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KONINLIJKE VERENIGINGVOOR
WATERLEIDINGBELANGEN IN NEDERLAND

Verslagsymposium'KansenindeVeten'
DeprogrammagroepPreventievandeNederlandseVerenigingvoorWaterbeheerende
KoninklijkeVerenigingvoorWaterbelangen in
Nederlandheeft tijdenseeneerdersymposium
diversedoelgroepen inbeeldgebracht,diebij
deaanpakvandiffuse bronneneen belangrijke
rolspelen.Tijdens hetsymposium'Kansenin
deketen'op18meij.1.stondeenvandeze
doelgroepen,delandbouw,centraal.
Deemissiesvanuitdelandbouw vormenal
jareneenbronvandiffuse waterverontreiniging.Deverderebeperkingvandetoelating
vanbestrijdingsmiddelen enderecenteinvoeringvanhetLozingenbesluit Openteelten
Veehouderij zijn stappen naarbeperkingvan
emissies.Naastdezeregelgevingheeft de
sectortfemakenmet wenseneneisenvanuit
deproductketen.Hierbij stellen consumenten,
tussenhandel,veilingenengrootwinkelbedrijveneisenaanonderanderedeproductiemethoden.Certificering neemthierbij eensteeds
grotereplaatsin.
Hetsymposium heeft inzichtgeboden indeze
productketen endeeffecten daarvan.Hieronderwordteenimpressievandelezingen
gegeven.
Hetsymposium werdgeopenddoordevoorzittervandeprogrammagroep,DickLuijendijkvanhetRIZA. Hijsteldedevolgende
vragencentraal:hoewerktdeketen?,hoe
liggendebelangen?,hoekandeoverheid
(waterbeheerder)hieropinhakenenwatbetekentditvoordefontwikkelingvanhet waterbeleid?
G. Pak,themaleider ketenbeheer bijhet
CentrumvoorLandbouwenMilieu,vindtdat
déketennietbestaat.Erzijn volgenshemvele
ketensteonderscheiden.Dedirecteactoren
hebbenhuneigeneisenenwensen:boeren
willeneenredelijkeprijs,degroothandeleen
goedemarge,dedetailhandeleengoedeomzet
enklantenbinding endeconsument wileen
lageprijs eneengoedekwaliteit.
Deindirecteactorenals kennisinstituten,
waterbeheerders (overheid),natuur-en
milieuclubs trachtendedirecteactorente
beïnvloeden.Agrariërsacceptereneisenvande
afnemer overdeproductiewijze gemakkelijker
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danregelsdiedoordeoverheidzijnopgelegd.
Deoverheidsteltbasiseisen.'Groene'bedrijven
onderscheidenzichdooraanvullendeeisen.
Hierbij scorenzakendiemetgezondheid
hebbentemaken(biotechnologie,residuen
vanbestrijdingsmiddelen) enaaibareaspecten
(dierenwelzijn) veelbeterdanmilieu.Ook
natuur enlandschapensocialeaspectenzullen
deeluitgaanmakenvanhet'verbrede'kwaliteitsbegrip.Recentevoedselschandalen maken
vantraceerbaarheid enkwaliteitsborgingeen
'hype'.Ditvereisttransparante,gecontroleerde
voedselketens,waarbinnen vanelkproduct
herkomstenbewerkingbekend zijn.
Samenwerkinginketensstaatvaakopgespannenvoetmetderegiefunctie diedesterkste
schakelindeketenuitoefent. Intoenemende
matezijn hetdesupermarkten diealslaatste
schakelinvloeduitoefenen ophet ketenproces
enhuneisendwingendopleggenaanvoorgaandeschakels.Deprimaireproducenten zijn
juist eenzwakkeschakelindeketen.Wieniet
voldoetaandeeisenvandeafnemer zalniet
leveren.Ketensamenwerking iserbijgebaatals
ervoorallepartijen 'winst'inzit.De(indirecte)
maatschappelijke actorenkunneneen effectieverolspeleninhet ketenbeheerdoor
milieuwensen teagenderen,tefaciliteren ente
participeren.Maareerstmoetgoedworden
gekekenhoederelatiesliggenenwaarwinwin-situaties haalbaarzijn.
Namensdeconsumenten-en milieuorganisatiesgafTh.VogelzangvandeStichtingNatuur
enMilieuaandatdedialoogtussen ketenpartijen, waaronderdeconsumenten, toeneemt.
Steedsmeermelkbedrijven hantereneenintegralemilieudoelstelling,waarinonderandere
verdrogingsbestrijding enenergieverbruik
zijn opgenomen.
Uiteenmarktonderzoek blijktdat consumentenvoorkwaliteitvandeproductiewillen
betalen.Deconsument wilwel duidelijkheid.
Eensupermarkt overweegteensterrensysteem
voormilieu-endiervriendelijke teeltvaneen
totviersterren,waarbijdriesterrenstaatvoor
hetAgroMilieukeur (AMK)enviersterrenvoor
biologischeteelt(EKO).Deverschillende
(milieu)actorenzoudenmoetenhelpendit
financieel mogelijk temaken.
Extramilieu-inspanningen binnendelandbouwsectorzijn nodig:desectorstaatvoorde
taakomde'licencetoproduce'opnieuwte
verwerven.Voorextra milieu-inspanningen
zalhoedanookbetaaldmoetenworden.De
regiebinnendeketenligtnu bijdesupermarkten.Vogelzangsuggereertdateennieuw
soortcentraalbureau levensmiddelendeze
taakzoumoetenovernemen.
Belangrijk isdatnietlangerhetaanbodbepalendis,maardevraagnaargoedeproducten.
Deconsument moetzijn machtdoengelden.
Erzijn alvoorbeelden:eriseenvirtuelesuper-

marktwaarboerenenconsumenten rechtstreekshandelen.
Deconsumenten ennatuur-enmilieuorganisatiesmethun 3,5miljoen ledenkunneneen
belangrijke factor blijken.Erisveelvoorlichtingnodigomditechtvandegrond te krijgen.IndediscussiebleekdatVogelzang
weinigmilieueffect verwachtvanhetLozingenbesluitOpenteeltenveehouderij enveel
meervandemarktwerking.Dewaterbeheerderzouzichmeermoetenrichtenopmaatschappelijke organisaties omdezemarktwerkingrichting tehelpengeven.
Dhr.Grievink,algemeendirecteurvanTotal
Visionbvzetteinzijn lezing'Eisenaande
actoren:Milieu-envoedselveiligheid speerpunt ingrootwinkelbeleid' uiteenwaarom
supermarktketens hetmilieu tot strategisch
onderwerphebbengemaakt.Binnende'battle
ofthestomach'gaathetomnoodzaakvan
onderscheidend vermogen.Endatonderscheid
endemeerwaardewordengezochtdoorinvullingtegevenaandebehoefte vandeconsumentaanveiligheid,betrouwbaarheid en
welzijn.
Degroteresupermarktenzijn alenkelejaren
bezigommilieualseenstrategisch instrumentindeconcurrentiestrijd tegebruiken.
Doordeveleinternationale samenwerkingsverbandenzalerdekomendejaren eensteeds
eenduidiger beleidontstaan,waarbijdesuper'
marktenhungrondstofleveranciers zullen
confronteren mettalvanmaatregelenophet
gebiedvandetotalebedrijfsvoering (certificeringetc).
Nietalleenzullenboerenentelersaangesprokenwordenophetgebruikvan bestrijdingsmiddelen,gebruiktemeststoffen enandere
hulpstoffen, ookzullenzein toenemende
mategeconfronteerd wordenmeteisenten
aanzienvanhygiënemaatregelen,hetgebruik
vanwater,hetpersoneelsbeleid en dierwelzijn.
Degrotesupermarktketens werkeninternationaalenhanterendeeisenomtemogenleverenookinternationaal.Overdeeisenwordt
onderlinginformatie uitgewisseld,binnen
Eurep(Europeseretailers).
Voldoejealslandbouwsector nietaandeeisen,
danbenjebeperkt injeafzetmogelijkhedene11
zalhetconsequenties hebbenvoordeprijsstellingvandeproducten.De'licencetoproduce
heeft geenwaardezonder'licencetodeliver.
Datdezeontwikkelingonomkeerbaar is,blijK'
inmiddelsaluit talrijke praktijkvoorbeelden
uit binnen-enbuitenland.Zogeeft degrote
Engelsesupermarktketen Sainsburysinds i?#
devoorkeuraanleveranciersdiezichhouden
aandevoorwaardendieSainsburyheeftopgesteld."Ourcostumerswantstoknow,were
theirfoodcomefrom andwehavetobeableto
haveacompleteaudittrailbacktothefarm »
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ishun devies.Sainsburyeistdaarom inzichtin
degehelebedrijfsvoering endegebruikte
bemestings-en bestrijdingsmiddelen.
MaarookTengelmann(Duitsland),SuperQuinn(Ierland),Tesco(Engeland)enAlbert
Heijnzijn inmiddelsprogramma'sgestart
waarbijstrengereeisenaanleveranciers
wordengesteld.Indediscussiewerdgeopperd
datAholddadelijkdeAIDnoggaatvervangen.
Dhr.GrievinkgafaandatAholdboetendie
verbodenbestrijdingsmiddelen gebruikenwel
meteenschraptalslevetancier.
Deverschillendeketenshebbenviahunhuisbladenveelinvloedopdewensenendusop
hetkoopgedragvandeconsument.
Dewatetbedrijvenhebbendustweeinvalshoekenvoorhunmilieuzorg:viadeeisenvande
retailersofviavoorlichtingaanhetpubliekde
vraagnaar'schoneproducten'telatengroeien.
H.Peelen,hoofd vandeafdelingGewasbeschermingvanhetministerievanLNVging
inophet toekomstiggewasbeschermingsoeleiddat indeintetdepartementale
hoofdlijnennotitie 'Zichtopgezondeteelt',is
gepresenteetd.Dehoofdrichting indezenotitieisgeüuegreetdeteeltopgecetrificeetde
bedrijven.Uiterlijk 2010moetenalleland-en

normen vandegeïntegreerde teelt.Deoverheidsteltvooromdezecertificering inde
ptaktijk viabestaandecertificeringsystemen te
realiseren.Certificering sluitaanbij mondiale
ontwikkelingen rondketenvormingvanmet
nameconsumentgerichte ketens.Deagrarischeondernemer vormeneenonderdeelvan
dieketen.Zijzullenintoenemendemate
verantwoordingmoetenafleggen ovetde
kwaliteit,voedselveiligheidenmilieubelasting
vanhun productenen productiewijzen.
Hethoofddoel ishetverbeterenvandemilieukwaliteitenhetvethogenvandevoedselveiligheidenatbeidsveiligheid.Denotmzaldoorde
overheidvoorafwordenvastgesteldnaovetleg
metallerelevante partijen.
Dewatetbeheerders hebbenhierin opdrie
maniereneenrol:monitoringvande effecten,
handhavingensignaletingenstimulering
metsubsidiesen heffingen.
VolgensPeelenisdewaterbeheerderdoorde
regelgevinginderolvanhandhavergedwongen.Ditgaattenkostevandestimulerenderol.
H.Hoiting,akkerbouwer inEextetveen
(Drenthe)endagelijks bestuutslidvanhet
NederlandsAgrarischjongeren Kontakt,gafde
meningvandesectorweer."Boerenlijkente

Hoitingwijst ophetgebrekaan achtergrondinformatie bijhetnoemen vandemilieudoelen.Ookdeonderbouwingvandemaatregelengenoemd inhetLozingenbesluitOpen
teeltenveehouderijisnergenstevinden.De
waterbeheerders moeten meeruitleggen.Uit
dediscussieblijktdatookdestudieclubsvan
delandbouw kunnen wotden benutvoor
informatie overdracht.Hiermeewordtechter
maareenkleinevoorhoedebereikt.Vooralhet
pelotonmoetwordengestimuleerd engeïnformeerd.
Th.Reuling,beleidsmedewerker Strategie&
KwaliteitvanWaterbedrijfGelderlandgafeen
toelichtingop'Regionalesamenwetkingals
aanjager vandeketen'.Hetwaterleidingbedrijfheeft eenduidelijk belangbijmilieuvriendelijke activiteiten ineen grondwatetwingebied.Goede,geïntegreerde samenwerkingsprojecten zijn ervolop,waarinvaakde
boetenorganisatiesen bijvoorbeeld CLM,DLV
en/ ofDLGendewaterbeheerders betrokken
zijn.Reulingpleitvooreen resultaatbeloning
voorboeren,maarwijst eropdatditnooitop
groteschaalkanplaatsvinden.
Bijdegebiedsgerichteprojecten blijkenook
steedsweerdevoorlopersonderdeboeren
actiefdeeltenemen.Hetpeloton wordthelaas
nietaltijd bereikt. Reulinggeeft aandat
preventiealtijd ietsmeermagkostendan
curatieve maattegelen.
Indesynthesevanhetsymposiumgaf
mevrouwS. Plette,medewetkerdiffuse bronnenenlandbouw bij hetRIZA,een beknopte
samenvattingenformuleerde, lettend ophet
effect vanketensturingversusregelgeving,
tweevtagenvoordediscussie:watalsmilieu
alsonderscheidend elementvervaltbijde
groteretailersenmoetendewaterbeheerders
en-bedrijven zichrichtenopdeketenofopde
consument?

• V - 'Ü

tuinbouwbedrijven telenvolgensdenotmen
andegeïntegreerde teelt,ofte wel:eenoptimalebalansgevondenhebben tussen bedrijfsc
°nomischeafwegingen, plantenziektekun'geoverwegingen,productkwaliteit,arbeidse
uigheidenmilieubelasting.
Chemischegewasbeschermingwordtpas
°egepastalspreventievemaatregelen ennietc
tiemischemethoden problematisch blijken.
te

n certificaat maaktindetoekomstzichtbaar
eenagrarischbedrijfwerktvolgensde

bungelen aanheteindevandeketen".Het
tegendeeliswaar,betoogdeHoiting.Boeren
wetenzelfheelgoedinvullingtegevenaanhet
halenvandoelendiedeoveiheidstelt.Met
namehetgebtuikvanhetpuntensysteemvia
deMilieumaatlat vanhetCLMwordt daatbij
alseenbelangrijk toetsingsmiddelgezien.De
boermoetzelfhetmiddelkunnenkiezenom
hetdoeltehalen.Hierbij letdeboergoedop
dekosten,wantdekostenvanextramaatregelenkunnennietofnauwelijks indeprijzen
worden doorberekend.

Uitdediscussievolgendeaanbevelingen:de
centraleoverheidsorganen alsUnievanWaterschappen,hetRijkendeVEWINmoetenzich
tichtenopdeketen(pattijen)envoordeindividuelewaterbeheerder ismetnameeentaak
weggelegdnaardeboetentoeom informatie
ovetdenoodzaakvanmaatregelen teverschaffen.
Milieuzalalsonderscheidend elementslechts
verdwijnen alshetbijalleretailetsalsnotmaal
ondetdeelvandewerkwijze isgeïncotporeerd.
AlmetaleenwrM'devolsymposium datdoor
éénvandedeelnemersalsvolgtwe.dsamengevat:"Heelinteressantennuttig;eigenlijk
maatééndissonant,namelijk hetgeringe
aantal(50)deelnemers". f
F.v.Baardwijk,Waterschap Vallei & Eem
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