R2 (de proportie verklaarde variantie) is 27%. Een aanzienlijk deel van de variatie in de
acceptatie van de normen wordt dus niet verklaard door het model23. Een verklaringskracht
van 27% is echter gemiddeld voor sociologisch onderzoek in Nederland (Kalmijn en
Kraaykamp, 1999). Het is zelfs hoger dan de gemiddelde verklaringskracht in het type
onderzoek waar dit onderzoek toe gerekend kan worden, namelijk onderzoek naar normen
en waarden van mensen. In dergelijk onderzoek is de gemiddelde verklaarde variantie 20%
(Kalmijn en Kraaykamp, 1999). Op grond van de vergelijking met ander onderzoek, kan
worden geconcludeerd dat de mate waarin de acceptatie van de normen verklaard wordt,
voldoet aan gangbare eisen voor onderzoek. De bevindingen zijn valide.

5.7 Acceptatie van de uitvoering van beleid
Data en resultaten
De acceptatie van het handelen van de overheid bij de uitvoering van beleid is ook een
acceptatiemoment. In de enquête is naar twee elementen van de uitvoering van beleid
gevraagd.Ten eerste isgevraagd naar de kwaliteit van de uitvoering van beleid door gemeenten en waterschappen (bereikbaarheid, begrip voor de praktijk en uitleg van beleid vanuit
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gemeenten enwaterschappen).Ten tweede isereenvraaggesteld over decontrole op milieuregels. Dit heeft sterk te maken met handhaving van beleid, wat ook een onderdeel isvan de
uitvoering van beleid.
Zowel wat bereikbaarheid als uitleg betreft, zijn glastuinders licht negatief. In tabel 5.13 is
dit weergegeven
Tabel5.13 Opinie vanglastuindersoverdekwaliteit van driedeelaspecten van deuitvoering
van milieubeleid
Bereikbaarheid gemeenten en waterschappen

Uitleg bij uitvoering
beleid

Begrip voor de praktijk
bij uitvoering beleid

(% glastuinders)

(% glastuinders)

(% glastuinders)

goed

21%

24%

18%

neutraal

37%

37%

31%

niet goed

42%

39%

51%

Uit detabel blijkt dat ruim 20% van detuinders de bereikbaarheid en uitleg goed vindt, terwijl ongeveer 40% die niet goed vindt. De rest ishier neutraal over. Glastuinders zijn negatiever over het begrip voor de praktijk bij medewerkers van gemeenten en waterschappen.
18% vindt dat er voldoende begrip is, 3 1 %is neutraal en 51% vindt dat er niet voldoende
begrip is. Mogelijk ligt hier een knelpunt voor acceptatie van beleid.
Een volgend aspect van de uitvoering van beleid, isdehandhaving van beleid. In dit verband
is het interessant om even stil te staan bij de antwoorden die tuinders geven op de stelling:
'een goede controle op milieuregels is nodig om te zorgen dat alle tuinders aan de regelsvoldoen en valse concurrentie wordt voorkomen'.
Tabel5.14.Antwoorden vanglastuindersop destelling 'eengoede controle op milieuregels
is nodigom tezorgen dat alletuinders aan de regels voldoenen valse concurrentiewordt voorkomen'
Percentage glastuinders
(helemaal) mee eens

18%

neutraal

31%

(helemaal) mee oneens

51%

Het isopvallend dat bijna de helft van de tuinders een goede controle op milieuregels wenselijk vindt. Ruim 1/5 is overigens tegen een goede controle op milieuregels. De tegenstanders van controle vrezen waarschijnlijk de bureaucratie of ze doen illegale dingen. De voorstanders van controle vinden het niet eerlijk wanneer sommige tuinders moeten investeren
in milieumaatregelen om te voldoen aan de regels, terwijl anderen dat niet doen. Men ziet
dat alsvalse concurrentie. Daarnaast hebben voorstanders van goede controle het gevoel dat
'knoeiers' het imago van de sector schaden en voor een relatief groot deel van de milieuver57
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ontreiniging zorgen. Door middel van goede controle kan geknoei voorkomen worden, zo
vinden zij.Wat dit betreft is de sector niet eensgezind, maar bestaat een frictie tussen 'voorlopers' op milieugebied en 'knoeiers' of'achterblijvers' op milieugebied.
Discussie
Veel tuinders vinden dat goede controle belangrijk is, maar ze hebben wel kritiek op de
manier waarop het milieubeleid wordt uitgevoerd. De kritiek spitst zich vooral toe op een
gebrek aan 'begrip voor de praktijk' bij de controle van milieuregels op glastuinbouwbedrijven.
Bij de uitvoering van beleid bestaat er altijd ruimte tussen de norm en de werkelijkheid (zie
ook Bakker en Van Waarden, 1999). Omdat er een veelheid aan milieuregels is, en iedere
regel een set van maatregelen met zich mee kan brengen, is het op veel glastuinbouwbedrijven onmogelijk om ineens aan alle regels te voldoen. Volgens veel glastuinders is het überhaupt onmogelijk om aan alle regels te voldoen wanneer op iedere slak zout gelegd wordt.
Tuinders vragen begrip voor de praktijk, omdat een zeer strikte interpretatie van regels zou
leiden tot een onwerkbare situatie, omdat een zeer uniforme toepassing van regels voorbij
zou gaan aan de specifieke situatie op ieder bedrijf. Ze vragen om een meer flexibele uitvoering van beleid.
Daarbij is er meer aan de hand dan alleen een tactische manoeuvre van glastuinders om
regels niet te hoeven uitvoeren. Men vraagt immers om niet alleen om begrip voor de praktijk, maar ook om een goede controle (zie tabel 5.12). Glastuinders vragen dit omdat zij
daadwerkelijk denken dat ze de milieuprestatie effectiever kunnen verbeteren wanneer de
regels voldoende flexibel worden gehanteerd. Bakker en Van Waarden verwoorden de argumenten waar glastuinders ook vaak op wijzen: 'Flexibiliteit en onderhandeling, rekening
houden met bijzondere omstandigheden, kan nodig zijn om regels rechtvaardig toe te passen, om weerstand
te verminderen en om de effectiviteit en efficiency te vergroten'
(Bakker en van Waarden, 1999: 14).
Uitvoerders van beleid staan voor een dilemma. 'Algemene en abstracte regelsmoeten in specifieke situaties worden toegepast. Dat levert een structurele spanning op tussen flexibiliteit
en uniformiteit.' (Bakker en van Waarden, 1999: 14). Teveel flexibiliteit kan leiden tot
rechtsongelijkheid of dat milieudoelen niet gehaald worden. Uniforme toepassing van regels
kan onredelijkheid, vervreemding tussen burgers en overheid of 'bureaucratie' in de hand
werken (Bakker en van Waarden, 1999). Dit kan weer leiden tot een verminderde acceptatie van beleid en ineffectief beleid.
Vanwege de kritiek op het geringe begrip voor de praktijk, ishet van belang om goed te kijken naar de toegepaste 'handhavingsstijl' (Wiering, 1999). Onderdeel van de handhavingsstijl is bijvoorbeeld in hoeverre men zich laat leiden door:
• de letter van de wet (regelgeoriënteerd);
• overwegingen aangaande het individuele bedrijf als 'klant' van de regelgeving (cliëntgeoriënteerd);
• interne regels en procedures van de organisatie (organisatiegeoriënteerd) (Wiering, 1999)
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5.8 Enkele variabelen die van invloed zijn op acceptatie van milieubeleid
De houding ten opzichte van de overheid
De houding ten opzichte van de overheid vormt een achtergrond voor de acceptatie van
overheidsbeleid. In dit onderzoek is gekeken naar de perceptie die glastuinders hebben van
(a) de betrouwbaarheid van de overheid (b) de deskundigheid van de overheid en (c) de
regelzucht van de overheid. Tuinders zijn zeer kritisch over de deskundigheid en regelzucht
van de overheid. Dit is een reden om hier op in te gaan.
Uit de enquête blijkt dat 58% van de tuinders de overheid niet betrouwbaar vindt; 30% is
neutraal in deze en 12 % vindt de overheid wel betrouwbaar. Wat betreft de deskundigheid
van de overheid, zijn tuinders zeer kritisch. In devragenlijst isdit gemeten door tevragen of
de overheid voldoende op de hoogte isvanwat er in de praktijk speelt (vraag 22). Een overweldigende meerderheid van 90% vindt dat de overheid niet voldoende op de hoogte is van
wat er in de praktijk speelt. 6% ishier neutraal over en slechts 4% vindt dat de overheid wel
voldoende op de hoogte isvan de praktijk. De score op 'deskundigheid' van de overheid is
extreem negatief, en de variatie op deze variabele is zeer gering.
Ten aanzien van de regelzucht blijkt dat 79% vindt dat de overheid teveel regels maakt voor
wat tuinders wel en niet mogen. 15% is neutraal en 6% is het niet eens met de stelling dat
de overheid teveel regels maakt.
De kritiek die tuinders hebben op de deskundigheid van de overheid, speelt waarschijnlijk
een belangrijke rol in de acceptatie van wat de overheid doet. Hier zal waarschijnlijk een
knelpunt liggen. Met zekerheid valt dit echter niet te zeggen, want er kon niet goed onderzocht worden in hoeverre de negatieve opinie over de deskundigheid van invloed is op de
acceptatie van beleid. Dit komt omdat de variatie in de variabele 'deskundigheid van de
overheid' zo gering was. Eenvoudig gezegd: er was geen goede vergelijking mogelijk tussen
glastuinders die de overheid wel deskundig vonden en glastuinders die overheid niet deskundig vonden, omdat er vrijwel geen glastuinders waren de overheid wel deskundig vonden.
Beoordeling van de rechtvaardigheid van beleid
Meer dan 40% van de tuinders vindt dat de glastuinbouw al genoeg heeft gedaan aan
milieuprestaties, of dat de overheid zich vooral op consumenten zou moeten richten in
plaats van op tuinders. Deze groep, die een grote omvang heeft, zal verdere verplichtingen
(milieuregels) voor de glastuinbouw als 'niet rechtvaardig' zien. Eerder in het rapport is al
besproken dat dit effect heeft op de acceptatie van beleid, en meer specifiek op de acceptatie van de normen.
Invloed van de sector op het convenant
De sector heeft vooral op bestuurlijk niveau invloed gehad op de inhoud van het convenant.
In de stuurgroep diehet convenant heeft opgesteld, waren deglastuinders vertegenwoordigd
via LTO. In figuur 5.2. is afgebeeld hoe de invloed van glastuinders verliep.
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Figuur 5.1 Degetrapte invloed vanglastuinders opdeinhoud van het convenant
Inhoud convenant
n
(invloed)
LTO
(invloed)
glastuinders

De invloed van de sector op de inhoud van het convenant blijkt van belang te zijn bij alle
acceptatiemomenten van beleid. Het is de moeite waard om specifiek op de invloed van de
sector in te gaan. In tabel 5.13 worden eerst de statistische verbanden op een rijtje gezet.
Tabel5.15 Spearman's correlatiecoëfficiënten bij deperceptiedieglastuindershebben van de
invloed vandesector ophet convenant.
Acceptatiemoment

Perceptie invloed van de sector op het convenant (correlatiecoëfficient)

acceptatie probleem

,166**

acceptatie ingrijpen overheid

,128*

acceptatie hoofdlijnen beleid

,159*

acceptatie normen

,166*

acceptatie uitvoering beleid I

,292**

acceptatie uitvoering beleid II

,214**

** Correlatie issignifivant op het. 01 niveau (2-zijdig)
* Correlatie issignifivant op het. 05 niveau (2-zijdig)

De perceptie van deinvloed van desector speelt bij alleacceptatiemomenten een significante
rol. De perceptie van de invloed van de sector is relatief het sterkst is bij de uitvoering van
beleid.
De vraag rijst, hoe glastuinders de invloed van de sector inschatten. Welnu, ongeveer 16%
van de tuinders heeft het gevoel dat de invloed van sector op het convenant voldoende was;
39% ishier neutraal over en ongeveer 4 5 %vindt de invloed van de sector onvoldoende. Uit
een andere vraag die gesteld is, blijkt dat ongeveer 48% van de respondenten vindt dat de
overheid de belangen van glastuinders niet serieus genoeg heeft genomen. Zo ontstaat het
beeld dat ongeveer 45% vindt dat de sector onvoldoende invloed heeft gehad op de inhoud
van het convenant. Het lijkt erop dat een grote groep glastuinders niet het gevoel heeft
gekregen dat het 'hun' convenant is.
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LTO heeft een grote rol gespeeld alsvertegenwoordiger van de sector. Dit blijkt ook uit het
volgende statische verband: hoe sterker glastuinders van mening zijn dat de LTO hun belangen goed heeft behartigd in discussies rond het convenant, hoe groter zij de invloed van de
sector op de inhoud van het convenant inschatten. (Spearman's r = 0,383, significantie =
0.000). In de volgende tabel wordt ingegaan op de invloed die LTO volgens tuinders heeft
gehad op het convenant.
Tabel5-16 De invloed van LTO opdeinhoud van het convenant.
Item: De LTO heeftde belangenvanglastuindersin dediscussie rondhet convenantgoed
behartigd.
Aantal tuinders

Percentage tuinders

helemaal mee eens

6

2,1

mee eens

67

23,7

neutraal

121

42,8

mee oneens

63

22,3

helemaal mee oneens

12

4,2

weet niet

13

4,6

Tabel 5.16 laat zien dat de meeste tuinders een gematigd standpunt innemen over de belangenbehartiging door LTO. Bijna 4 3 % van de glastuinders antwoord 'neutraal' op de vraag
ofLTO hun belangen goed heeft behartigd. Haast 24%vindt dat LTO de belangen wel goed
behartigd. De groep die het daar niet mee eens is, isongeveer even groot.
Naast de invloed van LTO op het convenant, is bekeken hoe glastuinders denken over hun
eigen invloed op LTO.Tabel 5.17 gaat daar op in.
Tabel5-17.Perceptievanglastuindersoverde eigeninvloed opLTO (m.b.t. het convenant).
Aantal tuinders

Percentage tuinders

groot

140

54,3

niet groot, niet klein

58

22,5

klein

60

23,3

totaal

258

100,10

Invloed

Uit tabel 5.17 kan worden opgemaakt dat 54% van de tuinders de invloed van tuinders op
LTO groot acht. Zij zullen vinden dat LTO daadwerkelijk voor de glastuinders spreekt. In
die zin zullen zij LTO een goede vertegenwoordiger vinden. Een groep van 2 3 % acht de
invloed van glastuinders op LTO klein. Wellicht hebben zij het gevoel dat LTO vervan haar
leden staat. Het is de vraag of LTO deze groep van glastuinders vertegenwoordigt (in de
stuurgroep).
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Een volgend item is de informatie die LTO doorgeeft aan minders (zie tabel 5.18). Deze
doorgifte van informatie kan belangrijk zijn voor de kennis die tuinders ontwikkelen over
het convenant. Voorts is een goede informatievoorziening van groot belang voor acceptatie
van het convenant.
Tabel5.18 Opinie vanglastuindersoverde informatievoorziening vanuit LTO.
Item: LTO heeftglastuindersgoedgeïnformeerdover de ontwikkelingen rond het convenant.
Aantal tuinders

Percentage tuinders

helemaal meeeens

7

2,5

mee eens

76

26,9

neutraal

118

41,7

mee oneens

53

18,7

helemaal meeoneens

19

6,7

weet niet

9

3,2

Het algemene beeld uit tabel 5-18 is dat tuinders licht positief zijn over de informatievoorziening door LTO. De meesten zijn neutraal, en iets meer tuinders zijn positief dan negatief.
Discussie
Een grote groep glastuinders vindt dat de sector onvoldoende invloed heeft gehad op het
convenant. Zij vinden ook dat er onvoldoende rekening is gehouden met hun belangen. Zij
zullen het convenant niet zozeer zien als 'hun' convenant, als wel als het convenant van de
overheid. Het convenant krijgt het label van de overheid. Dit vermindert acceptatie, zeker
omdat men zeer negatief is over de deskundigheid en regelzucht van de overheid. Daarbij
komt dat wanneer tuinders het gevoel krijgen dat het hun eigen convenant is, zij medeverantwoordelijkheid gaan voelen voor de uitvoering van het convenant.
Wil dit bereikt worden, dan is het wel belangrijk om expliciet aandacht te besteden aan de
belangen van glastuinders en hun perceptie van het probleem.
Waarom glastuinders vinden dat de invloed van de sector onvoldoende is geweest, kan niet
met zekerheid gezegd worden op basis van de enquête. Het lijkt niet direct te liggen aan de
mening die tuinders hebben over de vertegenwoordiging door LTO. Daar zijn tuinders niet
uitgesproken positief over, maar ook niet uitgesproken negatief.
Het lijkt erop dat tuinders vooral het gevoel hebben dat hun invloed op de normen niet
groot genoeg is geweest. Veel tuinders zijn ervan overtuigd dat die normen onmogelijk te
halen zijn. Ze spreken in termen van 'totaal niet realistisch', 'dat kan helemaal niet', et cetera. Zij zien deze normen als iets waarover de sector niet genoeg te zeggen heeft gehad.
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5.9 Onderwerpen die tuinders verder ter sprake brengen
Tijdens de interviews met tuinders keerden verschillende onderwerpen die tuinders bezig
houden, steeds weer terug. Tuinders kaartten deze onderwerpen ook aan in de enquête. De
ruimte voor opmerkingen aan het einde van de vragenlijst werd vaak helemaal volgeschreven.
Beleid voor gewasbeschermingsmiddelen
Het beleid voor gewasbeschermingsmiddelen wordt vaak bekritiseerd. Met name het verbieden van bepaalde gewasbeschermingsmiddelen ondervindt zware kritiek. Veel glastuinders vinden het onbegrijpelijk en onnodig dat de overheid een strenger beleid voert dan
andere Europese landen24. Er is totaal geen draagvlak voor dit beleid. Tuinders wijzen erop
dat dit schadelijk isvoor de concurrentiepositie van de Nederlandse glastuinbouw en dat het
illegaal gebruik van gewasbeschermingsmiddelen zal doen toenemen. Een tuinder zegt:
'Ik ben van mening dat Nederland teveel voorop willopen ten opzichte van de restvan Europa en de wereld.
Wij produceren voor een wereldmarkt met wereldmarktprijzen ..., daarom willen wij gelijkgesteld worden'

Een ander punt van kritiek van tuinders isdat het beleid inhoudelijk slecht is.Tuinders stellen dat het verbieden van bepaalde middelen negatieve effecten voor het milieu kan hebben.
Volgens hen zijn de gewasbeschermingsmiddelen die verboden worden niet altijd de schadelijkste middelen. Verder stellen ze dat het verbieden van bepaalde middelen kan nopen tot
het gebruiken van grotere hoeveelheden van andere middelen. Ook zeggen tuinders dat het
verbieden van sommige middelen een goede biologische (milieuvriendelijke) bestrijding van
ziekten en plagen moeilijk maakt. Het is namelijk nodig om het inzetten van biologische
bestrijders (natuurlijke vijanden) te combineren met specifieke gewasbeschermingsmiddelen, omdat anders de biologische bestrijders dood gespoten worden. Wanneer de passende
middelen worden verboden, kunnen tuinders de biologische bestrijding niet meer toepassen
en hebben ze meteen veel meer middelen nodig. Een tuinder geeft een voorbeeld:
'Ik gebruikte dichloorvos, aan het eind van het jaar als het nodig was. Dat werd verboden. Nu werk ik met
Orthene. ... Het probleem met die Orthene is dat je in de 3 maanden daarna maar moeilijk meer met biologische bestrijding aan de gang kan. Die beestjes kunnen er niet tegen. Met dichloorvos kon je na 1,5 dag
alweer aan de slag met biologische bestrijding. Die adviseurs van Bio-best vinden het ook een slechte zaak
wanneer dichloorvos eruit gaat. ... Zo bijt het een het ander. Wanneer ze dichloorvos afschaffen moet je
misschien wel meer van het andere gaan gebruiken.'

Energie
Een volgend kritiekpunt van glastuinders betreft de liberalisering van de gaswet. Veel tuinders zijn boos dat de overheid een gaswet wil aannemen die milieuvriendelijke maatregelen
(zoals warmte-krachtkoppeling en een laag verbruik van gas met enkele verbruikspieken)
onvoordelig maakt. De overheid belemmert tuinders die energiemaatregelen willen nemen.
Tegelijkertijd eist de overheid van tuinders dat ze energiedoelen realiseren. Tuinders vinden
het beleid tegenstrijdig, en vragen zich afwat de overheid nou eigenlijk wil.
Een ander punt isdat veel glastuinders van mening zijn dat het convenant de verkeerde eenheden voor energieverbruik toepast. Tuinders pleiten voor energienormen per eenheid pro63
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duct, terwijl het convenant uitgaat van energienormen per vierkante meter kasoppervlak. In
de glastuinbouw is sinds de jaren zeventig belangrijke winst geboekt in het energieverbruik
per kilogram product. Tuinders vinden dat zij hiermee milieuvriendelijker zijn gaan telen,
omdat ze méér produceren met dezelfde hoeveelheid energie. Deze winst komt niet tot uitdrukking in een energienorm per vierkante meter.
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6

Reflectie op het theoretische kader
In dit hoofdstuk wordt teruggeblikt op het theoretisch kader van hoofdstuk 2. Dit gebeurt
op basis van de empirische resultaten uit dit onderzoek. De theorie wordt getoetst aan de
praktijk.
Uit de resultaten blijkt dat de acceptatiemomenten van beleid onderling samenhangen. De
theorie dat deverschillende acceptatiemomenten elkaar beïnvloeden, en dat er sprake is van
een iteratief proces van acceptatie van beleid, komt overeen met de praktijk in de glastuinbouw.
De mate van acceptatie verschilt per moment. De acceptatie van de normen is gering, terwijl bijvoorbeeld de acceptatie van dehoofdlijnen groot is.Wanneer deacceptatie van beleid
als geheel wordt onderzocht, dan vallen deze verschillen niet op. Door het acceptatieproces
op te delen in momenten kunnen dezeverschillen inzichtelijk gemaakt worden. Het opsplitsen van de acceptatie van beleid in meerdere acceptatiemomenten geeft een beter inzicht in
de precieze probleempunten, aspecten van draagvlak, et cetera. Daarmee vormt het onderscheid in acceptatiemomenten een nuttig analytisch hulpmiddel.
In het theoretisch raamwerk was de acceptatie van maatregelen een belangrijk acceptatiemoment. Dit idee is gebaseerd op studies van Aarts (1998) en Van Meegeren (1997), over
respectievelijk nationaal natuurbeleid en gemeentelijk afvalbeleid. In die studies liepen boeren ofburgers aan tegen bepaalde milieumaatregelen diezij moesten nemen. In het geval van
het convenant Glastuinbouw en Milieu, blijkt de acceptatie van maatregelen echter geen
belangrijk acceptatiemoment te vormen. Omdat het convenant stuurt op doelen en niet op
middelen (maatregelen), vormen maatregelen geen direct knelpunt voor acceptatie. Het is
van belang om bij het ontwikkelen van theorieën over de acceptatie van beleid, een onderscheid te maken tussen beleid dat stuurt op middelen en beleid dat stuurt op doelen.
Bij sturing op doelen is het voor acceptatie van belang dat er voldoende inpasbare maatregelen beschikbaar zijn. Het gaat niet om de acceptatie van een bepaalde maatregel, maar
veeleer om het pakket van maatregelen dat beschikbaar is. De beschikbaarheid van een pakket aan maatregelen datvoldoende isom de doelen te halen, vormt een randvoorwaarde voor
de acceptatie van de normen. Voor de acceptatie van het convenant betekent dit dat er voor
tuinders een pakket aan maatregelen (technisch of gedragsmatig) moet zijn waarmee ze
daadwerkelijk de normen kunnen halen. Omdat tuinders de normen op zeer pragmatische
gronden beoordelen (zijn ze haalbaar), is het voor de acceptatie van de normen van belang
dat er maatregelen zijn waarmee de normen gehaald kunnen worden.
In het theoretisch raamwerk was gesteld dat de mate van interactie (tussen overheid en sector) van invloed isop verschillende acceptatiemomenten. Uit dit onderzoek blijkt dat empirisch te kloppen. Een open beleidsvorming isvan belang voor de acceptatie van beleid.
Inspraak op bestuurlijk niveau betekent niet automatisch dat tuinders het gevoel hebben dat
zijvoldoende invloed hebben gehad.Wanneer vertegenwoordigers van de tuinders afspraken
maken met de overheid, waar onder tuinders zelf onvoldoende draagvlak voor is, dan ontstaan problemen.
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Het theoretisch kader was gericht op de acceptatie van beleid, waarin de overheid een centrale actor is.Er werd bijvoorbeeld gevraagd naar acceptatie van ingrijpen door de overheid.
Bij interactieve beleidsvorming zijn vaak ook andere partijen belangrijk.
In de glastuinbouw is het bijvoorbeeld zo, dat op sommige bedrijven het overheidsbeleid
helemaal niet zovan belang is, omdat men alverder isdan dat beleid omdat leveranciers dat
eisen. In de toekomst kan die rol van leveranciers (of consumenten) nog wel eens groter
worden. Het overheidsbeleid zal in die situatie vooral van belang zijn voor diegenen die nog
niet zo ver zijn met milieumaatregelen (bijvoorbeeld de 10% bedrijven die het meest vervuilen). Bij theorievorming rond interactieve beleidsvorming is het dan ook goed om actoren in de context in de gaten te houden. Ook de rol van de overheid t.o.v. die van andere
partijen zou goed bekeken moeten worden.
Op basis van het theoretische kader en de gevonden data kan een schematische weergave
worden gemaakt van de acceptatie van het convenant door glastuinders. In het onderstaande schema zijn de belangrijkste verbanden door middel van lijnen en pijlen weergegeven.
Schematischeweergave van deacceptatie van het convenantglastuinbouw en milieu

Momenten van acceptatie

Acceptatie probleem

A

perceptie
rechtvaardigheid
beleid
perceptie
effectiviteit
beleid

jk

Acceptatie ingrijpen overheid

perceptie belang
maatsch. acceptatie

Acceptatie hoofdlijnen beleid

perceptie betrokkenheid besluitvorming

Acceptatie normen

1

f

Acceptatie uitvoering beleid
(controle)

Acceptatie uitvoering beleid
(begrip praktijk en uideg)
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7 Discussie en aanbevelingen
De bevindingen uit dit rapport worden in dit hoofdstuk gebruikt om aanbevelingen te formuleren. De aanbevelingen hebben betrekking op de communicatie rond het convenant
Glastuinbouw en Milieu.
In het algemeen
Er zijn grote verschillen in de mate waarin glastuinders verschillende aspecten van het convenant accepteren. De mate van acceptatie verschilt sterk per acceptatiemoment.
Aanbeveling 1
Gebruik een verschillende communicatie-intensiteit en communicatiestrategie voor verschillende aspecten van het convenant.
Er is een groot verschil in acceptatie van de hoofdlijnen van beleid en acceptatie van de normen van beleid. Dit kan worden gebruikt in communicatie, om een genuanceerde meningsvorming over het convenant te bevorderen.
Aanbeveling 2
Communiceer tegelijkertijd over zaken die glastuinders positief vinden aan het convenant
(heldere doelen en de goede hoofdlijnen) als over potentiële knelpunten (normen, nieuw
beleid van de overheid).
Het convenant is opgesteld in een overleg tussen sector en overheid. Het aspect van overleg,
en de invloed van de sector vinden tuinders belangrijk. Het verhoogt de acceptatie van het
convenant. Tuinders hebben in veel gevallen het gevoel dat zij invloed kunnen uitoefenen
wanneer zein gesprek blijven met deoverheid en pro-actief afspraken maken met de overheid
(zoals in een convenant). Tuinders willen zo voorkomen dat ze onverwacht maatregelen over
zich heen krijgen waarop ze geen invloed hebben gehad.
Aanbeveling 3
Benadruk dat het convenant in samenwerking tussen overheid en bedrijfsleven tot stand is
gekomen. Stip steeds aspecten van overleg en invloed aan. Benadruk de invloed die de sector
kan blijven uitoefenen door in gesprek te blijven met de andere partners in het convenant.
Kennis
Er zijn grote verschillen in de kennis die glastuinders hebben van het convenant. Het blijkt
niet mogelijk om duidelijk aanwijsbare groepen te identificeren met betrekking tot verschillen in kennis. De communicatieuitingen zullen dus moeten uitgaan verschillen in voorkennis. Gedacht kan worden aan het werken met gelaagde boodschappen en kaders met terugblik, herhaling of zeer specifieke informatie.
Aanbeveling 4
Maak in schriftelijke communicatie gebruik van gelaagde boodschappen. Gebruik kaders met
terugblik, herhaling, of zeer specifieke informatie.
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Acceptatie van het milieuprobleem
Tuinders zijn betrokken bij milieuproblemen, vooral omdat de overheid en burgers milieueisen stellen aan de glastuinbouw. De acceptatie van het milieuprobleem wordt op het
moment goeddeels gevoed door een externe motivatie (druk vanuit de samenleving).
Het is in de communicatie over het convenant van belang om milieu en acceptatie van de
glastuinbouw door de samenleving als thema's te verbinden. De uitvoering van het convenant isniet alleen urgent omdat demilieuprestatie van deglastuinbouw verbeterd moet worden, maar ook omdat een goede en vlotte uitvoering van het convenant een basis kan zijn
voor een 'licence to produce'.
Aanbeveling 5
Verbind het convenant niet alleen met milieukwaliteit, maar ook met maatschappelijke
acceptatie. Juist voor maatschappelijke acceptatie is uitvoering van het convenant urgent.
Vanwege delage matevan probleembesef ten aanzien van demilieukwaliteit (en delage mate
van interne motivatie om iets aan het milieuprobleem te doen), ishet belangrijk om ook aan
milieukwaliteit aandacht te besteden.
Aanbeveling 6
Stimuleer de eigen ervaring van tuinders met milieukwaliteit, bijvoorbeeld door tuinders te
laten kijken naar waterkwaliteit in hun sloot.
Acceptatie ingrijpen overheid
Tuinders accepteren lichte vormen van overheidsingrijpen. Zeker wanneer tuinders het
gevoel hebben dat het ingrijpen gebeurt in overleg met de sector, dan bestaat er in principe
draagvlak voor. Het is dan ook aan te bevelen om te zorgen voor goed overleg tussen overheden en de sector, en dit te laten zien aan tuinders (zie aanbeveling 3).
Tuinders hebben momenteel hevige kritiek op de overheid. Die isvolgens tuinders niet echt
betrouwbaar, absoluut niet deskundig en te regelzuchtig. De kritiek isdermate zwaar dat het
moeilijk is om hier snel iets aan te doen. Een imagocampagne is niet voldoende. Daarbij
komt dat er structurele veranderingen aan de gang zijn: het ministerie van LNV redeneert
minder vanuit de sector, en meer vanuit maatschappelijke verwachtingen en eisen aan de
sector. Hierdoor neemt het ministerie regelmatig beslissingen die onder boeren en glastuinders niet populair zijn. In het kader van het convenant Glastuinbouw en Milieu is hier weinig aan te veranderen.
Meer persoonlijk contact tussen overheid en glastuinder (de ambtenaar achter de overheid)
kan echter enig wederzijds begrip voortbrengen. Een goede manier om dit te bereiken zijn
excursies van ambtenaren naar glastuinbouwbedrijven. Zeker wanneer dit regelmatig
gebeurt, kan het effect sorteren. Het is van belang om de verwachtingen van tuinders en
ambtenaren rond dergelijke excursies op elkaar af te stemmen en om goed te communiceren over deze excursies. Dit kan via vakbladen.
Aanbeveling 7
Organiseer excursies waarbij ambtenaren glastuinbouwbedrijven bezoeken.
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Acceptatie hoofdlijnen
Tuinders zijn positief over een aantal hoofdlijnen. Voor acceptatie van het convenant is het
belangrijk om te communiceren over die hoofdlijnen, zoals het sturen op doelen.
Aanbeveling 8
Communiceer dat het convenant stuurt op doelen, vanaf welk tijdstip dit principe in werking treedt en welke maatregelen voor die tijd door iedere tuinder nog genomen moeten
worden.
Het is belangrijk om aandacht te schenken aan de hoofdlijn 'meten en registreren'. Anders
kan dit namelijk acceptatieproblemen gaan geven bij een behoorlijke groep tuinders. Het
heeft overigens pas zin om te communiceren over meten en registreren als de normen vast
staan (de eenheden in ieder geval).
In de communicatie ishet belangrijk om te stellen dat meten en registreren verplicht wordt
en dat het iedere tuinder kan helpen bij het realiseren van normen waarop zij straks afgerekend gaan worden. Koppel meten en registreren steeds aan het halen van de normen.
Aanbeveling 9
Communiceer dat meten en registreren belangrijk is voor het halen van de verplichte normen.
Meten en registreren kan voor glastuinders om verschillende redenen belangrijk zijn. Ten
eerste omdat het inzicht geeft in de eigen bedrijfsvoering. Glastuinders kunnen op basis van
meetgegevens hun bedrijfsvoering verbeteren. Ten tweede wordt meten en registreren steeds
belangrijker in verband met voedselveiligheid en 'consumer concerns'. Dit zijn thema's waar
een deel van de glastuinders eerder warm voor loopt dan voor milieuthema's. In het kader
van voedselveiligheid en ketenbeheer wordt het voor tuinders steeds belangrijker dat zij aan
afnemers en consumenten kunnen laten zien wat zij gedaan hebben. Registratie hoort daar
gewoon bij. Ook registratie op milieugebied hoort daarbij, zeker waar het gaat om gewasbeschermingsmiddelen.
Aanbeveling 10
Maak duidelijk dat het meten en registreren van milieukengetallen niet alleen van belang is
voor het halen van de normen, maar ook voor andere zaken:
• Meten en registreren vergroot het inzicht in de eigen bedrijfsvoering;
• Meten en registreren isvan belang bij eisen m.b.t. voedselveiligheid en ketenbeheer.
Veel glastuinders weten nog niet wat ze moeten gaan registreren in het kader van het convenant. Ze vrezen dat de registratie veel werk met zich mee gaat brengen. Het isvan belang
om te vertellen dat de registratie wellicht niet zoveel extra werk zal opleveren als sommigen
denken (kosten). Daarbij ishet van belang om aan te geven wat de registratie kan opleveren
(baten).Verder hebben glastuinders vragen over de procedures rond het vastleggen van hun
gegevens.
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Aanbeveling 11
Leg goed uit wat de nieuwe eenheden zijn en welke kengetallen als basis dienen om de eenheden uit te rekenen.
Aanbeveling 12
Benadruk in de communicatie dat het meten en registreren voor velen slechts een beperkte
verandering hoeft te betekenen. Maak duidelijk dat is aangesloten bij de MPS en MBT-systematiek.
Aanbeveling 13
Begeleid tuinders bij het meten en registreren. Een telefonische helpdesk kan hierbij van nut
zijn. Verder kan begeleiding op projectbasis plaatsvinden, gekoppeld aan het realiseren van
de normen. Communiceer dat deze projecten een kans zijn om met gratis begeleiding te
gaan voldoen aan wat straks verplicht is. Begeleiding kan ook via bestaande organisatievormen (zoals studieclubs). Die zijn laagdrempelig voor tuinders.
Aanbeveling 14
Communiceer over kwaliteitsborging bij de registratie van gegevens van glastuinders. Stel
een transparante procedure op, die het voor tuinders mogelijk maakt om de gegevens die
over hun zijn opgeslagen te controleren en er eventueel bezwaar tegen aan te tekenen.
Waarborg dat gegevens niet aan derden worden gegeven.
Aanbeveling 15
Maak het meten en registreren interessant voor tuinders. Maak voor ieder bedrijf een verslag
op basis van de gerapporteerde gegevens. Stuur dit (jaarlijks) terug naar tuinders. Geef daarbij ook cijfers van soortgelijke bedrijven, zodat tuinders met behulp van het rapport hun
bedrijf kunnen vergelijken met andere bedrijven.
Acceptatie normen
Met betrekking tot de normen, is vooral de haalbaarheid van belang voor glastuinders.
Wanneer tuinders over de normen praten, dan gaat het al snel over het halen van de normen. Andere aspecten van de normen komen pas daarna aan de orde.
Aanbeveling 16
Communiceer over normen vooral in termen van haalbaarheid.
Aanbeveling 17
Erken dat de normen in sommige gevallen moeilijk haalbaar zijn (begrip tonen)
Aanbeveling 18
• Laat zoveel mogelijk zien dat sommige tuinders de normen halen. Deze tuinders hebben
een voorbeeldfunctie (probeer dit voor verschillende gewassen te laten zien). Vakbladen
vormen een geschikt medium.
• Laat zien hoe deze tuinders erin slagen. Ga in op maatregelen (technisch en gedragsmatig) die genomen kunnen worden om de normen te halen. Ga expliciet in op handig70
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heidjes en vakmanschap. Dit kan via vakbladen en bedrijfsbezoeken.
• Laat zien wat er technisch mogelijk is (a.d.h.v. het handboek). Koppel steeds de prijs van
een maatregel aan de 'milieuscore' of 'energiescore'die de maatregel oplevert. Dit kan via
folders, vakbladen en georganiseerde bijeenkomsten.
Communicatie over wat er technisch aan maatregelen mogelijk is, is alleen niet voldoende.
Door simpelweg technische maatregelen te nemen, zullen veel tuinders de normen niet
halen. Er is meer nodig om de normen te halen, maar wat er precies nodig is, dat weten de
meeste tuinders en wetenschappers nog niet. Dat moet geleerd worden.
Er isveel kennis aanwezig bij individuele tuinders, wetenschappers en adviseurs. Deze kennis is echter in veel gevallen niet afdoende om de normen te halen. Om de normen te realiseren, zal het belangrijk worden om kennis te bundelen en nieuwe kennis te ontwikkelen in
een gezamenlijk leerproces. Dit leerproces kan gefaciliteerd worden.
Belangrijke thema's in het leerproces zijn het inpassen van maatregelen in de bedrijfsvoering
als geheel. Het gaat om de aanpassingen die in de bedrijfsvoering gedaan moeten worden als
gevolg van een bepaalde maatregel. Bijvoorbeeld: hoe kan de gewasbescherming geoptimaliseerd worden bij vergaande temperatuurintegratie? Een ander thema is de fijnafstemming
bij maatregelen. Bijvoorbeeld: welke temperaturen moeten precies worden nagestreefd bij
temperatuurintegratie en verschillende gewassen of groeistadia?
Aanbeveling 19
Faciliteer kennisontwikkeling in groepsverband over hoe de normen gehaald kunnen worden. Denk daarbij aan uitwisseling en ontwikkeling van kennis in projecten en studieclubs.
Het isvan belang om glastuinders, bedrijfsadivseurs en onderzoekers hierbij te betrekken.
De milieunormen zijn inmiddels vastgesteld, maar deze kunnen veranderd worden als in de
praktijk blijkt dat ze in sommige gewassen onhaalbaar zijn, terwijl ze in andere gewassen
relatief eenvoudig haalbaar zijn. Vooral onder telers van potplanten bestaan vragen over
juistheid van de clustering van gewassen en de normen per cluster. Het kan in de praktijk
blijken dat de clustering van gewassen iets aangepast moet worden. Voor acceptatie van de
normen is het van belang dat de sector haar suggesties hierover kan indienen, en dat transparant iswat er met de suggesties gedaan wordt.
Aanbeveling 20
Communiceer met de potplantensector over de clustering van gewassen en de normen per
cluster.
Laat in de communicatie met glastuinders zien dat investeringen om milieunormen te halen
om verschillende redenen nuttig zijn. Het voldoen aan milieunormen in niet alleen belangrijk vanwege milieuwetten, maar ook voor ook voor afzetmogelijkheden in de toekomst. In
navolging van grootwinkelbedrijven zoals Tesco en Albert Heijn, zullen steeds meer afnemers eisen gaan stellen op het gebied van milieu.
Aanbeveling 21
Verbind in de communicatie het halen van normen aan eisen van afnemers.
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Glastuinders betwijfelen of zij de normen voor gewasbescherming kunnen halen nu verschillende gewasbeschermingsmiddelen geschrapt zijn. Glastuinders verwachten dat zij hierdoor meer moeten inzetten van de middelen die zij nog wel mogen gebruiken.
Aanbeveling 22
Het is van belang dat er overleg en kennisontwikkeling wordt gefaciliteerd over het halen
van de gewasbeschermingsnormen zonder de geschrapte gewasbeschermingsmiddelen.
Overleg met leveranciers van biologische bestrijders kan in dit kader van belang zijn, evenals besprekingen in studieclubs.
Acceptatie van de uitvoering van beleid
Tuinders staan over het algemeen achter een goede controle op naleving van beleid, zodat
iedereen aan dezelfde regels moet voldoen en valse concurrentie wordt voorkomen.
Aanbeveling 23
Benadruk in de communicatie over de uitvoering van beleid, dat controle belangrijk is voor
een gelijke behandeling en gelijke concurrentiepositie van iederen. aspecten van gelijke
behandeling en gelijke kansen door een gedegen uitvoering van beleid. Goede controle is
daarin een essentieel onderdeel.
Aanbeveling 24
Gemeenten en waterschappen zouden hun handhavingsstijl meer kunnen toelichten.
Gedacht kan worden aan een excursie. Zo zouden glastuinders eens mee kunnen lopen met
een handhavingsambtenaar en achterafin debat kunnen gaan -tijdens een bijeenkomst- over
hoe de controle is verlopen. Dit kan leerzaam zijn voor ambtenaar en tuinder. Daarbij kan
het van belang zijn voor voor wederzijds begrip.
Overige zaken
De sector heeft een tussenevaluatie van het convenant aangevraagd, omdat zij van mening is
dat de overheid nieuw beleid inzet dat het uitvoeren van het convenant in de weg staat. De
sector is boos over zaken zoals de liberalisering van de gaswet, de herstructurering van de
glastuinbouw en desaneringvan gewasbeschermingsmiddelen. Dit kan de acceptatie van het
convenant sterk verminderen.
Het is van belang om de tussenevaluatie en de conclusies daaruit goed te bespreken met de
sector, en er goed over te communiceren met tuinders. Alleen dan kan worden voorkomen
dat glastuinders een weigerachtige houding krijgen zodra het om milieumaatregelen gaat.
Omdat de uitkomsten van de tussenevaluatie nog niet bekend zijn, kunnen hier nog geen
aanbevelingen worden gedaan over de inhoud van de communicatie over de tussenevaluatie.
Aanbeveling 25
Ga expliciet in op de tussenevaluatie van het convenant. Het isvan belang om een open dialoog tevoeren over het verdere verloop van de uitvoering van het convenant, naar aanleiding
van de uitkomsten van de tussenevaluatie. Alleen wanneer in gezamenlijk overleg de tussenevaluatie besproken wordt en de uitvoering van het convenant daarna (eventueel aangepast) wordt voortgezet, dan zal zeworden geaccepteerd door glastuinders.
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Het isvan belang om steeds aandacht te besteden aan hetgeen de evaluatie zegt over de haalbaarheid van normen.
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8 Conclusies
1 Vrijwel alle glastuinders (95%) hebben wel eens gehoord van het convenant Glastuinbouw
en Milieu.Van de glastuinders kent 34% de hoofdlijnen van het convenant goed; 44% kent
ze redelijk en 22% kent ze slecht. De details van het convenant zijn minder goed bekend
dan de hoofdlijnen.
2

De acceptatie van het convenant is bestaat uit meerdere acceptatiemomenten. Dit zijn:
• de acceptatie van het milieuprobleem
• de acceptatie van het ingrijpen door de overheid
• de acceptatie van de hoofdlijnen van beleid
• de acceptatie van de normen van beleid
• de acceptatie van de uitvoering van beleid

3

Het bestaan van het milieuprobleem wordt redelijk geaccepteerd door glastuinders.
Glastuinders zijn vooral betrokken bij het milieuprobleem doordat de overheid en medeburgers eisen stellen aan de milieuprestatie van de glastuinbouw. Milieu is een onderdeel
geworden van de bedrijfsvoering. De acceptatie van het milieuprobleem komt eerder voort
uit druk vanuit de maatschappij dan vanuit een probleembesef t.a.v. de milieukwaliteit.

4

Het ingrijpen van de overheid wordt in principe breed gedragen door tuinders. Glastuinders
vinden dat de overheid een belangrijke rol kan spelen bij het verbeteren van de milieuprestatie van de glastuinbouw. Ze hebben echter wel zware kritiek op de manier waarop de overheid dat doet (gebrek aan deskundigheid en teveel regels).

5

De hoofdlijnen van het convenant worden breed geaccepteerd. Er bestaat vooral een groot
draagvlak voor het sturen op doelen, de compensatiemogelijkheden via milieutaakvelden en
de individuele taakstelling.

6

De acceptatie van de gestelde normen voor 2010 is gering. Dit geldt zowel voor de energienorm als de gewasbeschermingsnormen. Glastuinders verwachten dat de normen te moeilijk haalbaar zijn.
De acceptatie van normen is gering. Ze neemt echter toe naarmate tuinders:
• positiever denken over de inpasbaarheid van milieumaatregelen op het eigen bedrijf;
• het sterker gerechtvaardigd vinden dat er (nieuwe) milieueisen worden gesteld aan de
glastuinbouw.
De acceptatie van de normen tendeert toe te nemen naarmate tuinders:
• de hoofdlijnen van het convenant sterker accepteren;
• sterker van mening zijn dat de sector voldoende invloed heeft gehad op de inhoud van
het convenant;
• een hogere opleiding hebben.

7

De acceptatie van de uitvoering van het convenant kan nog niet goed in beeld worden
gebracht. De uitvoering is immers nog niet volledig op gang gekomen. Wel kan geconcludeerd worden dat de meeste glastuinders een goede controle op de naleving van de milieu74
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regels noodzakelijk vinden. Tuinders zijn vaak negatief over de manier waarop milieucontroles plaatsvinden (onvoldoende 'begrip voor de praktijk').
8 Er zijn enkele belangrijke knelpunten bij de acceptatie van het convenant Glastuinbouw en
Milieu. Dit zijn:
• de geringe acceptatie van de normen van beleid
• de negatieve houding van glastuinders t.o.v. de overheid (zeer negatieve perceptie van de
deskundigheid, regelzucht en betrouwbaarheid van de overheid).
• de negatieve opinie die veel tuinders hebben over het begrip dat controlerende
(milieu)functionarissen hebben voor de praktijk in de glastuinbouw
9 Het is voor de acceptatie van het convenant zeer belangrijk dat glastuinders het gevoel hebben dat de sector genoeg invloed heeft gehad op het convenant. Een open beleidsvorming
rond het convenant vergroot het draagvlak onder glastuinders.
10 Verschillende ontwikkelingen die raken aan de uitvoering van het convenant, hebben het
draagvlak voor milieubeleid in de glastuinbouw verminderd. Dit zijn
• de vertraging van de herstructurering (het schrappen van Comstrijen als locatie voor
nieuwe glastuinbouw)
• het versmallen van het pakket aan toegestane gewasbeschermingsmiddelen. Tuinders zijn
boos dat de overheid wat dit betreft 'voorop wil lopen in Europa'.
• de liberalisering van de gaswet.
Glastuinders wijzen erop dat deze drie ontwikkelingen het realiseren van de milieudoelen
alleen maar moeilijker maken.
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Bijlagen
Bijlage 1: Enquête monitoring glastuinbouw en milieu
Algemene gegevens
1.

W a t is u w leeftijd?

jaar

2.

Wat is uw hoogst genoten opleiding?

3.

Wat is de bedrijfsomvang van uw bedrijf?
(cultuurgrond onder glas)
(eventueel: overig)

4.

Wat zijn de belangrijkste gewassen die u teelt?
naam gewas
oppervlakte (m2)
teeltperiode

substraat / grond
substraat / grond
substraat / grond
substraat / grond
substraat / grond
substraat / grond
substraat / grond

5.

Wanneer zijn uw kassen gebouwd?
bouwjaar

mx
kas 1
kas 2
kas 3
kas 4
kas 5

6.

7.

Heeft u een milieukeurmerk?
Ja

indienja: ga naar vraag7

Nee

indien nee:ga naar vraag 8

Welk milieukeurmerk heeft u?
Wilt u het antwoord omcirkelendat voor u van toepassing is?
MPS-A

8.

MPS-B

MPS-C

Milieukeur

Anders.nl

Heeft u plannen om het bedrijf binnen 5jaar te verhuizen?
Ja
Nee
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9.

Wie zijn uw belangrijkste afnemers?
(Aanwijzing: Indien u via de veiling aan derden levert, kunt u die derden ook noteren)
1
2
3
4
5

Het convenant Glastuinbouw en Milieu
10. Heeft u gehoord van het convenant Glastuinbouw en Milieu?
Ja
Nee

11. Welke van devolgende zaken horen wel bij het convenant Glastuinbouw en Milieu, en
welke niet?
- Sectordoelen voor 2010

ja / nee / weet niet

- Verplichte installatie van beweegbare schermen

ja / nee / weet niet

- Verplicht meten en registreren van milieugegevens op bedrijven
- Afspraak tussen overheid en bedrijfsleven

ja / nee / weet niet
ja / nee / weet niet

- Hygiëneregels voor bedrijven

ja / nee / weet niet

- Nieuwe AMvB glastuinbouw met doelvoorschriften
- Bedrijfsmilieuplan en compenseren tussen milieuvelden
- Één loket voor vergunning en handhaving van regels

ja / nee / weet niet
ja / nee / weet niet
ja / nee / weet niet

- Individuele milieutaakstelling voor energie, gewasbescherming en
meststoffen, afgeleid van de sectordoelstellingen.

ja / nee / weet niet

12. Bent u van plan om binnen 5 jaar een Bedrijfsmilieuplan (BMP) te (laten) maken?
Ja
Nee

Het milieu
13. Als er iets over milieu in de vakbladen staat, dan lees ik dat meestal wel.
helemaal mee eens - mee eens - neutraal - mee oneens - helemaal mee oneens

14. Als er bijeenkomsten zijn over energiebesparing of milieuvriendelijke gewasbescherming, dan vind ik het interessant om daarbij te zijn.
helemaal mee eens - mee eens - neutraal - mee oneens - helemaal mee oneens

15. Of het broeikaseffect daadwerkelijk een probleem gaat worden, moet nog maar blijken.
helemaal mee eens - mee eens - neutraal - mee oneens - helemaal mee oneens
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16. De milieubeweging overdrijft de schadelijkheid van bestrijdingsmiddelen,
helemaal mee eens - mee eens - neutraal - mee oneens - helemaal mee oneens

17. De uitspoeling van nitraat en fosfaat heeft nauwelijks negatieve effecten op de waterkwaliteit.
helemaal mee eens - mee eens - neutraal - mee oneens - helemaal mee oneens

18. Ik voel druk vanuit de maatschappij om steeds milieuvriendelijker te telen,
helemaal mee eens - mee eens - neutraal - mee oneens - helemaal mee oneens

De overheid
19. Het is belangrijk dat de overheid milieuvriendelijk gedrag van glastuinders
stimuleert.
helemaal mee eens - mee eens - neutraal - mee oneens - helemaal mee oneens

20. Het milieubeleid verandert zo vaak, dat tuinders daar hun bedrijfsvoering niet op
kunnen richten.
helemaal mee eens - mee eens - neutraal - mee oneens - helemaal mee oneens

21. De overheid komt afspraken met de sector over het algemeen goed na.
helemaal mee eens - mee eens - neutraal - mee oneens - helemaal mee oneens

22. De overheid isvoldoende op de hoogte van wat er in de praktijk van de glastuinbouw speelt.
helemaal mee eens - mee eens - neutraal - mee oneens - helemaal mee oneens

23. De overheid maakt teveel regels voor wat tuinders wel en niet mogen,
helemaal mee eens - mee eens - neutraal - mee oneens - helemaal mee oneens

De hoofdlijnen van het convenant Glastuinbouw en Milieu
24. In het convenant Glastuinbouw en Milieu worden sectordoelstellingen vertaald naar
bedrijfsdoelstellingen. Hierdoor wordt iedere tuinder verplicht om een individuele taakstelling voor energie, gewasbescherming en meststoffen te halen. Dit vind ik:
zeer goed — goed - niet goed en niet slecht - slecht — zeer slecht

25. Het convenant Glastuinbouw en Milieu biedt de mogelijkheid voor glastuinders om een
onvoldoende prestatie voor energieverbruik te compenseren met een extra goede prestatie bij gewasbescherming of meststoffen. Dit vind ik:
zeer goed - goed - niet goed en niet slecht - slecht - zeer slecht

26. Het convenant biedt de mogelijkheid voor glastuinders om zelf te bepalen met welke
maatregelen ze hun milieuprestatie willen verbeteren. Dit vind ik:
zeer goed — goed - niet goed en niet slecht - slecht - zeer slecht
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27. De doelstellingen in het convenant kunnen worden bijgesteld als ze echt onhaalbaar
blijken te zijn. Dit vind ik:
zeer goed — goed - niet goed en niet slecht - slecht - zeer slecht

28. Het convenant verplicht iedere tuinder om bedrijfsgegevens op het gebied van energie,
gewasbescherming en meststoffen te registreren en te rapporteren aan een controlerende instantie van waterschappen en gemeenten. Dit vind ik:
zeer goed - goed - niet goed en niet slecht - slecht - zeer slecht

29. Door normstelling en maatregelen voor energie, gewasbescherming en meststoffen per
bedrijf zal de milieubelasting vanuit de glastuinbouw dalen.
helemaal mee eens - mee eens - neutraal - mee oneens - helemaal mee oneens -weet niet

30. De glastuinbouw heeft al genoeg gedaan aan het verbeteren van de milieuprestaties,
helemaal mee eens - mee eens - neutraal - mee oneens - helemaal mee oneens

31. Als de overheid ietswil doen aan het milieuprobleem zou ze zich vooral op consumenten moeten richten in plaats van op glastuinders.
helemaal mee eens - mee eens - neutraal - mee oneens - helemaal mee oneens

32. Ik heb het gevoel dat de glastuinbouwsector voldoende invloed heeft gehad op de
inhoud van het convenant Glastuinbouw en milieu.
helemaal mee eens - mee eens - neutraal - mee oneens - helemaal mee oneens

33. De overheid heeft de belangen van glastuinders in de discussie het convenant
Glastuinbouw en Milieu serieus genomen.
helemaal mee eens - mee eens - neutraal - mee oneens - helemaal mee oneens -weet niet

34. De LTO heeft de belangen van glastuinders in de discussie rond het convenant
Glastuinbouw en Milieu goed behartigd.
helemaal mee eens - mee eens - neutraal - mee oneens - helemaal mee oneens - weet niet

35. De LTO heeft suggesties van glastuinders over het convenant Glastuinbouw en Milieu
serieus genomen.
helemaal mee eens - mee eens - neutraal - mee oneens - helemaal mee oneens - weet niet

36. De LTO is voldoende op de hoogte van de wensen en mogelijkheden van glastuinders
in de praktijk.
helemaal mee eens - mee eens - neutraal - mee oneens - helemaal mee oneens -weet niet

37. De LTO heeft glastuinders goed geïnformeerd over de ontwikkelingen in het
Convenant Glastuinbouw en Milieu.
helemaal mee eens - mee eens - neutraal - mee oneens - helemaal mee oneens - weet niet
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Meten en registreren
38. Wilt u (in de onderstaande tabel) voor uw verbruik van energie, gewasbeschermingsmiddelen en meststoffen steeds de volgende twee zaken invullen?
I. In welke mate wordt er op uw bedrijf geregistreerd? (omcirkel A, B, C, D of E in de
middelste kolom)
II Hoe waardeert u de registratie? (omcirkel A, B, C of D in de rechter kolom)
I. Mate van registratie
(omcirkelhetantwoordvanuw keuze)
Gebruik energie

II. waardering van registratie
(omcirkelhetantwoordvanuw keuze)

A. wordt 1 keer per week gregistreerd

A. is zeer eenvoudig

B. wordt 1 keer per maand gregistreerd

B. is met wat moeite wel te doen

C. wordt niet gregistreerd

C. is moeilijk

D. anders, nl.

D. is onmogelijk

Gebruik gewas-

A. wordt bij iedere toepassing geregistreerd

A. is zeer eenvoudig

beschermings-

B. wordt 1 keer per maand gregistreerd

B. is met wat moeite wel te doen

middelen

C. wordt niet gregistreerd

C. is moeilijk

D. anders, nl.

D. is onmogelijk

(meerdere antwoorden mogelijk)
Gebruik mest-

A. wordt bij iedere toediening geregistreerd

A. is zeer eenvoudig

stoffen

B. toediening wordt per maand gregistreerd

B. is met wat moeite wel te doen

C. afgeleverde hoeveelheden worden geregistreerd

C. is moeilijk

D. wordt niet gregistreerd

D. is onmogelijk

E. anders, nl.

39. Registreren en vergelijken van produktie-kengetallen (bijvoorbeeld stuks per m2, omzet
per m2) vind ik:
A. leerzaam
helemaal mee eens - mee eens - neutraal - mee oneens - helemaal mee oneens

B. leuk
helemaal mee eens - mee eens - neutraal - mee oneens - helemaal mee oneens

C. essentieel
helemaal mee eens - mee eens - neutraal - mee oneens - helemaal mee oneens

40. Registreren en vergelijken van milieu-kengetallen (verbruik of emissie van energie,
gewasbescherming en meststoffen) vind ik:
A. leerzaam
helemaal mee eens - mee eens - neutraal - mee oneens - helemaal mee oneens
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B. leuk
helemaal mee eens - mee eens - neutraal - mee oneens - helemaal mee oneens

C. essentieel
helemaal mee eens - mee eens - neutraal - mee oneens - helemaal mee oneens

Gewasbescherming
35. Heeft u het verbruik van gewasbeschermingsmiddelen in kilogrammen werkzame stof
per hectare geregistreerd?
Ja
Nee

36. Teelt u één gewas OF registreert u voor ieder gewas apart de gewasbeschermingsmiddelen in kilogrammen werkzame stof per hectare?
Ja
Nee

Energie
37. Heeft u het verbruik van energie in Gigajoules per hectare geregistreerd?
Ja
Nee

38. Teelt u één gewas OF registreert u voor ieder gewas apart het verbruik van energie in
Gigajoules?
Ja
Nee

Stikstof en fosfaat
39. Heeft u het verbruik van stikstof in kilogrammen per hectare geregistreerd?
Ja
Nee

40. Heeft u het verbruik van fosfaat in kilogrammen per hectare geregistreerd?
Ja
Nee

Diversen
41. Heeft u er vertrouwen in dat de milieunormen goed zijn onderbouwd?
Volledig vertrouwen - enig vertrouwen - weinig vertrouwen - geen enkel vertrouwen - weet niet
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42. De milieunormen zijn objectief en wetenschappelijk vastgesteld.
Helemaal mee eens - mee eens -neutraal- niet mee eens - helemaal niet mee eens - weet niet

43. Ik heb er vertrouwen in dat ik ga leren hoe ik in 2003 en 2010 aan de milieunormen
van het convenant kan voldoen.
Volledig vertrouwen - enig vertrouwen -weinig vertrouwen - geen enkel vertrouwen - weet niet

44. Het verbeteren van de energie-efficiëntie (per vierkante meter) met 65% ten opzichte
van 1986.
A. kan ik eenvoudig halen voor 2010
B. kan ik met wat moeite halen voor 2010
C. is erg moeilijk te halen voor 2010
D. is onmogelijk te halen voor 2010
E. weet niet

45. Het terugdringen van het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen met 72% ten
opzichte van 1986:
A. kan ik eenvoudig halen voor 2010
B. kan ik met wat moeite halen voor 2010
C. is erg moeilijk te halen voor 2010
D. is onmogelijk te halen voor 2010
E. weet niet

Concrete maatregelen
46. Zou u voor iedere maatregel de volgende drie zaken willen aangeven?
I. inpasbaarheid
II. algemene beoordeling
III. plannen voor komende 10 jaar
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I. Inpasbaarheid maatregel

II. Algemene beoordeling
maatregel

Maatregelen
1. Installeren
beweegbare
schermen
2. Installeren
warmtebufFer
(lOOmVha)
3. Verminderen
minimumbuis

4. Temperatuur
integratie

5. Mechanisch aangedreven spuitboom /
spuimast +slangenhaspel
6. Toepassen biologische bestrijding

III. Plannen voor de
k o m e n d e 10 jaar

A. doen wij al

A. zeer positief

B. is eenvoudig in te passen

B. positief

A. gaan wij zeker doen
B. gaan wij waarschijnlijk doen

C. is met wat moeite in te passen

C. niet positief- niet negatief

C. gaan wij misschien doen

D. is er moeilijk in te passen

D. negatief

D. gaan wij waarschijnlijk niet doen

E. is onmogelijk in te passen

E. zeer negatief

E. gaan wij zeker niet doen

F. weet niet

F. weet niet

F. weet niet

Inpasbaarheid:

Beoordeling:

Plannen:

A B C D E F

A B C D E F

A B C D E F

Inpasbaarheid:

Beoordeling:

Plannen:

A B C D E F

A B C D E F

A B C D E F

Inpasbaarheid:

Beoordeling:

Plannen:

A B C D E F

A B C D E F

A B C D E F

Inpasbaarheid:

Beoordeling:

Plannen:

A B C D E F

A B C D E F

A B C D E F

Inpasbaarheid:

Beoordeling:

Plannen:

A B C D E F

A B C D E F

A B C D E F

Inpasbaarheid:

Beoordeling:

Plannen:

A B C D E F

A B C D E F

A B C D E F

47'. Zou u in de onderstaande tabel voor iedere maatregel de drie belangrijkste gevolgen
willen aankruisen?
Installeren
beweegbare
schermen

Installeren
warmtebufFer
(lOOmVha)

Gevolgen
Daling kwantiteit oogst
Stijging kwantiteit oogst
Afname ziekten en plagen
Toename ziekten en plagen
Daling kwaliteit oogst
Stijging kwaliteit oogst
Kostendaling
Kostenstijging
Achterstand op Ned. collega
Voorsprong op Ned. collega
Achterstand op buitenl. collega
Voorsprong op buitenl. collega
Negatieve effecten voor milieu
Positieve effecten voor milieu
Anders, nl
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Uitvoering van beleid
48. De gemeente en het waterschap zijn goed bereikbaar alsje ze nodig hebt.
Helemaal mee eens - mee eens - neutraal - niet mee eens - helemaal niet mee eens - weet niet

49. Medewerkers van gemeenten en waterschappen hebben bij de controle op milieuregels
voldoende begrip voor de praktijk op glastuinbouwbedrijven.
Helemaal mee eens - mee eens - neutraal - niet mee eens - helemaal niet mee eens - weet niet

50. Medewerkers van gemeenten en waterschappen geven goede uitleg over de uitvoering
van milieuregels.
Helemaal mee eens - mee eens - neutraal - niet mee eens - helemaal niet mee eens - weet niet

Naleving en ontwijking van maatregelen
51. Het percentage van de glastuinders dat af en toe verboden gewasbeschermingsmiddelen gebruikt schat ik op
A. 0-10%
B. 11-25%
C. 26-50%
D. 51-75%
E. 75-100%

52. De controle van deAID, gemeenten en waterschappen iszodanig, dat het gebruik van
verboden gewasbeschermingsmiddelen altijd mogelijk is.
Helemaal mee eens - mee eens - neutraal - niet mee eens - helemaal niet mee eens - weet niet

53. Er is onder glastuinders begrip voor het incidenteel gebruiken van verboden gewasbeschermingsmiddelen
Zeer veel - veel - weinig — zeer weinig

54. Het is nodig dat gemeenten en waterschappen goed controleren op naleving van
milieuregels, om ervoor te zorgen dat alle tuinders aan de regels voldoen en valse concurrentie wordt voorkomen.
Helemaal mee eens - mee eens - neutraal - niet mee eens - helemaal niet mee eens

Aanvullende opmerkingen
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Gewasbeschermingstabel
Deze bijlage hoeftu alleenin te vullen indien u bij vraag41 en42 ja' heeftgeantwoord.
In de tabel 1.1kunt u aangeven of u de normen voor gewasbescherming haalbaar vindt. De
normen per gewas kunt u opzoeken in tabel 1.2. U kunt tabel 1.1 invullen met behulp van
3 vragen:
1a. Wat zijn de belangrijkste gewassen die u teelt?Vul maximaal 3 gewassen in in de linker
kolom,
l b . Wat zijn de normen voor deze gewassen? U kunt de normen opzoeken in tabel 1.2 in
invullen in de donkere hokjes,
lc. Vindt u deze normen haalbaar? Vergelijk de normen met cijfers van uw bedrijf (zie
PMS jaaroverzicht)
Omcirkel in iedervakje éénvan de mogelijkheden: a, b, c,d, e off

Tabel1.1
Geasbeschermingsmiddelen 2003

Geasbeschermingsmiddelen 2010

(kgwerkzame stof/ha/jaar)

(kg werkzame stof/ha/jaar)

Vul hier uw eerste

Norm

a. haal ik al

Norm

a. haal ik al

gewas in

2003

b. kan ik eenvoudig halen

2010

b. kan ik eenvoudig halen

c. kan ik met wat moeite halen

c. kan ik met wat moeite halen

d. is erg moeilijk te halen

d. is erg moeilijk te halen

e. is onmogelijk te halen

e. is onmogelijk te halen

f. weet niet

f. weet niet

Vul hier uw tweede

Norm

a. haal ik al

Norm

a. haal ik al

gewas in

2003

b. kan ik eenvoudig halen

pio

b. kan ik eenvoudig halen

c. kan ik met wat moeite halen

c. kan ik met wat moeite halen

d. is erg moeilijk te halen

d. is erg moeilijk te halen

e. is onmogelijk te halen

e. is onmogelijk te halen

f. weet niet

f. weet niet

Vul hier uw derde

Norm

a. haal ik al

Norm

a. haal ik al

gewas in

2003

b. kan ik eenvoudig halen

2010

b. kan ik eenvoudig halen

c. kan ik met wat moeite halen

c. kan ik met wat moeite halen

d. is erg moeilijk te halen

d. is erg moeilijk te halen

e. is onmogelijk te halen

e. is onmogelijk te halen

f. weet niet

f. weet niet
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Tabel 1.2
Normen voorgewasbeschermingdie vanuit het convenant Glastuinbouw enMilieu gelden voor
2003 en2010. Voorsommigegewassen zijn de normen nogniet bekend. Als de norm voor uw
gewasniet vermeldstaat, kunt u dezevraagvoordatgewas overslaan.

Gewas

Gewasbeschermingsmiddelen 2003

Gewasbeschermingsmiddelen 2010

(kgwerkzame stof/ha/jaar)

(kg werkzame stof/ha/jaar)

Alstroemeria

22.0

Amaryllis

56.1

52.9

Anemoon

79.0

76.3

Anjer

38.1

34.5

Anthurium

8.6

7.5

Aster

35.0

33.1

Bouvardia

23.6

22.1

Chrysant

54.1

49.4

19.7

Euphorbia

21.0

19.8

Eustoma

54.1

49.4

Freesia

23.0

21.5

Gerbera

26.0

24.8

Gypsophila

26.1

22.9

Lelie / Iris

72.0

69.7

Nerine

47.0

44.7

Orchidee

14.0

13.2
?

Roos

?

Wanneeru tabel 1.2 hheft ingevuld, gadan naar vraag 43.
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Energietabel
Deze bijlage hoeft u alleenin tevullen indien u bij vraag43 en 44 ja' heeftgeantwoordIn de tabel 2.1 kunt u aangeven of u de normen voor gewasbescherming haalbaar vindt. De
normen per gewas kunt u opzoeken in tabel 2.2. U kunt tabel 2.1 invullen met behulp van 3
vragen:
2a. Wat zijn de belangrijkste gewassen die u teelt?Vul maximaal 3 gewassen in in de linker
kolom.
2b. Wat zijn de normen voor deze gewassen? U kunt de normen opzoeken in tabel 1.2 in
invullen in de donkere hokjes.
2c. Vindt u deze normen haalbaar? Vergelijk de normen met cijfers van uw bedrijf (zie
PMS jaaroverzicht)
Omcirkel in iedervakje éénvan de mogelijkheden:a, b, c,d, e off

Tabel2.1
Energie 2003

Energie 2010

(GJ / ha / jaar)

(GJ / ha / jaar)

Vul hier uw eerste

Nirrrtf-

a. haal ik al

Norm

a. haal ik al

gewas in

2003

b. kan ik eenvoudig halen

2010

b. kan ik eenvoudig halen

c. kan ik met wat moeite halen

c. kan ik met wat moeite halen

d. is erg moeilijk te halen

d. is erg moeilijk te halen

e. is onmogelijk te halen

e. is onmogelijk te halen

f. weet niet

f. weet niet

Vul hier uw tweede

Norm

a. haal ik al

Norm

a. haal ik al

gewas in

2003

b. kan ik eenvoudig halen

2010

b. kan ik eenvoudig halen

c. kan ik met wat moeite halen

c. kan ik met wat moeite halen

d. is erg moeilijk te halen

d. is erg moeilijk te halen

e. is onmogelijk te halen

e. is onmogelijk te halen

f. weet niet

f. weet niet

Vul hier uw derde

Norm!;; a. haal ik al

Normtf

gewas in

2 0 O 3 # b. kan ik eenvoudig halen

201W*'.' b. kan ik eenvoudig halen

a. haal ik al

c. kan ik met wat moeite halen

c. kan ik met wat moeite halen

d. is erg moeilijk te halen

d. is erg moeilijk te halen

e. is onmogelijk te halen

e. is onmogelijk te halen

f. weet niet

f. weet niet
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Tabel2.2
Normen voorenergie die vanuit het convenant Glastuinbouw enMilieu gelden voor2003 en
2010. Voorsommigegewassen zijn de normen nogniet bekend. Als de norm vooruwgewas
niet vermeldstaat,kunt u deze vraagvoordatgewas overslaan.

Gewas

Energie 2003

Energie 2010

(GJ / ha /jaar)

(GJ / ha /jaar)

Alstroemeria

9599

7413

Amaryllis

13136

11619

Anemoon

8903

Anjer

10968

8271
9541

Anthurium

16771

15931

Aster

7708

4998

Bouvardia

16683

14281

Chrysant

12686

11237

Euphorbia

14347

13308

Eustoma

14938

13132

Freesia

10302

9471

Gerbera

17831

16386

Gypsophila

4063

2979

Lelie/ Iris

13158

11478

Nerine

11480

9890

Orchidee

14064

12573

Roos

23660

20928

Wanneeru tabel 1.2 hheft ingevuld, ga dan naar vraag 45.
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Bijlage 2: Respons-analyse
Gebeld: 459 telers
Respons: 400 telers
Non-respons: 59 telers
Vragenlijsten verstuurd: 400 telers
Respons: 283 telers
Non Respons: 117 telers
Totale respons: 283 / 459 =62 %
aantal tuinders

Analyse non respons bij bellen:

14
8
3
7
5
4
7
10

Geen tijd / druk
Geen zin / interesse
Heeft geen nut (overheid doet toch wat zij wil)
Hekel aan enquêtes / ik vul al zoveel enquêtes in
Milieu kost al tijd genoeg
Teveel papierwerk
Overig
Geen antwoord

Non-respons enquête (geen enquête teruggestuurd): redenen onbekend.
Waarschijnlijke reden: geen tijd / vergeten / te moeilijk / duurt te lang. Immers: deze respondenten wilden wel meedoen en hadden telefonisch toegezegd de enquête te zullen invullen en
terugsturen.
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Bijlage 3a: Correlaties m.b.t. de acceptatie van het probleem

Acceptatie
probleem

Perceptie
rechtvaardigheid
milieubeleid

Spearman's rho

,290**

-,192**

,166**

,

,000

,002

,008

272

269

270

255

290**

1,000

-,216**

,109

,000

>

,000

,082

269

274

271

256

-,192**

-,216**

1,000

-347**

Sig. (2 tailed)

,002

,000

,

,000

N

270

271

274

257

,166**

,109

-,347**

1,000

Correlatie Coefficient

probleem

Sig. (2 tailed)
N

Perceptie

Correlatie Coëfficiënt

rechtvaardigheid

Sig. (2 tailed)

Houding t.o.v.
overheid

overheid

Perceptie
invloed
sector

1,000

Acceptatie

milieubeleid

Houding
t.o.v.

N
Correlatie Coëfficiënt

Perceptie

Correlatie Coëfficiënt

invloed sector

Sig. (2 tailed)

,008

,082

,000

,

N

255

256

257

260

Correlatieissignificant bij het. 01 niveau (2-zijdig)
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Bijlage 3b: Correlaties m.b.t. deacceptatie van ingrijpen door deoverheid

Spearman's rho
Acceptatie

Correlatie Coefficient

ingrijpen

Sig. (2 tailed)

overheid

N

Houding tov
overheid

Acceptatie

Houding

Perceptie

Perceptie

Perceptie

ingrijpen

tov overheid

maatschappe-

effectiviteit

effectiviteit

lijke druk

beleid

beleid

overheid
1,000

-,088

,134*

,220**

,226*

.

,148

,025

,000

,000

278

274

278

268

274

Correlatie Coefficient

-,088

1,000

,055

-,092

-,216**

Sig. (2 tailed)

,148

.

,362

,135

,000

N

274

274

274

266

271

,134*

,055

1,000

,054

,079

maatschappelij- Sig. (2 tailed)

,025

,362

,

,379

,193

ke druk

N

278

274

278

268

274

Perceptie effec-

Correlatie Coëfficiënt

,220*

-,092

,054

1,000

,190**

tiviteit beleid

Sig. (2 tailed)

,000

,135

,379

.

,002

N

268

266

268

268

264

,226**

-,216**

,079

,190**

1,000

,000

,000

,139

,002

,

264

274

Perceptie

Correlatie Coëfficiënt

Perceptie recht-

Correlatie Coëfficiënt

vaardigheid

Sig. (2 tailed)

beleid

N

274

271

Correlatieissignificant bij het .01 niveau (2-zijdig)
Correlatieissignificant bij het. 05 niveau (2-zijdig)
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Bijlage 3c: Correlaties m.b.t. de acceptatie van normen

Spearman's r h o
Acceptatie

Correlatie Coëfficiënt

normen

Sig. (2 zijdig)
N

Acceptatie Acceptatie Acceptatie Juistheid
normen
ingrijpen hoofdlijnen normen
beleid
overheid

1,000

Perceptie Inpasbaar- Perceptie Opleiding
invloed heid maat- rechtvaar- tuinder
sector
regelen
digheid
convenant

,190"

,329"

,215"

,166*

,273**

,277**

,273**

,

,005

,000

,002

,016

,000

,000

,000

224

220

216

206

209

167

217

168

,190"

1,000

,132*

,142*

,128*

,154*

,226"

-,014

Acceptatie ingrij-

Correlatie Coëfficiënt

pen overheid

Sig. (2 zijdig)

,005

.

,029

,024

,039

,033

,000

,837

N

220

278

272

250

260

193

274

213

Acceptatie hoofd- Correlatie Coëfficiënt

,329"

,132'

1,000

,268"

,159*

,218"

,189"

,116

Sig. (2 zijdig)

,000

,029

.

,000

,011

,002

,002

,092

N

216

272

272

246

254

190

268

211

,215"

,142*

,268"

1,000

,370"

,235**

,282"

,042

Sig. (2 zijdig)

,002

,024

,000

.

,000

,001

,000

,562

N

206

250

246

255

239

182

247

191

Perceptie

Correlatie Coëfficiënt

,166

,128*

,159*

,370**

1,000

,278**

,109

,094

invloed sector

Sig. (2 zijdig)

,016

,039

,011

,000

,

,000

,082

,187

N

209

260

254

239

260

180

256

198

,273"

,154*

,218"

,235"

,278**

1,000

,167*

,084

lijnen beleid

Juistheid normen

Correlatie Coëfficiënt

Inpasbaarheid

Correlatie Coëfficiënt

maatregelen

Sig. (2 zijdig)

,000

,033

,002

,001

,000

.

,022

,307

N

167

193

190

182

180

196

189

150

,277"

Perceptie recht-

,226"

,189"

,282"

,109

,167*

1,000

,028

Sig. (2 zijdig)

,000

,000

,002

,000

,082

,022

,

,691

N

217

274

268

247

256

189

274

209

,273"

-,014

,116

,042

,094

,084

,028

1,000

Sig. (2 zijdig)

,000

,837

,092

,562

,187

,307

,691

.

N

168

213

211

191

198

150

209

215

Correlatie Coëfficiënt

vaardigheid convenant
Opleiding tuin-

Correlatie Coëfficiënt

der

Correlatieissignificant bij het. 01 niveau (2-zijdig)
Correlatieissignificant bij het. 05 niveau (2-zijdig)
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Bijlage 4: Data en resultaten bij de selectieve multipele regressie-analyse
ter verklaring van de acceptatie van de normen voor 2010
Tabel5.1 Samenvatting modellen bijselectieve (backward) multipele regressie-analyse terverklaring van deacceptatie van de normen voor2010 h
Model
uitv2, opleiding, uitvl, maatregelen,
1

Methode

Variabelen verwijderd
'

Enter

uitv2

Backward (criterion: Probability

vertrouwen norm, rechtvaardig,
invloed, acehoofdlijn '

2

of F-to-remove >=,100)

ace hoofdlijn

Backward (criterion: Probability

3

ofF-to-remove >=,100)

vertrouwen norm

Backward (criterion: Probability

4

ofF-to-remove >=,100)

Backward (criterion: Probability

invloed
5

ofF-to-remove >=,100)

opleiding

Backward (criterion: Probability

6

of F-to-remove >=,100)

a Alle geselecteerde vaiabelen in het model
b Afhankelijke variabele:haalbaarheid van de normen (NORMHAAL)

Tabel5.2 Verklaarde variantie bij demodellenin de multipele regressie-analyse terverklaring
van de acceptatie van de normen voor 2010
Model

R

RSquare

Adjusted RSquare

1
2

,525"

,276

,214

,660

h

,276

,222

,656

e

,273

,227

,654

4

d

,518

,269

,231

,653

5

,505=

,255

,225

,655

6

f

,239

,216

,659

3

,525

,522

,489

Std. error ofthe estimate

a Predictors: (Constant), uitv2, opleiding, uitvl, maatregelen, vertrouwen norm, rechtvaardigheid convenant,
invloed, acceptatiehoofdlijnen
b Predictors: (Constant), OPLEIDI3,ACC_UITl,
MAJNPTO,
NORM_V_T, CON_RETO,
INVLOED,
AC_HFDTO
c Predictors:(Constant), OPLEIDI3, MAJNPTO, NORM_V_T, CON_RETO, INVLOED, AC_HFDTO
d Predictors:(Constant), OPLEIDI3, MAJNPTO, CON_RETO, INVLOED,
ACJiFDTO
e Predictors:(Constant), OPLEIDI3, MAJNPTO, CON_RETO, ACJTFDTO
f Predictors:(Constant), MAJNPTO, CON_RETO, ACJTFDTO
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Tabel53 Coëfficiënten bij de modellenin de multipele regressie-analyse terverklaring van de
acceptaite van de normen voor2010"
Unstandardized Coefficients

B

Std. Error

(Constant)

1,993

,658

AC_HFDTO

,235

,164

ACCJJIT1

-6.E-02

OPLEIDI3

Model
1

4

6

3,029

,003

,161

1,430

,156

,102

-,061

-,612

,542

-,138

,102

-,124

-1,351

,180

,118

,102

,114

1,154

,251

,110

,076

,725

,470

CON_RETO

-9.E-02

,045

-,194

-1,949

,054

MAJNPTO

,245

,088

,269

2,790

,006

CONTROL2

,000

,002

,998

3,157

,002

1.6E-04

,072

(Constant)

1,993

,631

AC_HFDTO

,235

,162

,161

1,452

,150

ACCJJIT1

-6.E-02

,101

-,061

-,616

,539

OPLEIDI3

-,138

,102

-,124

-1,358

,178

,118

,102

,114

1,160

,249

NORM_V_T

8,0E-02

,109

,076

,732

,466

CON_RETO

-9.E-02

.043

-,194

-2,018

,046

MA_INPTO

,245

,087

,269

2,808

,006

(Constant)

1,927

,620

3,108

,002

AC_HFDTO

,210

,156

,144

1,345

,182

OPLEIDI3

-,145

,101

-,131

-1,438

,154

INVLOED

,102

,098

,098

1,038

,302

NORM_V_T

8,lE-02

,109

,077

,742

,460

CON_RETO

-9.E-02

,043

-,193

-2,015

,047

MA_INPTO

,236

,086

,259

2,752

,007

(Constant)

2,077

,585

3,548

,001

AC_HFDTO

,236

,152

,162

1,558

,122

OPLEIDI3

-,144

,101

-,130

-1,437

,154

,123

,093

,120

1,327

,188

CON_RETO

-1,E-01

,042

-.211

-2,277

,025

MA_INPTO

,241

,085

,264

2,821

,006

2,431

,523

4,649

,000

AC_HFDTO

,277

,149

,190

1,855

,067

OPLEIDI3

-,149

,101

-,134

-1,475

,143

CON_RETO

-1.E-01

,042

-,218

-2,354

,021

MA_INPTO

,242

,086

,265

2,819

,006

(Constant)

1,995

,434

INVLOED

5

Sig.

8.0E-02

INVLOED

3

t

Beta

NORM_V_T

INVLOED

2

Standardized
Coefficients

(Constant)

4,596

,000

,145

,230

2,319

,022

-9.E-02

,042

-,198

-2,146

,034

,238

,086

,262

2,767

,007

AC_HFDTO

,335

CON_RETO
MAJNPTO

a Afhankelijke variabele:acceptatievan de normen (NORMHAAL)
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Noten
1

De reductiepercentages voor de emissie naar de lucht zijn 88% (glasgroente) en 72% (glasbloemen). In de
emissies naar bodem en water is geen onderscheid gemaakt tussen bloemen en groenten. Daar zijn de doelen
sectorbreed voor vastgesteld. Emissie naar de bodem moet verminderd worden met minstens 75%. Emissies
naar grondwater moeten ook met minstens 7 5 % worden verminderd, terwijl de emissies naar het oppervlaktewater met 95% gereduceerd moeten worden (Convenant Glastuinbouw en Milieu 1997, p46).

2

Tot 2010 kunnen glastuinbouwbedrijven op deze manier compenseren voor onvoldoende milieuprestaties op
een bepaald vlak. Na 2010 moeten glastuinbouwbedrijven voor iedere aparte milieueis een voldoende score
halen.

3

De adressenlijst die voor dit onderzoek gebruikt is, is zo volledig mogelijk samengesteld en omvat ruim 8000
glastuinbouwbedrijven. Er isdiscussie over het totale aantal glastuinbouwbedrijven. Volgens het CBS en LEIDLO waren er in 1998 12003 glastuinbouwbedrijven (CBS en LEI-DLO 1999).

4

Dit overzicht moet gezien worden als een hypothetisch en algemeen model van de acceptatie van milieubeleid.
Het is gebruikt om op een systematische manier de enquête voor dit onderzoek op te kunnen zetten en gegevens uit de praktijk van de glastuinbouw te kunnen verkrijgen. Aan de hand van die gegevens (zie hoofdstuk
4) is een aangepast overzicht van acceptatiemomenten gemaakt, dat de specifieke situatie rond de acceptatie
van het convenant Glastuinbouw en Milieu weergeeft. Dat aangepast overzicht is beschreven in hoofdstuk 6.

5

De milieubeweging vond de doelstellingen niet ambitieus genoeg. Ook vond zij dat er onvoldoende garanties
zijn voor een goede uitvoering van de gemaakte afspraken (zie ook Bleumink et al., 1998)

6

Vooral de communicatie tussen individuele gemeenten en deVNG iszeerbeperkt. Eigenlijk wordt alleen actief
gecommuniceerd met gemeenten uit het stadsgewest Haaglanden (Groen en Van der Veer, 2000). De communicatie tussen LTO en detuinders isook beperkt. Lang niet alle tuinders zijn aangesloten bij LTO en bovendien het is de vraag of LTO de individuele leden bereikt. Verschillende partijen vragen zich af in hoeverre de
LTO de beste gesprekspartner is als vertegenwoordiger van het landbouw-bedrijfsleven (zie Bleumink et al.,
1998: 59)

7

LTO-Nederland spreekt in een brief aan de Stuurgroep Convenant Glastuinbouw en Milieu van een 'desastrueze uitwerking' van de ontwerp-Gaswet en de daarop gebaseerde tariefstructuur van de Gasunie, zowel
financieel als voor de energiebesparing.

8

De waarde van stroom zal dalen door de vrije stroommarkt. De gasprijs om stroom op te wekken zal stijgen.
De veranderende prijsverhouding tussen stroom en gas maakt warmte-krachtkoppeling, waar stroom wordt
opgewekt op basis van energie uit gas, minder rendabel. Ook heeft de nieuwe tariefstructuur van de Gasunie,
die voortkomt uit de liberalisering van de gaswet, enkele gevolgen die nadelig zouden kunnen uitpakken voor
energiebesparing. De gasprijzen voor tuinders zullen namelijk ondermeer worden gebaseerd op het aantal uren
dat de tuinder gas afneemt. Door warmte-krachtkoppeling kunnen tuinders minder uren gas afnemen, waardoor zein een hogere tariefgroep zullen vallen. Glastuinders zullen hun bedrijfsvoering wel gaan aanpassen aan
nieuwe tarieven, maar zullen volgens berekeningen niet meer dan 35% van de kostenstijging kunnen vermijden (De Kreij, 16-07-1999; Van der Velden et.al, 1999)

9

Met behulp van Crombach's alpha is gekeken in hoeverre de vijf items een solide schaal vormen, ofwel onderdeel zijn van één latent continuum. De Crombach's alfa is 0,56. De Crombach's alfa is niet erg hoog, wat erop
wijst dat de vijf items gezamenlijk geen solide schaal vormen voor één latent continuum. De gemeten hoofdlijnen vormen in de perceptie van de respondenten niet een duidelijk afgebakende dimensie.We kunnen daarom niet spreken van een schaal, maar wel van een item-somscore.

10

Bij de enquête gaven enkele tuinders aan dat gemeenten en waterschappen verschillende organisaties zijn, en
dat ze eigenlijk niet in één vraagmoeten worden opgenomen. Het was inderdaad beter geweest om aparte vragen op te nemen voor gemeenten en waterschappen, maar omdat de gemeenten en waterschappen in de toekomst gaan samenwerken en één loket gaan vormen voor tuinders, is nu ook al gevraagd naar gemeenten en
waterschappen samen. Bovendien kon op deze manier het aantal vragen beperkt worden.
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11

De betrouwbaarheid verwijst naar de 'de stabiliteit van de meetprocedures: leidt herhaalde meting tot dezelfde uitkomsten?' (Nooij, 1995: p38). De interne validiteit heeft betrekking op de kwestie ofer inderdaad gemeten wordt wat er beoogd wordt te meten (Nooij, 1995)- Ofwel: in hoeverre meten de geoperationiseerde vragen de scores van respondenten op de theoretische variabelen? De externe validiteit heeft betrekking op de
mate waarin de onderzoeksresultaten kunnen worden gegeneraliseerd naar buiten. Ofwel: zijn de onderzoeksresultaten geldig voor alle glastuinders

12

Het zijn twee verschillende dimensies, zo blijkt uit een factoranalyse.

13

Dit blijkt uit een variantie-analyse.

14

Dit blijkt uit een variantie-analyse.

15

De factor in deze analyse was het hoofdgewas. De afhankelijke variabelen waren de acceptatie van de norm
voor gewasbeschermingsmiddelen en de acceptatie van de norm voor energie.

16

In de variantieanalyse is soepel omgegaan met de eis die variantie-analyse stelt aan het meetniveau van de
afhankelijke variabelen. Dat moet intervalniveau zijn, terwijl de haalbaarheid van de gewasbeschermingsnorm
en de energienorm op ordinaal niveau gemeten zijn (vijfpuntsschaal). Overigens is deze werkwijze niet ongebruikelijk onder onderzoekers (Wright, 1997).

17

Uit psychologisch onderzoek en theorieën van gepland gedrag, blijkt het belang van de 'eigen effectiviteit' (zie
o.a. Ajzen en Madden, 1986). 'De eigen effectiviteit is de persoonlijke inschatting van het gemak of de moeilijkheid waarmee het gedrag daadwerkelijk uitgevoerd kan worden (Van Woerkum et. al., 1999: 16). In het
geval van dit onderzoek wijst de samenhang tussen opleiding en ideeën over haalbaarheid van de normen erop
dat hogere opleiding de gevoelens van eigen effectiviteit versterken. Hogere opleidingen lijken meer vaardigheden en hulpmiddelen (al was het alleen maar zelfvertrouwen) te bieden om normen op het bedrijf te gaan
realiseren.

18

Ieder model heeft voor- en nadelen. De modellen waarin veel onafhankelijke variabelen zijn opgenomen, verklaren een groter deel van de acceptatie van de normen onder tuinders (deze modellen hebben een hoge verklaarde variantie) maar zijn minder overzichtelijk. Bovendien valt de verklaringskracht lager uit wanneer er
wordt gecorrigeerd voor het aantal variabelen in het model (de gecorrigeerde verklaarde variantie valt lager uit).
De modellen waarin zo min mogelijk variabelen zijn opgenomen, hebben een lagerverklarend vermogen, maar
zijn wel overzichtelijk. Het is aan de onderzoeker om een keuze te maken uit de verschillende modellen. Er is
hier gekozen voor een model met de hoogste 'adjusted R2'. Van de twee modellen met de hoogste 'adjusted
R2' is gekozen voor het model dat de hoogste verklaarde variantie had (R2).

19

Alvorens dat gedaan kan worden, moet bekeken worden of de onafhankelijke variabelen onderling niet te sterk
correleren. Na controle isgebleken dat de onafhankelijke variabelen uit de bovenstaande regressie-analyse niet
in een onacceptabel hoge mate correleren (zie bijlage 4c). Deze controle is gedaan op grond van de volgende
overwegingen. Naarmate variabelen onderling meer correleren, zijn ze sterker met elkaar verweven in de perceptie van de respondenten. Wanneer de variabelen te sterk met elkaar verweven zijn volgens de respondenten,
dan kunnen er geen conclusies worden getrokken over de invloed van de verschillende onafhankelijke variabelen op de afhankelijke variabelen. De relaties tusen de onafhankelijke variabelen vormen in een dergelijk
geval een onontwarbare knoop die het onmogelijk maken om de variabelen los te beschouwen. Nooij (1995)
stelt dat correlaties onacceptabel hoog zijn wanneer de R een waarde aanneemt van 0.8.

20

Bij de selectieve multipele regressie zoals die hier is uitgevoerd, wordt de invloed gemeten die iedere onafhankelijke variabele heeft op de afhankelijke variabele in dat deel van de variantie dat nog niet verklaard is door
de andere onafhankelijke variabelen. Het kan zijn dat een onafhankelijke variabele hierdoor wordt 'weggedrukt' door de andere variabelen.

21

Denk bijvoorbeeld aan de protesten tegen verplicht ondergronds uitrijden van mest in de melkveehouderij of
de protesten tegen de first flush in de glastuinbouw.

22

Dit heeft te maken met dewijze waarop de correlatie tussen de afhankelijke en onafhankelijke variabele wordt
bepaald bij een (backward) selectieve multipele. Het is namelijk zo dat voor iedere onafhankelijke variabele de
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invloed op de afhankelijke variabele wordt gemeten in dat deel van de variantie dat nog niet verklaard is door
de andere onafhankelijke variabelen. De 'ruimte' waarin de invloed van één variabele gemeten wordt, hangt
dus afvan de andere onafhankelijke variabelen. Daarmee verschilt de invloed van één onafhankelijke variabele, wanneer de set van andere onafhankelijke variabelen verschilt. Met andere woorden, in ieder model kan de
invloed van een onafhankelijke variabele weer net iets anders zijn.
23

In een onderzoek naar de verklaringskracht van sociologische studies (Kalmijn en Kraaykamp, 1999) worden
hiervoor twee belangrijke redenen aangedragen.Ten eerste gaathet (ook in dit onderzoek) om studie naar menselijk gedrag en menselijke ideeën. Daarin spelen toeval, pech en geluk nu eenmaal een rol. Hierdoor blijft het
zo dat een bepaald deel van gedrag en ideeën van mensen niet systematisch verklaard kan worden. Een tweede reden voor het feit dat een deel van de variantie niet verklaard wordt is dat niet alle factoren (bijvoorbeeld
psychologische en biologische eigenschappen van mensen) die het gedrag en de ideeën van mensen verklaren,
(kunnen) worden meegenomen in één onderzoek.

24

Europese wetten voor gewasbescherming die uiterlijk in 2003 van kracht moeten gaan in alle lidstaten, gaan
in 2000 al van kracht in Nederland. Zie ook hoofdstuk 3.
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