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STELLINGEN
1. Een overheidsbeleid dat niet de specifieke kenmerken van de landbouw, van boerenarbeid,
van gebieden en van milieuproblemen tot uitgangspunt neemt, leidt niet tot duurzame
landbouw.
2. Wanneer zelfsturing een rookgordijn of schaamlap is voor onmacht, egoïstische belangen
behartiging of het afschuiven van verantwoordelijkheid zal de doelbereiking, een duurzame
landbouw, nihil zijn.
3. Variëteit in de landbouwpraktijk vraagt om variëteit in beleid.
4. Het scheppen van goede randvoorwaarden voor de landbouw, zoals kostendekkende
prijzen, is stimulerender voor innovatiegroepen dan het verstrekken van subsidies.
5. Boerenvakmanschap is een noodzakelijke, maar geen voldoende voorwaarde voor vernieu
wing van de landbouw.
6. Het creëren van een zelfregulerende oernatuur vergt veel menselijk ingrijpen.
7. Vooral in een veenweidegebied is draagvlak heel belangrijk.
8. Het agrarisch natuurbeheer van slootkanten is letterlijk een marginale zaak.
9. Het schrijven van een proefschrift vereist veel zelfsturing en is gemakkelijker als 'todo'
(toegevoegd docent) dan als 'aio'.
10. De status van een wetenschappelijke publicatie is vaak omgekeerd evenredig met de
leesbaarheid en het aantal lezers.
11. Het aantal beleidsambtenaren en onderzoekers dat zich bezighoudt met agrarische
initiatieven is inmiddels groter dan het aantal opgerichte boerengroepen.
12. Wereldvoedseldag 16 oktober 1996: het is gemakkelijker voor de consument om 500
gulden per jaar uit te geven aan de 'heilige koe', dan om 50 gulden per jaar meer uit te
geven aan voedsel, door biologische produkten te kopen.
13. Landbouw is emotie. (Johan Egberink, veehouder te Boekelo, 9-7-1996).
14. Als je mij vraagt wat de beste boerderij is, dan zeg ik: honderd iugerum (25 are) land van
alle soorten, met de gunstigste ligging. Een wijngaard is het beste, vooral als die veel wijn
opbrengt. Op plaats twee een bevloeide moestuin, drie een wilgenbosje, vier een olijfgaard,
vijf een weiland, zes een graanveld, zeven een bos met hakhout, acht een boomgaard, negen
een eikenbos. (Cato 234-149 v. Chr., in: Goed Boeren, Querido Atheneum, Polak en Van
Gennep, Amsterdam).
15. De staat kan individuen geen culturele normen opleggen.
(Rupert Sheldrake, in: VPRO-uitzending 'Een schitterend ongeluk', 3-1-1993).
16. De schepping van het geestelijk domein van de fantasie heeft een volmaakte pedant in
de inrichting van 'beschermde bossen', 'natuurreservaten', daar waar de eisen van land
bouw, verkeer en industrie niet het oorspronkelijke aanschijn van de aarde snel tot onher

kenbaar wordend toe dwingen te wijzigen. Het natuurreservaat bewaart deze oude toestand,
die men overal elders met spijt aan de noodwendigheid opgeofferd heeft. Alles daarin mag
zoveel woekeren en groeien als het maar wil, ook nutteloze, zelfs schadelijke gewassen.
(Sigmund Freud, in: J. Pas, Nature Morte?, Stichtag Leefmilieu, Ludion).
17. Als men de treinen net als mest onder de grond stopt, zal dat niet onmiddellijk bijdragen
tot het succes van de Hoge Snelheids Trein en zal men eerder met de auto blijven rijden. Als
treinen ondergronds rijden, wordt hun bestaan vergeten.
(Bron onbekend).
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VOORWOORD

Het doel van dit boek is om aan te geven hoe overheidsbeleid de mogelijkheden
van boeren kan verruimen om milieuvriendelijk te handelen. Mijn interesse voor
de relatie tussen overheidsbeleid en landbouw is ontstaan in 1979, toen mijn ouders
hun akkerbouwbedrijf in Drente aan de gemeente Emmen aanboden, in ruil voor
een erfpachtbedrijf in het toen nog maagdelijke Zuidelijk Flevoland. De verhouding
tussen boeren en overheden vormde het onderwerp van mijn eerste scriptie in 1981
en mijn belangstelling voor dit onderwerp is sindsdien een rode draad gebleken.
Het realiseren van een meer duurzame landbouw is een zoek- en leerproces.
Hiervoor is het nodig dat boeren voldoende vrijheid krijgen, maar binnen de
erkenning van de noodzakelijkheid dat de milieubelasting moet worden vermin
derd.
Bij mijn eigen zoek- en leerproces heb ik van prof. dr Klaas Bouwer het vertrouwen,
de ruimte, de vrijheid en de middelen gekregen, om deze zoektocht te kunnen
verrichten. Dr Piet Verschuren heeft door zijn methodische ondersteuning het
iteratieve onderzoeksproces op cruciale momenten bijgestuurd. Prof. dr ir Jan
Douwe van der Ploeg liet mij zien dat de kracht van de landbouwpraktijk ligt in
haar verscheidenheid. Mijn collega's van de Vakgroep Milieu, Natuur en Land
schap waren de laatste jaren door hun meeleven, steun en gezelschap voor mij een
onmisbare steun in de rug.
Dit boek heeft ten doel om boerengroepen aan het woord te laten. De bevlogenheid
en het doorzettingsvermogen van veel boeren en boerinnen heeft mij de afgelopen
jaren sterk gemotiveerd en geïnspireerd. Dit geldt met name voor de boeren van
de Werkgroep duurzame landbouw en ontwikkelingssamenwerking Alblasserwaard
en Vijfheerenlanden, waarmee ik als secretaris van deze groep veel contact heb
gehad.
Ik dank ook mijn familie en vrienden, waar ik de afgelopen jaren vele gelukkige
momenten mee heb doorgebracht. Dit boek is opgedragen aan mijn ouders Jan en
Miny Horlings die mij de motivatie en de mogelijkheden verschaften om deze
studie uit te voeren.
Ina Horlings

Nijmegen, 1 juli 1996

Boerin met Veemveidekaas in de Alblasserioaard (Zuid-Holland)

Foto: N. Verbree

INLEIDING

Een duurzame landbouw kan alleen ontstaan als boeren niet alleen bereid zijn,
maar ook in staat worden gesteld om milieuvriendelijk te handelen. Het scheppen
van mogelijkheden daarvoor vormt mijn drijfveer voor het schrijven van dit boek.
Agrariërs ervaren in toenemende mate dat de vrijheid die ze hebben bij de uitoefe
ning van hun beroep wordt ingeperkt. Het Europese landbouwbeleid, technologie
ontwikkeling en de markten voor landbouwprodukten bepalen sterk de handelings
ruimte waarbinnen boeren him bedrijfsvoering inrichten. De nationale overheid
heeft door de milieuregelgeving deze handelingsmarge van boeren verder ver
kleind.
Eind jaren tachtig werd steeds meer erkend dat de sturingsmogelijkheden van de
overheid beperkt zijn. Om toch de gestelde ecologische doelen te bereiken zouden
de doelgroepen, zoals de landbouw, meer verantwoordelijkheid moeten krijgen
voor de zorg voor het milieu. Zelfsturing, het zichzelf regels opleggen door de doel
groep, werd als nieuw concept geïntroduceerd in het beleid.
Tegelijkertijd reageren boeren op de afnemende handelingsruimte op bedrijfsniveau
door te streven naar meer zeggenschap over de landbouwontwikkeling en over het
overheidsbeleid. Door met name vanaf de jaren negentig samenwerkingsverbanden
op te richten, in deze studie innovatiegroepen genoemd, streven sommige boeren
een duurzame landbouw na door nieuwe taken uit te voeren, zoals natuur- en
landschapsbeheer, kwaliteitsproduktie, biologische produktie en het verminderen
van de milieubelasting.
In deze studie staat de volgende vraag centraal: 'in hoeverre en op welke onderde
len stimuleren of belemmeren het rijk en het rijksbeleid agrarische innovatiegroepen
in hun streven naar duurzame landbouw en welke mogelijkheden heeft de nationa
le overheid om agrarische initiatieven te stimuleren, die bijdragen aan een meer
duurzame landbouw?' Deze vraag is onderzocht door empirisch onderzoek van
tien innovatiegroepen en door evaluatie van het nationale overheidsbeleid dat is
gericht op een duurzame landbouw.
In de landbouw is sprake van een grote verscheidenheid in regio's, bedrijfsvormen
en bedrijfsstijlen. Ook zijn er grote verschillen in de milieubelasting die landbouw
bedrijven veroorzaken. Het wetenschappelijk doel van deze studie is het aangeven
van de gewenste mate en de wijze van overheidssturing die aansluit op deze
gedifferentieerde landbouwpraktijk. Deze studie gaat bovendien in op de vraag wat
de voorwaarden zijn voor het realiseren van een meer duurzame landbouw. Het
maatschappelijk doel van deze studie is het formuleren van aanbevelingen voor een
op zelfsturing gebaseerd nationaal overheidsbeleid dat agrarische initiatieven op het
gebied van duurzame landbouw bevordert.
De opbouw van deze studie is als volgt. Om de relevantie van dit onderzoek
duidelijk te maken, zal eerst aannemelijk gemaakt moeten worden dat er een
probleem bestaat, dat wil zeggen een spanning tussen een feitelijke en een gewenste
situatie. In hoofdstuk 1 wordt daarom de vraag beantwoord welke ecologische
problemen in de Nederlandse landbouw optreden, die de duurzaamheid bedreigen.
1

De oorzaken en achtergronden van deze ecologische problemen worden in hoofd
stuk 2 beschreven. Hoofdstuk 3 gaat in op de theoretische invalshoek die in deze
studie is gekozen. De methodische verantwoording van het onderzoek komt in
hoofdstuk 4 aan bod.
Om de invloed van het rijksbeleid op innovatiegroepen te kunnen evalueren, zijn
criteria nodig. In hoofdstuk 5 worden criteria geformuleerd voor duurzaamheid en
duurzame landbouw. In hoofdstuk 6 staat de vraag centraal welke criteria kunnen
worden geformuleerd voor sturing van de nationale overheid om te komen tot een
meer duurzame landbouw. Gezien het doel van duurzame landbouw is de vraag
relevant of en in hoeverre innovatiegroepen willen bijdragen aan een meer duurza
me landbouw en dit ook werkelijk doen. Deze vraag wordt in hoofdstuk 8 beant
woord. Innovatiegroepen kunnen slechts een bijdrage leveren aan duurzame
landbouw als zij daarvoor de mogelijkheden hebben. Deze mogelijkheden worden
bepaald door hun eigen groepskenmerken en door het netwerk van actoren waar
mee ze contacten onderhouden. Het organisatorische functioneren van de groepen
en de contacten die ze onderhouden met niet-overheden komen in hoofdstuk 9 aan
bod.
Het rijksbeleid voor een duurzame landbouw wordt in deze studie op twee manie
ren geëvalueerd. In hoofdstuk 7 worden de doelformulering, de strategie en het
ingezette instrumentarium beoordeeld met behulp van de geformuleerde duur
zaamheids- en sturingscriteria. In hoofdstuk 10 wordt ingegaan op de vraag op
welke wijze innovatiegroepen het rijksbeleid en hun contacten met overheden
ervaren. De resultaten van de evaluatieve hoofdstukken worden in hoofdstuk 11
vergeleken. Tenslotte worden in hoofdstuk 12 conclusies getrokken en aanbevelin
gen geformuleerd voor een op zelfsturing gebaseerd overheidsbeleid dat agrarische
initiatieven, die bijdragen aan een meer duurzame landbouw, stimuleert.
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1 ECOLOGISCHE PROBLEMEN EN DE NEDERLANDSE LANDBOUW

'Binnen de perken is net zoveel ruimte als daarbuiten'

Jules Deelder

1.1 Inleiding
De produktiewijze van de Nederlandse landbouw heeft de afgelopen decennia
negatieve effecten gehad op milieu, natuur en landschap. Deze effecten, zoals
verzuring en vermesting van het milieu, worden maatschappelijk en beleidsmatig
als ernstige ecologische problemen ervaren. De Nederlandse landbouw staat voor
de uitdaging een meer duurzame landbouw te realiseren. Duurzaamheid wordt in
het rapport 'Our common future' omschreven als:
'een proces van verandering waarin de benutting van hulpbronnen, de richting van
investeringen, de oriëntatie van technologische ontwikkelingen en institutionele verande
ring, alle met elkaar in harmonie zijn en (alle) zowel de huidige als de toekomstige moge
lijkheid vergroten om aan menselijke behoeften en wensen tegemoet te komen.' (WCED

1987:46)
Om een duurzame ontwikkeling van de landbouw in gang te zetten, zijn door de
overheid allerlei milieumaatregelen geformuleerd in strategische beleidsnota's
(Ministerie van VROM 1989, 1990, 1993; Ministerie van LNV 1990).
Een deel van de boeren reageert op het niet duurzame karakter van de Nederlandse
landbouw door specifieke samenwerkingsverbanden op te richten, in deze studie
innovatiegroepen genoemd, die streven naar een duurzame landbouw door taken
uit te voeren zoals natuur- en landschapsbeheer, kwaliteitsproduktie, biologische
produktie en het verminderen van de milieubelasting.
Dit hoofdstuk is gewijd aan de probleemanalyse. De volgende onderzoeksvraag
staat centraal. 'Welke problemen treden op in de Nederlandse landbouw die de
duurzaamheid bedreigen?' De opbouw van dit hoofdstuk is als volgt. In paragraaf
1.2 komen de ecologische problemen aan bod die zijn ontstaan door negatieve
effecten van de landbouwproduktie op milieu, natuur en landschap. In paragraaf
1.3 worden de innovatiegroepen geïntroduceerd die het belangrijkste object van dit
onderzoek vormen. Paragraaf 1.4 geeft kort de belangrijkste onderzoeksvragen
weer.

1.2 Ecologische problemen
Na de Tweede Wereldoorlog heeft de Nederlandse landbouw een ongekende groei
van de produktiviteit doorgemaakt. Tussen 1949 en 1985 steeg de arbeidsproduktiviteit met gemiddeld 6,2 procent per jaar. De grondproduktiviteit steeg met gemid
deld 4,3 procent per hectare per jaar (Van den Brink 1990:30). Ondanks deze
produktiviteitsstijging namen de totale oppervlakte cultuurgrond en het aantal
landbouwbedrijven af. In 1955 hadden 319.000 agrarische bedrijven in Nederland
ruim 2,3 miljoen hectare cultuurgrond tot hun beschikking. In 1995 restten nog
3

113.000 bedrijven op 1,9 miljoen hectare cultuurgrond. De oppervlakte akkerland
bedroeg in 1995 bijna 60.000 hectare, terwijl de oppervlakte grasland ongeveer
80.000 hectare bedroeg. Het aantal land- en tuinbouwbedrijven is tussen 1990 en
1995 met 11.700 (circa 10 procent) afgenomen. Vooral vanaf 1993 blijkt de terugloop
snel te gaan (CBS 1995).
Nederland groeide na de Tweede Wereldoorlog uit tot een landbouwgrootmacht
en werd na de Verenigde Staten en Frankrijk's werelds grootste exporteur van
landbouwprodukten. Het Europese landbouwbeleid bood de Nederlandse land
bouw volop ruimte om te groeien. De goed georganiseerde boeren wisten deze
ruimte optimaal te benutten. Overheid en bedrijfsleven staken veel geld in het
onderzoek naar en de veredeling van gewassen en dieren. Doordat de boeren
nieuwe kennis snel toepasten, mede dankzij de activiteiten van de landbouwvoor
lichting, steeg de gewasopbrengst per hectare. De arbeidsbehoefte per hectare nam
af. Een duidelijke illustratie hiervan is de roggeteelt. Was de arbeidsbehoefte in de
jaren vijftig nog 230 mensuren per hectare, tegenwoordig rekent men bij de teelt
van rogge met een arbeidsbehoefte van twaalf tot dertien mensuren per hectare
(Bieleman en Roessingh 1994).
De Nederlandse agrarische sector werd sinds de Tweede Wereldoorlog de meest
kapitaal- en kennisintensieve ter wereld. Schaalvergroting, specialisatie en intensive
ring waren de sleutelwoorden. De produktiewaarde van de Nederlandse landbouw
per hectare is begin jaren negentig bijna vijfmaal het gemiddelde van die van de
Europese Unie. Het 'succes' had echter ook een keerzijde. Door het gebruik van
kunstmest en chemische bestrijdingsmiddelen en het grote aantal stuks vee per
hectare, mogelijk door de import van veevoer, is de milieudruk door de landbouw
nergens in Europa zo groot als in Nederland. Wel zijn binnen de landen van de
Europese Unie enkele regio's vergelijkbaar met Nederland wat betreft hun produktie-intensiteit en milieubelasting. Zo scoren ook Belgisch Vlaanderen, Bretagne,
Nedersaksen, Noordrijn-Westfalen, Lombardije, Galicië en West-Engeland hoog tot
zeer hoog voor bijvoorbeeld de stikstofverliezen afkomstig van dierlijke mest (Maas
1994:105).
Tabel 1.1 Bijdrage aan de economie (NBP, werkgelegenheid en afzet) en de milieubelasting
van verschillende maatschappelijke activiteiten. Bron: De Haan et al 1993:21 en 1995:25
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De Nederlandse landbouw draagt in belangrijke mate bij aan vermesting en verzu
ring, verontreiniging met zware metalen en bestrijdingsmiddelen, uitstoot van
broeikasgassen, verdroging en versnippering van natuurgebieden, afname van de
biologische diversiteit en aan de vermindering van de landschappelijke verschei
denheid. In een rapport van het Centraal Bureau voor de Statistiek waarin vervui
lingsindicatoren aan de nationale rekeningen zijn gekoppeld, scoort de landbouw
vergeleken met andere maatschappelijke activiteiten, op bijna alle fronten meer dan
proportioneel (zie tabel 1.1). Vooral op de aspecten verzuring en broeikasgassen
neemt de agrarische sector verhoudingsgewijs een 'toppositie' in (De Haan et al.
1993).
De milieubelasting veroorzaakt door de landbouwproduktie, is geografisch sterk
geconcentreerd. Zo zijn de zandgronden van Midden- en Zuid-Nederland concen
tratiegebieden van de intensieve veehouderij en tevens mestoverschotgebieden met
een gemiddelde fosfaatproduktie van meer dan 125 kilogram fosfaat (P205) per
hectare (Maas 1994:109). De Nederlandse landbouw heeft milieugevolgen op
mondiaal niveau. De intensieve veehouderij in Nederland wordt onder meer
mogelijk gemaakt door de import van krachtvoer uit de Verenigde Staten (soja en
maisgluten), Brazilië (soja) en Thailand (tapioca). Via de import van veevoer heeft
Nederland in het buitenland een hoeveelheid landbouwgrond in gebruik die vijf
tot zeven maal groter is dan het binnenlandse areaal. Op die manier wordt in het
buitenland beslag gelegd op produktiecapaciteit die ook beschikbaar zou kunnen
zijn voor de produktie van voedsel voor de lokale bevolking in die landen (RIVM
1991). Door de transporten van veevoer en grondstoffen voor kunstmest veroor
zaakt de uitputting van het milieu in ontwikkelingslanden een ophoping van
mineralen in ons land. De effecten van de Nederlandse landbouw op milieu, natuur
en landschap worden nu nader beschreven en ingedeeld naar thema. Een overzicht
van de effecten is gegeven in tabel 1.2.
Vermesting en verzuring

Na een regelmatige toename van de rundveestapel in de periode 1970-1990, zette
na 1990 een geleidelijke afname in tot een omvang van 1.726.000 koeien in 1994.
Terwijl het aantal varkensbedrijven tussen 1990 en 1995 met een kwart daalde, nam
het aantal varkens in deze periode juist toe. Terwijl schapen in aantal afnamen,
breidde het aantal geiten zich in in 1995 uit met 20 procent. Het aantal kippen
bereikte in 1993 een hoogtepunt, sindsdien loopt het aantal terug (CBS 1995). In
1994 bedroeg het aantal varkens 14.492.000 dieren en het aantal kippen 92.483.000
dieren (Maas 1994:131).
De samenstelling van de veestapel heeft grote invloed op de mestproduktie en het
ontstaan van mestoverschotten. Tweederde van de mest en meer dan de helft van
de mineralen werd in 1992 door melkvee geprodukeerd. Het onplaatsbare deel van
de rundermest is echter gering in vergelijking met dat van mestkalveren, varkens
en pluimvee. Dit hangt samen met het verschil in grondgebondenheid tussen de
bedrijfstakken. Graasdierbedrijven hadden in 1991/1992 ruim 1,1 miljoen hectare
cultuurgrond, vooral grasland, tot hun beschikking om 61 miljoen ton mest af te
zetten. Hokdierbedrijven produceerden 21 miljoen ton mest op slechts 47.000
hectare grond (Maas 1994:108-109). Een gevolg van het grote aantal dieren per
oppervlakte-eenheid is een groot overschot aan dierlijke mest. De totale mestpro5

duktie is weliswaar na 1986 gedaald, maar door aanscherping van de fosfaatnormen
zal naar verwachting na 1993 een niet plaatsbaar mestoverschot ontstaan van 19
miljoen kilo fosfaat (RIVM 1993:58).
Als een gevolg van de uitspoeling van stikstof naar het grondwater is de nitraat
concentratie in steeds meer drinkwaterputten te hoog. De ammoniak (NH3) die
vrijkomt uit dierlijke mest draagt, naast zwaveldioxide, stikstofdioxide en vluchtige
organische stoffen, bij aan het verzuringsprobleem. De landbouw is voor 95 procent
van de ammoniak-emissies verantwoordelijk, een emissie die in 1990 ongeveer 200
miljoen kilo bedroeg (RIVM 1993). Inmiddels is de ammoniakemissie sterk terugge
drongen door een verlaging van het stikstofgehalte in mest, door vermindering van
de mestgiften, door het onderwerken van de mest, door stalaanpassingen en door
overkapping van mestopslag. De uitstoot van ammoniak die ontstaat bij het
uitrijden van mest, is door de onderwerkverplichting in 1992 met ongeveer 45
procent verminderd ten opzichte van het jaar daarvoor (Landbouwschap 1995). De
totale afname van de ammoniakemissie omvat 26 procent in de periode 1980-1994.
Hierdoor is de totale belasting van verzurende stoffen op het milieu in deze periode
sterk afgenomen. De totale belasting met vermestende stoffen is sinds 1980 met 10
procent afgenomen, vooral veroorzaakt door een reductie van de belasting met
fosfor (P), zowel door dierlijke mest als kunstmest. De afname van het gebruik van
stikstof door kunstmest wordt nagenoeg teniet gedaan door een toename van de
stikstofbelasting als gevolg van dierlijke mest (Ministerie van VROM 1995:92).
Verspreiding

Niet alleen de dierlijke mest, maar ook het gebruik van kunstmest veroorzaakt
milieu-effecten. Bij de produktie van fosfaatkunstmest komt jaarlijks twee miljoen
ton fosforzuurgips vrij en worden cadmium in het water en fluorideverbindingen
in de lucht geloosd. De winning van kali, bijvoorbeeld in de Franse kalimijnen, gaat
gepaard met lozingen en/of storting van grote hoeveelheden afvalzouten. Daarnaast
draagt de kunstmestproduktie bij aan de uitputting van niet-vernieuwbare grond
stoffen als fosfaat en kali en gebruikt ze veel energie (Buitenkamp et al. 1992).
Dierlijke mest en kunstmest veroorzaken belasting van de grond met metalen zoals
cadmium, koper en zink (zie tabel 1.2).
Het gebruik van chemische gewasbeschermingsmiddelen in de land- en tuinbouw
bedroeg in 1991 17 miljoen kilogram actieve stof en is sindsdien gedaald. Het
gebruik van gewasbeschermingsmiddelen per jaar is in 1994 ten opzichte van de
referentieperiode 1984-1988 met 44 procent afgenomen (Ministerie van LNV 1995).
Met name het gebruik van grondontsmettingsmiddelen is verminderd. De daling
is het gevolg van een zuiniger gebruik en deels van de toepassing van andere
(nieuwe) middelen, die echter wel een grotere werking per kilogram actieve stof
kunnen hebben (RIVM 1993:107).
Verspilling

Ten aanzien van het energiegebruik kan gesteld worden dat de landbouw, en
vooral de glastuinbouw, één van de meest energie-intensieve sectoren van de
Nederlandse economie is. Het aandeel van de glastuinbouw in het Bruto Nationaal
Produkt is circa 1 procent, terwijl het aandeel in het nationaal energiegebruik circa
4 procent is.
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Tabel 1.2 Milieubelasting veroorzaakt door de landbouw. Bron: RIVM 1993:159
milieuthema

eenheid

omvang

klimaatverandering

kooldioxide (C02)

miljard kilogram

9

methaan (CH4)

miljoen kilogram

520

lachgas (N20)

miljoen kilogram

25

miljoen kilogram

200

• fosfor

miljoen kilogram

130

• stikstof

miljoen kilogram

849

verspreiding

1000 kilogram

verzuring

ammoniak (NH3)
vermesting

bruto bodembelasting

zware metalen-bodem
• zink

1580

• cadmium

7,5

• koper

920

• lood

70

• kwik

1

• chroom

47

• nikkel

77

bestrijdingsmiddelengebruik

miljoen kilogram

19
S

verstoring

geurhinder

% gehinderden

2,5

Verwijdering van afval

De afvalproduktie van de landbouw omvat bijvoorbeeld landbouwplastic, verpak
kingen van gewasbeschermingsmiddelen, niet hergebruikt substraat in de glas
tuinbouw, organisch slib en bagger.
Verdroging

Als een gevolg van beregening, irrigatie, waterbeheersingsmaatregelen en verdam
ping door de verhoogde gewasproduktie, draagt de landbouw bij aan de verdro
ging van gebieden. Het totaal areaal verdroogde natuurgebieden wordt geschat op
ongeveer 424.000 hectare (RIVM 1993:132).
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Verstoring en versnippering

Dit thema omvat geurhinder en effecten op natuur en landschap. De landbouw
heeft de laatste decennia bijgedragen aan de afname van natuurlijke en landschap
pelijke waarden. Landelijk is er een voortgaande afname van de biodiversiteit.
Gemiddeld genomen worden zeldzame soorten zeldzamer en worden algemene
soorten algemener of blijven gelijk. In voedselarme en in stabiele milieutypen is een
duidelijke afname in vóórkomen en verspreiding te zien van de daarvoor karakte
ristieke gemeenschappen en soorten. Dat geldt ook voor milieus die afhankelijk zijn
van kwelwater of van extensief gebruik en beheer. Vrij positief is daarentegen de
situatie bij de vogels (Bink et al. 1994).
Het landschap heeft een proces van schaalvergroting en nivellering ondergaan,
versterkt door landinrichtingsprojecten. De verscheidenheid aan en de visuele
kwaliteit van landschappen is afgenomen. Door afname van landschappelijke
elementen, die fungeren als 'stepping stones' bij de verspreiding van soorten, en
door intensivering van landgebruik, is de versnippering van natuurgebieden in
kleinere eenheden versterkt. Door deze verkleining van natuurgebieden wordt de
overlevingskans van soorten kleiner.
Klimaatverandering

De landbouw draagt verder bij aan klimaatverandering door uitstoot van broeikas
sen zoals kooldioxide (C02), methaan (CH4) en lachgas (N20). De COz-uitstoot, die
vooral wordt veroorzaakt door de glastuinbouw en de kunstmest- en krachtvoerindustrie, is het gevolg van het aardgasverbruik in deze bedrijfstakken. De veestapel
is verantwoordelijk voor de methaanuitstoot. Lachgas onstaat vooral door de
processen denitrificatie en nitrificatie in bodem en oppervlaktewater (RIVM 1991).
De landbouw ondervindt ook zelf de negatieve gevolgen van de door de sector
veroorzaakte milieuproblemen. Zo bedroeg het areaal fosfaatverzadigde grond in
1990 al 50.000 hectare (Mansholt 1990). Milieuproblemen die de landbouwproduktie
bedreigen zijn met name verdroging, luchtverontreiniging, verzuring, vermesting,
verspreiding van schadelijke stoffen en bodemaantasting. Daarbij gaat het om op
brengstderving, om aantasting van de kwaliteit van de landbouwproduktie, om
aantasting van produktiemiddelen (gebouwen en machines) en om gezondheidsri
sico's voor de beroepsgroep. De schade in de landbouw, zowel door de landbouw
zelf veroorzaakt als door andere maatschappelijke activiteiten, loopt in de honder
den miljoenen guldens. Alleen al de gewasschade ten gevolge van ozon en zwavel
dioxide bedraagt 300-600 miljoen gulden (RIVM 1991).

1.3 Vraagstelling
Door de overheid is op de ecologische problemen gereageerd door milieubeleid te
ontwikkelen voor de doelgroep landbouw om te komen tot een meer duurzame
landbouw. Duurzame landbouw is een vorm van landbouw die niet alleen in de
behoeftes van huidige generaties, maar ook in die van toekomstige generaties kan
voorzien. Eén van de reacties van de boeren op de ecologische problemen is het
vormen van samenwerkingsverbanden van boeren die streven naar een meer
duurzame landbouw. Met name sinds 1990 zijn er tientallen agrarische samenwer
kingsverbanden ontstaan. Op nationaal niveau, maar meer nog op regionaal niveau,
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organiseren boeren zich in een coöperatie, stichting, werkgroep, vereniging of
studieclub. Het gaat om groepen die bestaan uit boeren of agrarische belangenorga
nisaties, maar ook zijn coalities ontstaan van agrariërs met een grote verscheiden
heid aan andere actoren, zoals overheden, natuur- en milieuorganisaties, burgers,
vertegenwoordigers van schakels in de produktieketen of lokale organisaties zoals
WV's. De samenwerkingsverbanden richten zich op een zeer divers takenpakket
zoals teeltverbetering, kwaliteits- en biologische produktie, beheer van milieu,
natuur en landschap, belangenbehartiging, beleidsbeïnvloeding en ontwikkelingssa
menwerking. In bijlage 1 is een overzicht opgenomen van agrarische samenwer
kingsverbanden die ik heb geïnventariseerd in de periode 1992-1996.
Samenwerking van boeren is op zichzelf geen nieuw verschijnsel. Nieuw is wel dat
deze groepen zeggen te streven naar een duurzame landbouw en nieuwe land
bouwtaken uitvoeren en daartoe ook een eigen verantwoordelijkheid willen dragen.
Dit type samenwerkingsverbanden wordt door mij innovatiegroepen genoemd.
Samenwerkingsverbanden van agrariërs genieten een toenemende belangstelling
van media en overheden. Deze belangstelling is verklaarbaar, ten eerste vanwege
het beleidsdoel duurzame landbouw. Ten tweede omdat de overheid steeds meer
erkent dat haar sturingskracht beperkt is. Nieuwe concepten als deregulering en
decentralisatie, netwerksturing, zelfregulering en doelgroepbenadering illustreren
dit. In een situatie waar de overheid terugtreedt komt meer ruimte voor en wordt
verantwoordelijkheid gevraagd van boeren voor het bereiken van ecologische
doelen, gebaseerd op een verinnerlijking van ecologische waarden en normen
(Winsemius 1986). Agrariërs spelen in op deze koerswijzigingen in het beleid door
collectief hun handelingsruimte te benutten en door voor meer ruimte te pleiten.
De vraag rijst dan welke mogelijkheden innovatiegroepen hebben om een bijdrage
te leveren aan een meer duurzame landbouw. Is de handelingsruimte van boeren
niet zover ingeperkt dat onvoldoende ruimte wordt geboden aan agrarische
initiatieven die bijdragen aan een duurzame landbouw? Het onderzoek is beperkt
tot de invloed die de nationale overheid en het nationale overheidsbeleid op
innovatiegroepen uitoefenen. Daarmee vallen het provinciale en gemeentelijke
overheidsbeleid evenals de boeren die niet aangesloten zijn bij innovatiegroepen
buiten het bereik van deze studie.
De centrale vraagstelling van het onderzoek is zoals eerder gezegd de volgende. 'In
hoeverre en op welke onderdelen stimuleren of belemmeren het rijk en het rijksbeleid
agrarische innovatiegroepen in hun streven naar duurzame landbouw en welke mogelijkhe
den heeft de nationale overheid om agrarische initiatieven te stimuleren die bijdragen aan
een meer duurzame landbouw? ' Deze vraag is uiteengelegd in een aantal deelvragen.

Deze onderzoeksvragen zijn hierna kort samengevat ter introductie. Aan de uitwer
king daarvan en aan de onderzoeksopzet is hoofdstuk 4 gewijd.
1 Welke problemen treden op in de Nederlandse landbouw die de duurzaamheid
bedreigen? (reeds uitgewerkt in hoofdstuk 1)
2 Wat zijn de oorzaken en achtergronden van de ecologische problemen in de
Nederlandse landbouw? (hoofdstuk 2)
3 Vanuit welke theoretische invalshoek kunnen agrarische innovatiegroepen en het
nationale overheidsbeleid worden bestudeerd? (hoofdstuk 3)
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4 Welk methodisch kader is geschikt voor de beantwoording van de vraagstelling?
(hoofdstuk 4)
5 Welke criteria kunnen worden geformuleerd voor duurzaamheid en duurzame
landbouw? (hoofdstuk 5)
6 Welke uitgangspunten kunnen worden geformuleerd voor sturing door de natio
nale overheid om te komen tot een meer duurzame landbouw? (hoofdstuk 6)
7 In hoeverre bevordert het huidige nationale overheidsbeleid een duurzame
landbouw en agrarische initiatieven die bijdragen aan een meer duurzame land
bouw? (hoofdstuk 7)
8 In hoeverre en op welke wijzen dragen innovatiegroepen bij aan een duurzame
landbouw? (hoofdstuk 8)
9 In hoeverre worden innovatiegroepen gestimuleerd of belemmerd door hun
eigen groepskenmerken en door niet-overheids actoren? (hoofdstuk 9)
10 Op welke wijzen voelen innovatiegroepen zich gestimuleerd of belemmerd in
hun activiteiten door overheden en het nationaal overheidsbeleid? (hoofdstuk
10)
11 Welke conclusies kunnen worden getrokken uit een vergelijking van de resulta
ten van de evaluatie van het nationaal beleid en de perceptie van dit beleid door
innovatiegroepen? (hoofdstuk 11)
12 Welke beleidsaanbevelingen kunnen worden geformuleerd voor het nationale
overheidsbeleid en het ingezette instrumentarium opdat agrarische initiatieven
die bijdragen aan een duurzame landbouw worden gestimuleerd? (hoofdstuk 12)
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2 OORZAKEN EN ACHTERGRONDEN VAN VERANDERINGEN IN DE
NEDERLANDSE LANDBOUW
'Bergen boter, meer melk en massa's mest
en nog is de produktiedorst nog niet gelest.
Wie steeds met Mansholt 's groei is meegehold,
wordt afgestraft en nu door ambtenaren achtervolgd.
Brussel 's bestuurders zijn economisch gericht
en voor de belangen der agribusiness gezwicht.
Hun logica leidt tot prijsverlaging;
de boer heeft de keus tussen warme en koude sanering.
De agrarisch ondernemer is in een fuik gerend
en tussen economie en milieu beklemd.
Ook zij die wel duurzaam willen, zien hun weg versperd;
door banken, bedrijven en beleid is hun vrijheid ingeperkt.'

Ina Horlings

2.1 Inleiding
In het voorgaande hoofdstuk is beschreven dat de landbouw ecologische problemen
veroorzaakt. In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de oorzaken en achtergronden van
deze problemen. De volgende onderzoeksvraag staat dan ook centraal in dit
hoofdstuk: Wat zijn de oorzaken en achtergronden van de ecologische problemen in de
Nederlandse landbouw? Deze vraag is uiteengelegd in de volgende deelvragen,
toegespitst op de veranderingen die zich sinds de Tweede Wereldoorlog in de
Nederlandse landbouw hebben voorgedaan.
• Welke factoren beïnvloeden de landbouwontwikkeling?
• Hoe heeft de landbouw in Nederland zich de laatste decennia ontwikkeld?
• Hoe is de agrarische produktiewijze veranderd?
• Welke wijzigingen zijn opgetreden in de relaties tussen agrariërs en actoren in
de bedrijfscontext?
• Op welke wijze heeft het nationale overheidsbeleid de landbouw beïnvloed?
• Welke gevolgen hebben de genoemde wijzigingen voor duurzame landbouw?
Inzicht in landbouwontwikkeling is voor deze studie niet alleen relevant om de
ecologische problemen in de Nederlandse landbouw te kunnen verklaren of voor
het formuleren van beleidsaanbevelingen. De vraag kan bovendien gesteld worden,
in hoeverre de activiteiten van innovatiegroepen een reactie vormen op de geschets
te veranderingen in de landbouw. De deelvragen worden achtereenvolgens beant
woord, uitgaande van een schematisch model dat in figuur 2.1 is aangegeven. Dit
schema is een visualisering van de belangrijkste aandachtspunten van dit hoofdstuk
en hun onderlinge relaties. In paragraaf 2.2 wordt ingegaan op de factoren die land
bouwontwikkeling beïnvloeden. Landbouwontwikkeling wordt niet alleen beinvloed door factoren op macro-niveau, zoals technologische en institutionele
factoren, maar ook door factoren op het micro-niveau: de kenmerken van de
landbouw en het verschillende gedrag van agrariërs. Algemeen wordt veronder
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steld dat de aard en richting van de landbouwontwikkeling de afgelopen decennia
heeft geleid tot het ontstaan van ecologische problemen.
Als oorzaak daarvoor kunnen ten eerste worden genoemd de veranderingen in de
agrarische produktiewijze zoals de intensivering van de produktie (paragraaf 2.3).
Ten tweede beschouw ik ook de gewijzigde relaties tussen agrariërs en andere
actoren in de 'bedrijfscontext' als een verklarende factor. Als gevolg van de toene
mende invloed van actoren buiten het bedrijf op de produktiewijze is de hande
lingsruimte van agrariërs afgenomen en daarmee de mogelijkheden van agrariërs
om op een verschillende manier oplossingen te ontwikkelen voor de ecologische
problemen (paragraaf 2.4). Het overheidsbeleid was genoodzaakt om te reageren
op de toenemende ecologische problemen door in de jaren zeventig en tachtig
milieuregelgeving te formuleren. Een neveneffect van deze regelgeving is, dat de
handelingsruimte van boeren verder is ingeperkt (paragraaf 2.5). De afnemende
handelingsruimte verkleint de mogelijkheden van boeren om op verschillende
wijzen en met inzet van vakmanschap zelfgekozen wegen te zoeken naar duurzame
landbouw (paragraaf 2.6).
Figuur 2.1 Ontstaan van ecologische problemen in de Nederlandse landbouw
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2.2 Landbouwontwikkeling
De in hoofdstuk 1 beschreven ecologische problemen zijn het gevolg van de aard
en richting van de landbouwontwikkeling en de wijze waarop verschillende actoren
op deze ontwikkeling hebben ingewerkt. Om inzicht te verkrijgen in de Neder
landse landbouwontwikkeling vanaf de jaren vijftig, wordt als startpunt genomen
een bespreking van de theorie van Hayami en Ruttan over landbouwontwikkeling
en -vernieuwing (Hayami en Ruttan 1985; gewijzigde druk, eerste druk 1971).
Landbouwontwikkeling wordt niet alleen bepaald door krachten buiten de landbouwpraktijk, maar ook door factoren in de landbouw zelf, zogenoemde endogene
ontwikkelingen. Daarom wordt in paragraaf 2.2.2 aandacht besteed aan de begrip
pen exogene en endogene ontwikkeling. Theorieën over veranderingen in de
landbouw grijpen vaak aan bij het macro-niveau, de landbouwsector als geheel.
Maar voor een goed begrip van landbouwontwikkeling is ook kennis nodig over
het micro-niveau, de agrarische bedrijven. In paragraaf 2.2.3 en 2.2.4 wordt daarom
ingegaan op dit micro-niveau door de kenmerkende gezinsbedrijvenstructuur en
het gedrag van agrariërs te behandelen.
2.2.1 Institutionele en technologische factoren

De theorie van Hayami en Ruttan over landbouwontwikkeling en -vernieuwing is
hier relevant om twee redenen. Ten eerste tonen de auteurs aan dat technologische
en institutionele factoren invloed hebben op landbouwontwikkeling. Deze factoren
hebben het in hoofdstuk 1 beschreven proces van intensivering van de landbouw
bevorderd. Ten tweede laten de auteurs zien dat er in de landbouw verschillende
ontwikkelingspatronen zijn te onderscheiden, die de oorzaak vormen van de
bestaande diversiteit in de landbouwpraktijk. Deze twee punten worden hier
achtereenvolgens behandeld.
Hayami en Ruttan stellen de technologische en institutionele ontwikkeling van de
landbouw centraal. Instituties definiëren ze als: 'de regels van een samenleving die de
coördinatie tussen mensen vergemakkelijken' (Hayami en Ruttan 1985:94). De belang
rijkste motor achter de agrarische produktiegroei is volgens de auteurs de ontwik
keling van technologieën die passen bij de economische en ecologische omstandig
heden. De aard en richting van die technologie-ontwikkeling wordt bepaald door
de 'relatieve factorprijzen', de onderlinge verhouding tussen de prijzen van
kapitaal, arbeid en grond. De prijzen van die produktiefactoren bepalen in hoeverre
de ene factor vervangen wordt door de andere; in welke mate bijvoorbeeld inzet
van arbeid wordt vervangen door investeringen in arbeidsbesparende technologie.
De relatieve factorprijzen weerspiegelen de maatschappelijke schaarsteverhoudingen. Is met andere woorden grond in overvloed aanwezig en dus goedkoop,
terwijl arbeid schaars en dus verhoudingsgewijs duur is, dan zullen boeren hun
bedrijven vergroten en zal schaalvergroting het dominante ontwikkelingspatroon
binnen de landbouw worden. Wanneer grond relatief duur is zullen boeren eerder
de opbrengst per hectare opvoeren, dus intensiveren. Landbouwontwikkeling kan
in deze visie worden gekarakteriseerd als een systematische vervanging van de
duurste produktiefactor door goedkopere factoren.
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Wanneer de landbouwontwikkeling geblokkeerd is dan moet deze volgens Hayami
en Ruttan op gang gebracht worden door induced technical and institutional change.
Dit komt neer op het volgende. Overheden zouden die technologieën en vernieu
wingen moeten stimuleren die in overeenstemming zijn met de prijzen van kapitaal,
arbeid en grond, door bijvoorbeeld bij hoge loonkosten arbeidsbesparende technolo
gie te stimuleren. Daarnaast zou de overheid een optimale en ongehinderde
ontwikkeling van de markten van landbouwprodukten moeten bevorderen en
moeten investeren in landbouwkundig onderwijs en voorlichting en infrastructurele
voorzieningen.
Hayami en Ruttan leggen een relatie tussen de verspreiding van technologie en
infrastructurele investeringen. De aanpassing van omgevingscondities, zoals een
betere waterbeheersing door irrigatie, is volgens hen vaak een voorwaarde voor een
efficiënte benutting van nieuwe technologie, zoals zaaizaad- en kunstmesttechnologie. Door de introductie van die technologie worden infrastructurele investeringen
aangemoedigd omdat de verwachte opbrengsten ervan hoger zijn geworden. Dit
gaat gepaard met institutionele innovaties, zoals bestuurlijke en organisatorische
vernieuwingen, om de publieke inspanningen te organiseren die voor die investe
ringen nodig zijn.
Samengevat, zien Hayami en Ruttan, uitgaande van neo-klassieke economische
argumenten, als voorwaarden voor landbouwontwikkeling een goed functionerend
institutioneel netwerk, beschikbaarheid van op wetenschap gebaseerde technologie
en een goed werkende markt. Door technologie-ontwikkeling kan de duurste factor
vervangen worden en zo agrarische ontwikkeling worden gestimuleerd.
Hayami en Ruttan hebben in een groot aantal landen agrarische ontwikkelingspa
tronen in kaart gebracht met behulp van de begrippen schaal en intensiteit. De
schaal kan geoperationaliseerd worden als het aantal hectares per arbeidskracht of
als het aantal melkkoeien per arbeidskracht. Intensiteit staat voor de produktie per
oppervlakte-eenheid, bijvoorbeeld de hoeveelheid graan per hectare. Uit hun studie
bleek dat er in elk onderzocht land sprake is van een grote verscheidenheid aan
ontwikkelingspatronen. De groei van het inkomen van de agrariër kan het resultaat
zijn van schaalvergroting of intensivering of van een combinatie van beide.
Voor een beoordeling van de ideeën van Hayami en Ruttan is gebruik gemaakt van
kritische commentaren uit landbouw-economische en sociologische hoek die hier
kort worden besproken (Beckford 1984; De Hoogh 1986; Van der Ploeg 1991; Silvis
1994). De opvattingen van deze auteurs, waarbij in deze studie wordt aangesloten,
relativeren de invloed van de relatieve factorprijzen op landbouwontwikkeling. Zo
stelt De Hoogh dat het tempo en de richting van de technische ontwikkelingen
meer een reactie zijn op de schaarste van factoren zoals grond en arbeid, dan het
resultaat van de hoogte van de opbrengstprijzen. Kostprijsverlagende technieken
zijn immers altijd interessant voor de boer, zowel bij hoge als bij lage prijzen. De
boer hoeft daarbij niet bang te zijn dat hij als kleine aanbieder de markt bederft. De
technische ontwikkelingen en de produktiegroei worden beïnvloed door de inten
sieve prikkels tot produktiestijging die via onderzoek, voorlichting en infrastruc
turele voorzieningen op de agrarische producenten afkomen. Ook de ondernemin
gen die grond- en hulpstoffen aan de landbouw leveren zijn zeer actief in de
ontwikkeling van nieuwe produktiemiddelen en -methoden (De Hoogh 1986). De
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Hoogh stelt dat meer inzicht in de kenmerkende gezinsbedrijvenstructuur van de
landbouw nodig is om landbouwontwikkeling te kunnen begrijpen.
Hayami en Ruttan beschrijven agrarische ontwikkeling vooral in termen van
agrarische produktie en produktiviteit. Dit is echter een te beperkte invulling.
Ontwikkeling heeft veel meer dimensies, zoals voedselzekerheid, inkomensverde
ling, gevolgen voor milieu, natuur, landschap, welzijn van dieren, enzovoort (Silvis
1994:120-121). Het macro-model van Hayami en Ruttan over landbouwontwikkeling
zegt weinig over de mate van en de wijze waarop boeren op technologische veranderingen reageren. De auteurs maken bovendien geen onderscheid tussen
algemene, wetenschappelijke en technologische vernieuwingen aan de ene kant en
agrarische innovaties aan de andere kant. Silvis stelt dat de visie van Hayami en
Ruttan homogeniteit van de produktiefactoren grond, arbeid en kapitaal veronder
stelt en voorbij gaat aan de invloed daarop van mensen. Ook de sociaal-culturele
oorzaken en gevolgen van technologische en institutionele verandering blijven
volgens hem onderbelicht; de invloed van economische en machtsverschillen op de
landbouw wordt buiten beschouwing gelaten.
Ook Van der Ploeg (1991) bekritiseert Hayami en Ruttan, in navolging van Beckford
(1984). Agrarische groei en produktiviteitsstijging worden volgens hem teveel
vereenzelvigd met ontwikkeling zonder dat daarbij machtsverhoudingen en politiek-economische verhoudingen in ogenschouw worden genomen (Van der Ploeg
1991:55). Van der Ploeg stelt dan ook de vraag in hoeverre factorprijzen werkelijk
de maatschappelijke schaarsteverhoudingen weerspiegelen. Volgens hem zijn
relatieve factorprijzen vaak meer een afspiegeling van machtsverhoudingen, dan
een door een 'onzichtbare hand' gereguleerde reflectie van schaarsteverhou
dingen. De internationale markt- en prijsverhoudingen corresponderen bijvoorbeeld
slechts zelden met lokale schaarsteverhoudingen en behoeftes binnen landbouwstelsels in gebieden als West-Afrika. De onderlinge relatie tussen macht, factorprijzen
en technologie-ontwikkeling is volgens hem dan ook zeer complex en niet aan te
duiden met unilineaire verbanden. Hayami en Ruttan gaan echter voorbij aan deze
verknoping van macht, factorprijzen en technologie-ontwikkeling (Van der Ploeg
1991:56).
Hayami en Ruttan hebben niet alleen aandacht geschonken aan technologische en
institutionele verandering in de landbouw, maar toonden zoals gezegd ook aan dat
er verschillende agrarische ontwikkelingspatronen zijn. Zo kunnen globaal vier
typen landbouwontwikkeling worden onderscheiden: het Japanse model, dat staat
voor een zeer intensieve en tegelijkertijd kleinschalige landbouwbeoefening; het
Amerikaanse type dat gedomineerd wordt door grootschaligheid en verhoudingsge
wijs extensieve produktieniveaus; het Europese type dat een tussenpositie tussen
de hiervoor genoemde tegenpolen inneemt en tenslotte de typische Derde Wereld
situatie waarin een lage intensiteit samengaat met een geringe schaal (Van der
Ploeg 1991:50).
Hayami en Ruttan lieten zien dat deze typen niet toevallig zijn ontstaan, maar het
resultaat zijn van uiteenlopende agrarische ontwikkelingspatronen. Zo kennen
intensieve landbouwstelsels een geschiedenis die gekenmerkt wordt door een voort
gaande intensivering. Ook grootschalige, relatief extensieve landbouwstelsels zijn
geworteld in hun historie. Agrarische ontwikkeling blijkt meerdere, onderling sterk
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uiteenlopende routes te kunnen volgen. Dit impliceert dat er niet één eenduidig
patroon is waarlangs het agrarische ontwikkelingsproces verloopt of zou moeten
verlopen, ongeacht de uitgangssituatie, de context en de in het geding zijnde
belangen. De diversiteit aan ontwikkelingspatronen weerspiegelt zich in verschillen
tussen landbouwbedrijven. Dé landbouwsector bestaat niet. Dit laat het bestaan van
verschillende 'bedrijfsstijlen' duidelijk zien (zie paragraaf 2.5.1) Een ander voor
beeld van deze diversiteit is de dualistische structuur, het voorkomen van groot
grondbezit naast kleine bedrijfjes, in tal van Latijns-Amerikaanse landen (Van der
Ploeg 1991).
Deze paragraaf samenvattend blijkt landbouwontwikkeling niet alleen te worden
bepaald door de hoogte van de prijzen van kapitaal, arbeid en grond, maar ook
door de schaarste van grond en arbeid en door politiek-economische verhoudingen
en sociaal-culturele aspecten. Landbouwontwikkeling wordt niet alleen beïnvloed
door krachten buiten de landbouwbedrijven, maar ook door factoren in de land
bouw zelf. In de volgende drie subparagrafen wordt daarom aandacht besteed aan
drie belangrijke factoren: de invloed van lokale bronnen zoals kennis, arbeid en
ecologie (paragraaf 2.2.2), de kenmerkende structuur van de landbouw, die bestaat
uit een groot aantal gezinsbedrijven (paragraaf 2.2.3) en het verschillende gedrag
van agrariërs (paragraaf 2.2.4).
2.2.2 Exogene versus endogene ontwikkeling
Na de Tweede Wereldoorlog werden veranderingen in de landbouw vooral geba
seerd op en geleid door actoren en instituties buiten de directe producenten zelf.
Volgens Long en Van der Ploeg (1994) vormde het dominante ontwikkelingsconcept
een breuk met de werkwijze van boeren in de bestaande landbouwpraktijk. Land
bouw werd door de overheid gezien als een stagnerende sector die gemoderniseerd
moest worden. 'Transformatie van traditionele landbouw' was dan ook een slogan
in de jaren zestig. De achtergrond daarvan was volgens Lowe en Murdoch (1995)
onder meer het doel om perifere plattelandsregio's door landbouwstructuurbeleid
om te vormen tot dynamische regio's, die voedselproducerende en arbeidsfuncties
konden vervullen voor dynamische stedelijke centra. Boeren die meer dan anderen
in staat waren om deel te nemen aan moderniseringsprojecten werden geclassifi
ceerd als degenen die het meest open stonden voor informatie, boodschappen en
innovaties van buitenaf. Het cultuurpatroon werd in deze sociologische benadering
als doorslaggevend gezien voor het menselijk handelen. De toenmalige sociologi
sche benadering van de landbouw paste goed bij gangbare economische opvat
tingen die de landbouwpraktijk zagen als een sector die zich voortdurend aanpaste
aan veranderingen in markten, beleid en technologie.
Een landbouwontwikkeling die sterk bepaald wordt door externe krachten, actoren,
instituties en invloeden van buiten het boerenbedrijf, wordt wel 'exogeen' ge
noemd. Endogene ontwikkeling is volgens Picchi (1994:195) 'lokale ontwikkeling
veroorzaakt door lokale impulsen en voornamelijk gebaseerd op lokale bronnen'.
Met 'lokaal' worden aspecten van de lokale gemeenschap bedoeld die relevant
zijn voor de agrarische bedrijfsvoering zoals arbeid, kennis, de lokale ecologische
omstandigheden (bodem, grondwaterstand en dergelijke) en lokale patronen om de
produktie aan de consumptie te koppelen.
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In werkelijkheid is landbouwontwikkeling niet uitsluitend exogeen of endogeen,
maar is zij een combinatie van exogene en endogene elementen, een balans die naar
beide kanten kan overhellen. Ontwikkelingspatronen, of ze nu exogeen of endogeen
zijn, worden altijd mede gevormd door lokale factoren zoals arbeid en kennis.
Andersom worden lokale bronnen, zoals de kennis van boeren, door externe
elementen beïnvloed, zoals door opleidingscentra en de media. Van der Ploeg en
Long definiëren endogene ontwikkeling dan ook als een relatief concept, als een
ontwikkelingspatroon dat vooral, maar niet exclusief, gebaseerd is op lokaal
beschikbare bronnen. Bij endogene ontwikkeling vormen lokale bronnen, zoals die
bijvoorbeeld op een specifieke manier geordend zijn in verschillende bedrijfsstijlen,
het startpunt en bovendien het beoordelingskader om de toepassingsmogelijkheden
van externe bronnen in te schatten. Bij exogene ontwikkeling bepalen externe
elementen zoals wetenschappelijke kennis en technologie hoe lokale bronnen
worden benut (Long en Van der Ploeg 1994:1-2).
Van belang voor het inzicht in de landbouwontwikkeling is niet alleen de mate
waarin lokale bronnen de ontwikkeling beïnvloeden, maar vooral wie de controle
heeft, dat wil zeggen welke actoren de meeste invloed hebben op de bedrijfsvoering
en de landbouwontwikkeling, lokale actoren zoals boeren(groepen) zelf of andere
actoren zoals overheden, de handel of de industrie (Lowe en Murdoch 1995).
Landbouwontwikkeling wordt dus mede bepaald door de vraag of boeren en
boerengroepen het object of het subject zijn van landbouwontwikkeling. Veronder
steld wordt in deze studie, dat de vrijheid van boeren afneemt als een gevolg van
de toenemende invloed van actoren buiten het bedrijf, met andere woorden dat
boeren steeds meer het object worden van landbouwontwikkeling en steeds minder
het subject zijn. Deze veronderstelling wordt in paragraaf 2.4 en in hoofdstuk 3
nader uitgewerkt.
De vraag naar controle impliceert dat onderzoek naar de veranderingen in de
bedrijfsvoering machtsrelaties in de beschouwing moet betrekken (Lowe en Mur
doch 1995). Het gaat daarbij om verschillen in macht en beïnvloedingsmogelijkhe
den van actoren, die bepalen in welke mate en hoe lokale kennis, arbeid en ecologi
sche omstandigheden worden benut op landbouwbedrijven. Een tweede consequen
tie van de vraag naar controle heeft betrekking op de afstanden waarover beïnvloe
ding van de bedrijfsvoering van boeren plaatsvindt. Terwijl het debat over exogene
versus endogene ontwikkeling meestal gevoerd wordt binnen specifieke geografi
sche grenzen zoals de regio, onderhouden landbouwbedrijven in werkelijkheid
relaties die de lokale of regionale context overstijgen. Een voorbeeld daarvan is de
invoer van grondstoffen voor veevoer uit verschillende continenten. Landbouw kan
volgens Whatmore (1994) dan ook niet los worden gezien van de bovenlokale
sociale relaties en instituties die de processen van voedselproduktie en consumptie
structureren (Whatmore 1994:36). Er is verder sprake van een mondialisering van
de voedselproduktie (Marsden en Arce 1994).
Het landbouwstructuurbeleid van de Europese Gemeenschap heeft de betekenis van
bovenlokale relaties versterkt. Beleid gericht op schaalvergroting, mechanisatie en
uitstoot van kleine marginale bedrijven was in veel Europese landen weliswaar
primair bedoeld als versterking van de economische en sociale structuur van
regio's, maar had tevens ten doel de integratie van landbouw in regionale, nationa
le en internationale markten te bevorderen. De participatie van landbouw in deze
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wijdere fora beïnvloedde sterk de rurale ontwikkelingspatronen (Lowe en Murdoch
1995).
De conclusie van deze paragraaf is dat zowel krachten van buiten de landbouwpraktijk, zoals economische, technologische en institutionele factoren, als endogene
elementen zoals de lokale ecologie, kennis en arbeid, landbouwontwikkeling
beïnvloeden. Bepalend is vooral ook welke actoren de meeste mogelijkheden
hebben om de bedrijfsvoering en ontwikkelingsprocessen te beïnvloeden. De sociale
relaties en instituties die de landbouw beïnvloeden kunnen daarbij worden gesitu
eerd op verschillende schaalniveaus.
2.2.3 Kenmerken van de landbouw
De theorie over landbouwontwikkeling van Hayami en Ruttan besteedt onvoldoen
de aandacht aan de specifieke kenmerken van de landbouw als economische
activiteit. Een economische benadering die wel uitgaat van de specifieke kenmerken
van de landbouw is de institutioneel-economische analyse van De Hoogh (1990).
Hij verklaart de dynamiek van de landbouw uit de bijzondere positie die de
landbouw inneemt tegenover de staat en de rest van de economie. In de analyse
van De Hoogh wordt een belangrijke rol toegekend aan de typische gezinsbedrij
venstructuur in de landbouw.
In het landbouwbedrijf heersen andere opvattingen over beloning en arbeid dan in
andere ondernemingen. De landbouwproduktie vindt plaats in een groot aantal
relatief kleine ondernemingen die overwegend met gezinsarbeid en eigen vermogen
werken. Door deze gezinsbedrijvenstructuur hebben de grond, het geïnvesteerde
kapitaal en grotendeels ook de arbeid het karakter van vaste kosten, dat wil zeggen
dat ze niet snel hun agrarisch gebruik verliezen wanneer het economisch slecht gaat
in de landbouw. Bij dalende produktprijzen verloopt het inkrimpen van de ingezet
te arbeid, grond en kapitaal dan ook uiterst traag. Boeren zetten hun bedrijf
daardoor ook vaak langer voort dan op grond van economische overwegingen
verwacht zou kunnen worden. Ook het gebruik van inputs zoals kunstmest en be
strijdingsmiddelen is meer het resultaat van teelttechnische dan prijsoverwegingen.
De keuzeruimte van de agrariër is namelijk op dit punt beperkt; met de keuze voor
een bepaald gewas ligt voor een groot deel ook de keuze voor bepaalde risicicomijdende hulpmiddelen zoals gewasbeschermingsmiddelen vast.
De landbouwsector reageert, tenslotte, niet conform de verwachting op het prijsme
chanisme. Het aanbod van produkten is nogal ongevoelig voor prijsveranderingen.
Omdat een individuele boer de markt nauwelijks kan beïnvloeden, is het voor de
agrariër logisch om bij lagere prijzen zijn inkomen op peil te houden door produktieverhoging per hectare of door schaalvergroting. Bovendien is niet alleen het
aanbod van maar ook de vraag naar agrarische produkten vrij ongevoelig voor
prijsveranderingen. Mensen gaan immers niet steeds meer brood eten bij lagere
prijzen (De Hoogh 1990). De conclusie uit deze paragraaf is dan ook dat de in
paragraaf 2.2.1 beschreven invloed van de prijzen van kapitaal, arbeid en technolo
gie op de landbouwontwikkeling wordt gerelativeerd door de werking van de
agrarische gezinsbedrijvenstructuur, die sterk de agrarische vraag naar en het
aanbod van landbouwprodukten beïnvloedt.
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2.2.4 Gedrag van agrariërs

De wijze waarop in het verleden over agrariërs is gedacht binnen met name de
agrarische sociologie en de economie heeft via het beleid de landbouwontwikkeling
beïnvloed. Agrariërs werden beschouwd als passieve acceptors van innovaties van
buitenaf en als economische optimizers zoals deze paragraaf zal laten zien. Norma
tieve opvattingen over het gedrag van de agrariër zijn evenwel in de loop der tijd
gewijzigd. Boeren reageren verschillend op ontwikkelingen van buiten af en
baseren hun beslissingen niet alleen op economische, maar ook op sociale motieven.
Boeren worden verder geconfronteerd met verschillende onzekerheden waarop ze
op verschillende wijze reageren.
Door Van Broekhuizen (1993) is beschreven hoe in de agrarische sociologie in de
periode 1950-1970 de nadruk werd gelegd op de tegenstelling tussen een traditio
neel cultuurpatroon enerzijds en een wenselijk geacht modem dynamisch cultuur
patroon anderzijds. Er werd vaak van uitgegaan dat agrarische ontwikkeling recht
streeks doorgetrokken kon worden tot op het bedrijfsniveau. Of iemand een goede
boer was, werd afhankelijk gesteld van de manier waarop hij kennis en technologie
van buiten het bedrijf overnam. Uitgaande van normen over wat een 'goede' boer
was, werd onderzocht waarom sommige boeren van de norm afweken door bijvoor
beeld tegen ruilverkavelingen te stemmen of door niet de modernste technologie
toe te passen. Dit wordt duidelijk geïllustreerd door de volgende uitspraak van
Hofstee. Hij stelde dat als criterium om iemand een goede boer te noemen drie
factoren in onderlinge wisselwerking van belang zijn: ten eerste de toepassing van
moderne landbouwmethoden, zoals deze onder andere door de voorlichtingsdienst
worden gepropageerd. Ten tweede een nauw contact met de voorlichtingsdienst.
Hofstee stelde bijvoorbeeld in 1960 dat men de kwaliteiten van de boer bijna kan
afmeten aan het aantal malen dat hij per jaar met de voorlichting in contact komt.
De derde factor is een goed financiëel bedrijfsresultaat. Het landbouwkundig onder
zoek versterkte de dominante ontwikkelingsrichting van de landbouw. Zo stelde
Hofstee in 1953 over het agrarisch sociologisch onderzoek:
'wij hopen dat het in de practijk er toe kan bijdragen om de aanpassing in het econo
misch handelen van de boeren aan de technische mogelijkheden, die thans aanwezig zijn
te bevorderen; anders gezegd: om het effect van landbouwonderwijs en landbouwvoorlich
ting te versterken.' (geciteerd in van Broekhuizen 1993)

Een voorbeeld van de modernisatiebenadering is de adoptie- en diffusietheorie,
ontwikkeld door Rogers in de jaren vijftig. Daarin wordt modernisering van de
landbouw voorgesteld als een unilineair proces van technologische vernieuwing.
Het idee achter het diffusiemodel is dat moderne culturele patronen zich door
diffusie vanuit hogere sociaal-economische lagen verspreiden in de samenleving:
het 'trickle down' effect. Boeren werden door Rogers geklassificeerd overeen
komstig de mate waarin en het tijdstip waarop zij nieuwe ideeën van agro-indus
trie, voorlichting, onderwijs en onderzoek accepteerden. Zij werden geëtiketteerd
als 'innovators, early adopters, early majority' en 'laggards'. Rogers stelde later dat
een biologische boer die hij in 1953 als 'lagger' (achterblijver) classificeerde naar
hedendaagse standaarden een 'superinnovator' in organische landbouw zou zijn
(Rogers 1983:189-191).
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De voorbeelden van Hofstee en Rogers passen binnen een benadering in de agrari
sche sociologie die gericht was op een modern dynamische landbouw. Later werd
dit streven naar moderniteit steeds meer ter discussie gesteld (bijvoorbeeld door
Bolhuis en Van der Ploeg 1985). Als reactie op de moderniseringsbenadering
kwamen in de jaren tachtig nieuwe benaderingen op die meer aandacht besteedden
aan machtsverschillen binnen de landbouw en aan de wisselwerking tussen
agrariërs en andere actoren.
Niet alleen in de agrarische sociologie maar ook in de neo-klassieke economie golden
lange tijd specifieke opvattingen over het gedrag van de agrariër. De boer werd be
schouwd als een 'homo economicus', dat wil zeggen als een agrarisch onder
nemer, met perfecte kennis en bekwaamheid, die zich gedraagt als een economisch
optimizer. Dat wil zeggen dat de landbouwer uit zichzelf kiest voor de produktie
die hem het hoogste financiële resultaat oplevert.
Aan deze opvatting over de boer liggen twee veronderstellingen ten grondslag. Ten
eerste de gedachte dat alleen de marktsituatie bepaalt welk produkt zal worden
voortgebracht. Ten tweede de mening dat de landbouwer volledig op de hoogte is
van de marktsituatie en dat hij beschikt over alle andere relevante informatie, zoals
de kosten van alle produktiefactoren en hun onderlinge substitutiemogelijkheden,
bijvoorbeeld van arbeid naar kapitaal en andersom, en dat hij vervolgens volkomen
rationeel-economisch naar deze kennis zal handelen.
De laatste decennia worden deze neo-klassieke uitgangspunten steeds meer bekriti
seerd in benaderingen die de aandacht verleggen naar het gedrag van de boer. Zo
gaat het behavioralisme uit van de beslissingen en handelingen van de mens als
actor. In de behavioralistische benadering wordt niet bij voorbaat verondersteld dat
boeren alleen streven naar economische optimalisering. Dit is al door Found (1971)
onderkend. Hij maakte onderscheid tussen twee beslissingsmodellen, dat van een
homo economicus en dat van een behavioralistisch beslissingsmodel (Found
1971:165 en 166). In de behavioralistische opvatting neemt men, anders dan bij de
economische benadering, aan dat ten eerste de landbouwer niet altijd een econo
misch optimaal resultaat kan halen door gebrek aan kennis, kunde, informatie of
financiën. Dit wordt wel aangeduid met de term 'bounded rationality'. Ten tweede
is de agrariër niet alleen gericht op een economisch optimaal resultaat, maar
bijvoorbeeld ook op doelen zoals sociaal aanzien, goede intermenselijke verhou
dingen, prettige werkomstandigheden, het vermijden van risico's of de continuïteit
van het bedrijf. Hieruit volgt ten derde dat hij niet altijd streeft naar het optimaal
haalbare in economische zin, maar naar een resultaat dat voor hem bevredigend is.
Dit kan bijvoorbeeld samenhangen met zijn mentaliteit, zijn waarden, zijn lichame
lijke omstandigheden of met invloeden vanuit zijn sociale omgeving. Zo'n uit
gangspunt wordt aangeduid met de term 'satisfizer'. Wolpert (1964) onderzocht
dit bijvoorbeeld in Zweden.
Kenmerkend voor de agrarische bedrijfsvoering is verder dat boeren bij het nemen
van beslissingen geconfronteerd worden met verschillende onzekerheidsbronnen.
Weliswaar worden ook andere ondernemers geconfronteerd met bronnen van
onzekerheid zoals de eigen gezondheidstoestand en die van personeel en gezin, en
onzekerheid omtrent de afzetmarkt. Agrarische ondernemers worden echter
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daarnaast geconfronteerd met de onvoorspelbare invloed van het weer, van ziekten
en plagen, enzovoorts. De manier waarop de omgeving of context van het agrari
sche bedrijf invloed heeft op het gedrag van de agrariër hangt af van de wijze
waarop de boer die context waarneemt en interpreteert (Maas 1984:71-72). Hoe
boeren met onzekerheidsbronnen omgaan, hangt bijvoorbeeld af van hun kennis en
hun houding tegenover dit soort risico's (Maas 1984).
Wolpert (1964) geeft een overzicht van de contextfactoren waarmee boeren te
maken hebben:
• persoonlijke factoren, zoals de gezondheidstoestand van de ondernemer, het
gezin en het personeel;
• institutionele regelingen, zoals de overheidspolitiek met betrekking tot de prijzen
van inputs en outputs en wettelijke regelingen ten aanzien van milieu-investerin
gen;
• technologische veranderingen;
• marktstructuren;
• natuurkundige factoren, zoals het weer, de bodem, enzovoorts.
Wanneer een boer bepaald gedrag vertoont of een bepaalde beslissing neemt, dan
kan hij daarvoor zoals gezegd behalve economische optimalisering nog talrijke
andere motieven hebben. Wanneer een boer een doel nastreeft dat economisch niet
optimaal is, dan wil dat niet zeggen dat hij irrationeel handelt. In de praktijk
streven bijvoorbeeld tuinders niet naar een zo hoog mogelijke opbrengst, maar naar
de minimalisering van risico's (Blom, geciteerd in Van der Ploeg 1988). Uit een
onderzoek naar tuinders in Noord-Limburg blijkt dat factoren zoals leeftijd, licha
melijke kenmerken en condities, informatie, risico-vermijding en opgedane ervarin
gen allemaal een rol spelen bij de beslissingen die tuinders nemen ten aanzien van
de keuze van gewassen, teeltplan, enzovoort (Maas et al. 1983).
De manier waarop agrariërs reageren op onzekerheden is niet alleen afhankelijk van
hun kennis, maar ook van hun opvattingen. De verschillende reacties van boeren
op ontwikkelingen in markten, technologie en beleid leiden tot verschillende
strategieën of bedrijfsstijlen (Van der Ploeg 1991). Boeren kunnen op institutionele
onzekerheden afwachtend reageren of bijvoorbeeld overgaan tot meer duurzame
landbouwmethoden onder druk van beleid of van verwacht beleid. Het proces van
bedrijfsaanpassing is dus een kwestie van actieve en juiste inschatting van deze
institutionele ontwikkelingen (Wossink 1994). De beleidsonzekerheid is naast de
risico's van markt en weer een contextbepalend element geworden voor aanpas
singen van bedrijfsstructuur en bedrijfsvoering (Röling 1993, geciteerd in Wossink
1994). De verschillende reacties van agrariërs op markten, technologie en beleid
zorgen ervoor dat veranderingen op macro-niveau niet ongewijzigd op bedrijfs
niveau zijn terug te vinden.
2.2.5 Conclusie
Technologische en institutionele veranderingen beïnvloeden de landbouwontwikke
ling via de prijzen van grond, kapitaal en arbeid. Het belang van de relatieve
factorprijzen dient echter te worden gerelativeerd, daar ook politiek-economische
verhoudingen en sociaal-culturele aspecten een rol spelen. Landbouwontwikkeling
volgt niet één patroon, maar er zijn meerdere ontwikkelingsroutes mogelijk,
afhankelijk van de schaal en intensiteit van de agrarische activiteit. Landbouwont
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wikkeling wordt zowel bepaald door exogene als endogene krachten. Niet alleen
de mate waarin lokale bronnen worden benut, maar ook wie de controle heeft over
die bronnen, is daarbij relevant.
Landbouwontwikkeling wordt verder niet alleen beïnvloed door factoren buiten de
landbouwsector zelf, maar ook door de kenmerkende gezinsbedrijvenstructuur van
de landbouw en door de verschillende reacties van boeren op ontwikkelingen in
markten, technologie en beleid. De aandacht voor het landbouwbedrijf als analyse
eenheid staat in deze studie centraal. In de volgende paragraaf zal worden ingegaan
op de wijzigingen in de agrarische produktiewijze die de laatste decennia de aard
en richting van landbouwontwikkeling in Nederland hebben beïnvloed.

2.3 Veranderingen in de produktiewijze
De aard en richting van de landbouwontwikkeling heeft geleid tot veranderingen
in de produktiewijze. De Nederlandse landbouw is sterk exportgericht (paragraaf
2.3.1). De produktie is steeds meer geïntensiveerd. Dit ging gepaard met een
standaardisering en uniformering van de bedrijfsvoering (paragraaf 2.3.2 en 2.3.3).
Mede dankzij technologische ontwikkelingen kan de landbouw steeds meer onaf
hankelijk functioneren van de lokale omstandigheden die tot het einde van de
negentiende eeuw de wijze van produceren bepaalden (paragraaf 2.3.4).
2.3.1 Gerichtheid op export

De Nederlandse land- en tuinbouw is kapitaal- en kennisintensief. Deze situatie is
ontstaan door de wisselwerking tussen algemene agrarische ontwikkelingen in
West-Europa en de specifieke Nederlandse omstandigheden. Al ten tijde van de
Republiek der Zeven Provinciën vormde de Nederlandse agrarische economie een
uitzondering ten opzichte van andere landen, doordat er maatschappelijke institu
ties waren ontstaan die de plattelandsbevolking een zekere mate van fiscale be
voegdheden verleenden, terwijl elders deze voorrechten waren behouden aan de
steden. De Nederlandse plattelandssamenleving dankte haar bijzondere karakter en
haar instituties waarschijnlijk mede aan de regionale communicatiemogelijkheden,
zoals de vaarwegen, die beter waren dan in andere delen van Europa. Een randver
schijnsel daarvan was dat zich een vorm van economische specialisatie kon ontwik
kelen; het platteland kreeg de kans om te produceren voor een stedelijke markt.
Nederland onderging al in een zeer vroeg stadium de invloed van de internationale
handel en van de havensteden. Gedurende de 16e tot 18e eeuw wierp de staat geen
handelsbelemmeringen op. Men gaf de voorkeur aan een beleid van vrije invoer
van agrarische produkten. De landbouw paste zich hieraan aan door specialisatie.
De Nederlandse boeren boden in de loop van de 19e eeuw de concurrentie het
hoofd door goedkoop Amerikaans graan te gebruiken als veevoer. Op deze wijze
raakten de boeren meer en meer geïntegreerd in de internationale handel: zij
voerden veevoer in en exporteerden dierlijke produkten. De handelsondernemingen
verkeerden in een sterkere machtspositie dan de individuele boeren. De boeren
boden hiertegen tegenwicht door het oprichten van coöperaties (Van Dijk 1994).
Door samenwerking van boeren in landbouwcoöperaties haalden boeren economi
sche voordelen uit de markt door gezamenlijke inkoop van veevoer en mestsstoffen,
gezamenlijke fabrieksmatige zuivelproduktie, gezamenlijke verkoop via veilingen
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en collectieve kapitaalsverschaffing door het oprichten van boerenleenbanken (Smits
1996:25).
De Nederlandse landbouw is sterk exportgericht gaan werken. Een omvang van de
produktie die groter dan nodig was voor nationale zelfvoorziening werd mogelijk
door een aantal veranderingen in de produktiewijze die in de volgende drie subpa
ragrafen worden beschreven: intensivering en standaardisering van de bedrijfsvoe
ring en ontkoppeling van landbouw en lokale omstandigheden.
2.3.2 Intensivering
Na 1945 is de landbouw structureel veranderd. Op de onder invloed van de
industrialisatie gestegen loonkosten reageerden de boeren door drie vormen van
bedrijfsaanpassing. Ten eerste werd de produktiviteit verhoogd door toepassing van
arbeidsbesparende technieken, door betere werktuigen en machines en door een
doelmatiger gebruik van grond en gebouwen. Ten tweede werd het grondgebruik
sterk geïntensiveerd. Dankzij intensivering, bijvoorbeeld door middel van een
intensiever bouwplan, was een efficiëntere aanwending van de beschikbare arbeid
in het eigen bedrijf mogelijk. Daarnaast werden opbrengstverhogende middelen
toegepast, zoals kunstmest, zaaizaad en gewasbeschermingsmiddelen tegen ziekte
en onkruid. Het gevolg hiervan was een snelle toename van de opbrengsten per
hectare en per dier. Een derde vorm van bedrijfsaanpassing tenslotte was de sterke
specialisatie in samenhang met ontmenging van bedrijfstakken. Door specialisatie
op een bepaalde produktietak, zoals akkerbouw of veeteelt, konden nieuwe technie
ken in veel gevallen vollediger en efficiënter worden benut (Van den Brink 1990).
De specialisatie zette zich voort binnen de bedrijfstakken. Het aantal gewassen op
bijvoorbeeld akkerbouwbedrijven is gedaald en in de glastuinbouw wordt vaak
slechts één variëteit van een bloem- of groentesoort verbouwd.
De mechanisatie kon het meest efficiënt worden ingezet op grote percelen en
stimuleerde zo de schaalvergroting; dit creëerde grondschaarste waardoor de
grondloze produktie werd bevorderd. Het tempo van de technische ontwikkeling
en de produktiegroei is zoals gezegd versneld door de prikkels tot produktiviteitsverhoging van onderzoek, voorlichting, infrastructurele voorzieningen en onderne
mingen (De Hoogh 1986). Door middel van landinrichting werden de laatste
decennia grote delen van Nederland 'op de schop genomen' en werden op grote
schaal cultuurtechnische investeringen gepleegd in afwatering, drainage en kavel
vergroting.
Het ontstaan van intensieve produktiesystemen en van een hogere produktie per
hectare en per dier, werd mogelijk door het Europese gemeenschappelijke land
bouwbeleid. Ten tijde van de totstandkoming van de gemeenschappelijke markt
had de Nederlandse landbouw behoefte aan nieuwe afzetkanalen. De Europese
Gemeenschap verschafte deze. Dankzij de Europese Gemeenschap ontstond niet
alleen een grotere markt, maar kregen de boeren ook de garantie van redelijke
prijzen voor hun produkten.
2.3.3 Standaardisering
Niet alleen is de produktie geïntensiveerd, de landbouwontwikkeling heeft ook
geleid tot meer standaardisering en uniformering van de bedrijfsvoering. De
veefokkerij liet bijvoorbeeld vroeger een grote diversiteit aan koeierassen zien.
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Mede dankzij de kunstmatige inseminatie is de invloed van het Amerikaanse
Holstein ras internationaal toegenomen en kunnen topstieren overal ter wereld hun
nakomelingen verwekken. Het variëren in de wijze van produceren wordt moeilij
ker. De kennis en technologie die in de praktijk worden ingepast, zijn veelal
gestandaardiseerd voor een bepaalde bedrijfstak en veronderstellen een bedrijfs
voering die daarbij aansluit. Voorbeelden daarvan zijn het tankmelken, het systeem
van kunstmatige inseminatie en de invoering van de substraatteelt in de glastuin
bouw.
De toenemende beheersing van de produktie en produktie-omstandigheden maakte
het mogelijk dat gespecialiseerde machines efficiënter ingezet konden worden. Dit
leidde echter ook tot een afname van de flexibiliteit op bedrijfsniveau. In de
woorden van een glastuinder, die kiest voor de teelt van meerdere gewassen in
plaats van specialisatie: ' als je specialiseert raak je kennis van andere teelten kwijt
en na een tijdje kan je het niet meer. Ik kan nu nog overschakelen naar andere
gewassen door uit te breiden en door in te krimpen als dat beter uitkomt' (Spaan
en Van der Ploeg 1992:57).
Door het milieubeleid worden milieu-investeringen voorgeschreven zoals mestopslag en emmisie-arme bedrijfsgebouwen. Deze investeringen leiden tot hogere
produktiekosten, waar vrijwel geen economisch rendement tegenover staat. Hier
door neemt de flexibiliteit op bedrijfsniveau af. De mogelijkheden om binnen het
bouwplan te schuiven en produkten onderling te substitueren zijn ook afgenomen.
In de akkerbouw ligt door quotering (suikerbieten), leveringsplicht (van aardappe
len) en produktierechten (bij uien) het bouwplan min of meer vast. Het is moeilijk
geworden om over te schakelen naar een andere bedrijfstak. De melkquotering en
de mestwetgeving maken een overschakeling van akkerbouw naar melkveehouderij
praktisch onmogelijk. Uit dit alles wordt duidelijk dat de agrariër minder mogelijk
heden heeft dan vroeger om 'ondernemer' te zijn, om in vrijheid te variëren in
zijn bedrijfsvoering.
2.3.4 Ontkoppeling van lokale omstandigheden
De landbouw kan als sector steeds meer onafhankelijk functioneren van specifieke
lokale omstandigheden die juist in de tijd daarvoor de manier van produceerden
bepaalden. Van der Ploeg (1992) beschrijft dit verschijnsel als ontkoppeling van de
landbouw van lokale omstandigheden. Die lokaliteit omvat volgens hem niet alleen
fysisch-geografische omstandigheden maar ook de sociale en agrarische structuur
van een gebied. Deze ontkoppelingstendens neemt de volgende vormen aan (Van
der Ploeg 1992).
1 Ontkoppeling van natuur en ecologische processen. Natuurlijke omstandigheden zoals
bodem, bodemvruchtbaarheid, mineralenvoorraden, temperatuur en de beschikbaar
heid van licht, zijn niet langer gegevenheden en voorwaarden voor produktie, maar
zijn overbodig geworden of kunnen worden vervangen door kunstmatig geprodu
ceerde groeifactoren. Een voorbeeld daarvan is de grondloze produktie en de soms
24 uur per dag werkende belichting in tuinbouwkassen.
Het bouwplan en de vruchtwisseling is ontkoppeld van de reproduktie van de
bodemvruchtbaarheid, met als resultaat een verkrapping van het bouwplan. Een
bouwplan is een voor een geografische eenheid gegeven overzicht van gewassen
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met bijbehorende arealen of relatieve aandelen. Verkrapping duidt op het aantal
gewassen per bedrijf en op de relatie van het bouwplan met het eco-systeem. Een
bouwplan is krap als sprake is van uitputting van de bodem. In Drente werd
bijvoorbeeld een intensivering van het bouwplan mogelijk en een specialisatie in
de aardappelteelt (eens per twee jaar op hetzelfde perceel), door de invoering van
de kunstmest en de opkomst van de aardappelzetmeelindustrie (Jongerden en
Ruivenkamp 1996).
2 Ontkoppeling van het arbeidsproces. Boerenarbeid bestaat uit een complex geheel
van onderling geïntegreerde taken. Steeds meer taken die eerst door boeren zelf
werden uitgevoerd, worden overgenomen door organisaties buiten het bedrijf. Dit
proces wordt externalisatie genoemd en wordt in paragraaf 2.4.2 uitgebreider
beschreven. Het geïntegreerde karakter van de boerenarbeid maakte meer en meer
plaats voor een arbeidsdeling. Ontkoppeling van het arbeidsproces gaat deels
samen met ontkoppeling van ecologische processen, waar bijvoorbeeld boeren niet
meer zelf hun zaaizaad ontwikkelen, maar veredelde zaden van toeleverende
concerns betrekken.
3 Ontkoppeling van de kwaliteit van de arbeid. De kwaliteit van de arbeid, samenhan
gend met door jarenlange ervaring verkregen vakmanschap van de agrariër, was
een voorwaarde voor goed boeren. Boerenarbeid is minder bepalend geworden als
bron van kennis, dan wetenschappelijke kennis, zoals het geval is bij de voort
gaande automatisering van de sector (Frouws en Van der Ploeg 1988). Toepassing
van het informatiseringsprogramma Teelt-Plus in de akkerbouw maakt het mogelijk
om de bestrijding van ziekten gedetailleerd af te stemmen op de aanwezige ziektedruk. Maar de invoering van de benodigde gegevens vraagt wel om intensieve
controle en monitoring van externe deskundigen en organisaties die de gewasgroei
en -stand (geïnventariseerd door zogenoemde scouts), de ziektedruk (op het bedrijf
en elders) en de geautomatiseerde weergegevens en -voorspelling, voor alle boeren
op een uniforme manier bepalen. Een ander voorbeeld noemt Van Roobeek (1985)
die stelt dat de biotechnologie voor volledige uniformiteit en daarmee voor totale
beheersing van het groeiproces kan zorgen, waardoor de factor arbeid vrijwel wordt
uitgeschakeld en de produktie bijna volledig door machines kan worden overgeno
men.
4 Ontkoppeling van tijd en plaats. De natuurlijke cyclus der seizoenen heeft plaats
gemaakt voor een tijdsbesteding die sterk wordt beïnvloed door actoren buiten het
bedrijf. De schaalvergroting gecombineerd met de inzet van zware machines, die
op kleigrond alleen bij droog weer kunnen worden ingezet, leidt bijvoorbeeld tot
een toenemende tijdsdruk bij de Flevolandse aardappeloogst. Dit wordt nog
versterkt doordat vooral loonwerkers de dure oogstmachines kunnen financieren
en vervolgens de oogst bij een groot aantal boeren in een korte tijd moeten organi
seren. Het tijdstip van oogst bij de contractteelt van groentes wordt niet alleen door
de rijpheid van een gewas bepaald, maar meer door de verwerkingscapaciteit van
de industrie. Dit kan tot gevolg hebben dat een kwalitatief goed en rijp gewas
ondergeploegd wordt omdat dit niet op tijd verwerkt kan worden. De produktiecycli zijn versneld, de levensduur van melkkoeien en de tijd om vee te mesten zijn
bijvoorbeeld verkort.
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De relaties tussen arbeid, tijd en plaats zijn veranderd en maken de landbouw
minder gebonden aan een specifieke plaats of regio. Zo worden door de technologi
sche ontwikkeling losse bestanddelen van een produkt voor de industrie belangrij
ker dan het soort gewas en deze samenstelling kan via genetische manipulatie
bovendien worden gewijzigd. Op die manier ontstaat een internationale uitwis
selbaarheid van grondstoffen, doordat de afhankelijkheid van lokale groeicondities
en specifieke groeivoorwaarden afneemt. Suikerriet, aardappelen, mais en cassave
zijn bijvoorbeeld uitwisselbare produkten voor de fructoseproducenten en frisdrankbedrijven (Hobbelink en Ruivenkamp 1989).
5 Ontkoppeling van specifieke eindprodukten. De landbouw produceert vooral grond
stoffen en in steeds mindere mate eindprodukten. De opkomst van de verwerkende
industrie, de levensmiddelenindustrie en de distributiebedrijven maakte het
mogelijk dat de vervaardiging van voedselprodukten steeds meer ontkoppeld werd
van het agrarisch produktieproces (Jongerden en Ruivenkamp 1996). De afstand
tussen producent en consument is daardoor vergroot. De kwaliteit van een produkt
die eerst was gelieerd aan de manier van produceren verschuift. Ten eerste wordt
kwaliteit belangrijker als aspect dat wordt toegevoegd aan het einde van de produktieketen. Zo worden volgens Reijnders (1990) vermoedelijk zo'n 4000 tot 5000
additieven tijdens de voedselproduktie gebruikt, met het doel bepaalde produktieof produktkenmerken te bewerkstelligen. Een verscheidenheid aan aangeboden
levensmiddelen wordt zo steeds meer gerelateerd aan de kunde diversiteit op
industriële wijze te fabriceren, en steeds meer losgekoppeld van de diversiteit op
het boerenbedrijf (Jongerden en Ruivenkamp 1996). Een voorbeeld van industriële
kwaliteit is graskaas, die eerst werd gemaakt van melk van koeien die in het
voorjaar voor het eerst de wei ingingen, maar die nu van elk soort melk kan
worden gemaakt. Een tweede invulling van kwaliteit gebeurt door de constructie
van imago's, zoals een 'natuurlijker', gezonder of beter produkt. Beide invullin
gen van kwaliteit gaan uit van het eindprodukt en niet van de grondstof (Van der
Ploeg 1990). Doordat landbouwprodukten kunnen worden opgesplitst in uitwissel
bare voedselcomponenten, kan een deregionalisering van voeding en consumptie
plaatsvinden, waardoor het bijvoorbeeld mogelijk wordt om namaak-lokale produk
ten te vervaardigen, zoals feta van koemelk in Nederland, camembert in Duitsland
en mozzarella in de Verenigde Staten (Jongerden en Ruivenkamp 1996).
6 Ontkoppeling van de familie. Het gezinsbedrijf als organiserend arbeidsprincipe
heeft aan betekenis ingeboet. Factoren die daarbij mijns inziens een rol hebben
gespeeld zijn ten eerste de toenemende complexiteit van het agrarische bedrijf, die
om kennis vraagt op veel terreinen zoals mechanisering, informatietechnologie,
bedrijfseconomie en teelttechniek. Ten tweede hebben als gevolg van de emanci
patie veel vrouwen betaald werk buitenshuis gezocht. Het meewerken van de
partner op het bedrijf is geen automatisme meer.
2.3.5 Conclusie
De produktiewijze in de Nederlandse landbouw is ingrijpend gewijzigd. De
landbouwontwikkeling leidde in Nederland door de schaarste aan grond tot een
sterke intensivering, dat wil zeggen een stijging van de produktie per hectare en
per dier, met negatieve gevolgen voor milieu, natuur en landschap. De produktie
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is daarnaast geüniformeerd en gestandaardiseerd, de mogelijkheden voor boeren
om te variëren in bijvoorbeeld gewas, bouwplan of produktietak zijn afgenomen.
Tegenover de ontkoppeling van de landbouw en de lokale omstandigheden staan
de sterke relaties tussen landbouwbedrijven en externe economische actoren.

2.4 Veranderende relaties tussen boer en bedrijfscontext
De tot nu toe geschetste veranderingen hangen samen met de invloed van actoren
van buiten af op het landbouwbedrijf. Het agrarische bedrijf wordt beïnvloed door
een 'bedrijfscontext', bestaande uit allerlei actoren zoals overheden, industrie,
banken, onderzoeks-, onderwijs- en voorlichtingsinstellingen, enzovoort. De invloed
van deze bedrijfscontext heeft de handelingsruimte van boeren verkleind. Eerst
zullen in deze paragraaf een aantal maatschappelijke verschijnselen worden be
schreven, die ook relevant zijn voor boeren, waarna in paragraaf 2.4.2 de situatie
van boeren 'tussen vrijheid en sturing' wordt geschetst.
2.4.1 De complexe samenleving

Agrarische bedrijven bevinden zich niet op een eiland maar binnen de samenleving,
waar allerlei veranderingen optreden op economisch, technologisch, sociaal, politiek
en cultureel gebied. Binnen de samenleving zien we drie belangrijke veranderingen,
die grote invloed hebben op het dagelijks leven van burgers en dus ook op boeren.
Ten eerste is de maatschappij complexer geworden, met name de werking van
economie en staat. Eigentijdse maatschappelijke veranderingen voltrekken zich snel,
zijn ingrijpend en veelal niet te voorzien. Door deze complexiteit wordt de samenle
ving steeds minder kenbaar, stuurbaar en voorspelbaar. De maatschappij gedraagt
zich anders dan door de planners wordt verondersteld en evenmin lukt het om
beleid tijdig aan te passen aan veranderende omstandigheden (Van Gunsteren
1994). Van Gunsteren (1994) spreekt in dit verband wel over 'DOS: De Ongekende
Samenleving'. Pogingen om greep te krijgen op de ongekende samenleving door
overheidssturing leiden tot fijnregulering, het formuleren van gedetailleerde
regelgeving 'op maat' en een verdere categorisering van burgers. In de sociale
zekerheid worden burgers bijvoorbeeld ingedeeld in categorieën zoals 'tweeverdie
ners, echte minima en kansrijke uitkeringsgerechtigden'. De fijnregulering en
categorisering maakt de maatschappij echter juist complexer en onoverzichtelijker
(Van Gunsteren 1994). Ondanks de toename van regels, wetten en bevoegdheden
blijkt de sturingscapaciteit, ofwel het vermogen van de overheid om maatschap
pelijk gedrag in een politiek gewenste richting te sturen, beperkt (Drupsteen 1989).
Een ander kenmerk van onze westerse samenleving is dat het aantal instituties,
organisaties en bureaucratieën die de maatschappij regelen, is toegenomen. Het
dagelijks leven van burgers wordt steeds meer gestuurd door systemen waarvan
de werking nauwelijks doorzien of beïnvloed kan worden. Een derde maatschappe
lijke ontwikkeling is, dat het marktmechanisme ofwel het economische middel om
de vraag van de consument en het aanbod van de producent op elkaar af te
stemmen, externe effecten veroorzaakt in de vorm van ecologische problemen.
Externe effecten ontstaan doordat het milieu tot nu toe niet of onvoldoende wordt
meegenomen in de berekening van de produktiekosten van goederen. Dit geldt ook
voor de landbouw.
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De genoemde verschijnselen, een toename van allerlei instituties, een toenemende
complexiteit van economie en staat en het ontstaan van ecologische problemen, zijn
door de filosoof Habermas aangeduid als een gevolg van de 'kolonisering van de
leefwereld door de systeemwereld'. Staat en economie dringen als het ware de
leefwereld van de burger binnen (Kunneman en Korthals 1983; Kunneman et al.
1983). Deze kolonisering van de leefwereld door de systeemwereld zien we in de
landbouw terug bij de agrariër die steeds meer bekneld raakt in een 'fuik'
gevormd door economie en milieu. De economie bestaat uit een steeds meer
internationaliserend markt- en prijssysteem terwijl de agrariër de markt nauwelijks
kan beïnvloeden. Agrariërs worden verder geconfronteerd met milieuregels en
toenemende kosten in de vorm van milieu-investeringen. Persoonlijke waarden en
normen kunnen daarbij in de knel komen. Elementen van de leefwereld van
agrariërs zijn de culturele normen en waarden van agrariërs zoals de keuze voor
een eigen bedrijf en het zelfstandig nemen van bedrijfsbeslissingen en het omgaan
met de natuur en het genieten daarvan. Dit komt tot uiting in een uitspraak als:
'agrariër zijn is niet alleen een beroep, het is een manier van leven'.
Waarden en normen spelen nog steeds een rol op landbouwbedrijven. In de
gezinsbedrijven zijn zakelijke en privé-belangen minder gescheiden dan bij andere
beroepen. De keuze om een dreigend faillissement zolang mogelijk uit te stellen is
vaak niet een rationele, maar een pijnlijke emotionele beslissing. In het landbouwbe
drijf worden niet louter instrumentele en strategische beslissingen genomen. De
keus van een veehouder tussen rood-bonte of zwart-bonte koeien kan bijvoorbeeld
puur persoonlijk zijn. Agrariërs zijn niet alleen gericht op produktie maar willen
ook 'dat het gewas er mooi op staat'. Ze fungeren niet puur als een homo
economicus, maar verrichten ook taken, zoals weidevogelbescherming of beheer van
beplanting, omdat ze hier plezier aan beleven. Van Koppen (1995) beschrijft bijvoor
beeld dat noties van schoonheid van dieren en het land en het plezier in het werken
daarmee, een belangrijk aspect vormen van boerenvakmanschap. Veel boeren doen
vrijwillig en zonder compensatie mee aan weidevogelbescherming of het onderhoud
van heggen. De voorbeelden laten zien dat de inperking van de leefwereld van de
boer door staat en economie zeker nog niet volledig is. De boer bevindt zich echter
wel in een situatie van afnemende handelingsruimte, zoals de volgende paragraaf
laat zien.
2.4.2 De boer tussen vrijheid en sturing
Behalve negatieve gevolgen voor milieu, natuur en landschap heeft de landbouw
ontwikkeling na de Tweede Wereldoorlog geleid tot een gewijzigde positie van de
boer. Enerzijds heeft de boer verschillende beslissingsmogelijkheden op zijn bedrijf,
anderzijds wordt zijn handelingsruimte ingeperkt door allerlei ontwikkelingen in
markten, beleid en technologie en ook binnen het gezin (paragraaf 2.3). Het voeren
van een landbouwbedrijf is dan ook 'koorddansen', het inspelen op al deze
ontwikkelingen (Van der Ploeg en Van Broekhuizen 1995).
Zo bepaalt de beschikbare arbeid van de boer en van meewerkende gezinsleden,
de keuze voor een meer of minder arbeidsintensief gewas en de mogelijkheden van
de boer om extra arbeid buiten zijn bedrijf te verrichten. De ontwikkelingen in
markten van landbouwprodukten hebben grote invloed op de inkomens van boeren
en op de afzetmogelijkheden voor produkten. Doordat boeren in het verleden
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inspeelden op technologie-ontwikkeling en bijvoorbeeld kennis en technieken
toepasten op het gebied van mechanisering, veredeling en gewasbescherming,
konden ze de produktie verhogen en zo boer blijven. Ook het beleid, zowel op
nationaal en Europees niveau als geformuleerd door lagere overheden, bepaalt sterk
de randvoorwaarden waarbinnen boeren werken. Boeren hebben te maken met het
Europese gemeenschappelijke landbouwbeleid, het nationale landbouwstructuurbeleid en beleid op het gebied van ruimtelijke ordening, water, natuur, milieu en
landschap.
Nu hebben boeren altijd al binnen randvoorwaarden moeten werken. Ook in het
verleden moest een boer zich richten op de consument, afzetmarkten, technologie
ontwikkeling, natuurlijke omstandigheden en politiek. Zo beschrijven Bieleman en
Roessingh (1994) hoe boeren in de negentiende eeuw inspeelden op de vraag naar
rogge en de produktiviteit verhoogden. Vervolgens veranderden de mensen hun
eetgewoonten en gaven ze de voorkeur aan witbrood, gebakken van tarwe. Met
name sinds de Tweede Wereldoorlog neemt de vrijheid van de boer echter verder
af. De handelingsruimte en de beslissingsmogelijkheden van boeren zijn vermin
derd. De boer als ondernemer die in vrijheid, zelfstandig en onafhankelijk, uit vele
mogelijkheden de voor hem optimale manier van handelen kiest, is een illusie
geworden.
De afnemende handelingsruimte van boeren resulteert in het dominant worden van
meer routinematige arbeid op het boerenbedrijf. Dit is wel marginalisering van het
boer-zijn genoemd (Van Broekhuizen 1989:11). De afnemende zelfstandigheid van
boeren wordt ook daadwerkelijk als een probleem ervaren. Zo verklaarde exminister van landbouw Braks eens het volgende:
'Boeren worden steeds afhankelijker van de kennis die anderen bezitten. Die kennis
bepaalt straks of een boer wel of geen toegang heeft tot een produkt, ofwel de industrie
gaat bepalen wie wel en wie geen produktiemiddelen krijgt. Dat is een zorgelijke ontrvikkeling..' (geciteerd in Van Broekhuizen 1989:12)

Vrijheid wordt door boeren belangrijk gevonden en bovendien als kenmerkend
voor het boer-zijn. Zo noemde een groot deel van de ondervraagde boeren in een
onderzoek van De Vries (1995) het eigen baas zijn en de daarbij behorende vrijheid
als kenmerkend voor en als aantrekkelijke kant van het boer zijn (De Vries 1995).
Boeren ervaren zelf hun ingeperkte handelingsruimte als een probleem. In het
kader van het Nationaal landbouwdebat Terzake is in 1994 aan 753 boeren ge
vraagd wat ze vonden van de coöperaties, de belangenbehartiging, het beleid,
milieu en het OVO-drieluik te weten onderzoek, voorlichting en onderwijs. De
meerderheid van de boeren bleek ontevreden over de aansturing van de coöperaties
door de leden en vond dat hun marktbelangen door de coöperaties beter moeten
worden behartigd. Tweederde van de ondervraagde boeren vond dat nieuwe tech
nieken boeren en tuinders alleen maar afhankelijker maken van de industrie en dat
ze geen extra inkomsten zullen opleveren. Het grootste deel van de ondervraagde
boeren vond dat de sector meer ruimte moet krijgen om zelf te bepalen hoe zij de
(milieu)doelstellingen van het landbouwbeleid bereiken (Van der Ploeg et al. 1994).
De resultaten van een enquete onder 173 boeren, uitgevoerd door de Wageningse
Boerengroep in samenwerking met de Werkgroep Beter Zuivelbeleid, vertonen een
vergelijkbaar beeld. De behoefte aan vrijheid blijkt uit het feit dat 85 procent van.
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de geïnterviewden aangaf, dat boeren en tuinders vrij moeten zijn om de voorge
schreven verliesnormen ten aanzien van mineralenuitspoeling en ammoniakemissie
op hun eigen manier te bereiken (Boerengroep en WBZ 1995).
De afnemende invloed van boeren komt onder meer doordat de landbouw is
versnipperd in een massa bedrijfjes en organisaties. Bij de toelevering en de verwer
king is het aantal bedrijven, ondernemingen en organisaties veel kleiner, terwijl de
omvang van deze bedrijven veelal groter is. In de levensmiddelenhandel en -distri
butie wordt de dienst uitgemaakt door een gering aantal groothandels, grootwinkel
bedrijven en vrijwillige filiaalbedrijven (Maas 1994:71). De ingeperkte handelings
ruimte kan worden getypeerd door drie externe ontwikkelingen die in de volgende
subparagrafen worden besproken.
2.4.3 Externalisatie van taken
Taken die eerst door de boer op zijn bedrijf werden verricht, worden steeds meer
uitgevoerd door anderen buiten het bedrijf. Dit proces is in paragraaf 2.3.4 externalisatie genoemd (Benvenuti 1982). De verwerkende aardappelindustrie bepaalt
bijvoorbeeld de eisen waaraan een produkt moet voldoen, zoals het zetmeelgehalte,
de bakkwaliteit en dergelijke. Bij de contractteelt van conserven heeft de industrie
grote invloed op het ingezaaide areaal, op de vereiste produktkenmerken, op het
tijdstip van de oogst en op de prijsvorming. Ook grootwinkelconcems proberen
steeds meer greep te krijgen op de manier waarop geproduceerd wordt. Het
boerenbedrijf is geïntegreerd in de produktiekolom. Dit betekent niet alleen dat de
contacten tussen het boerenbedrijf en schakels in de produktiekolom zijn toegeno
men, maar ook dat de invloed van deze schakels op de produktie is toegenomen.
Ook buiten de produktiekolom worden steeds meer taken overgenomen van de
boer door anderen, die zo het bedrijf en de produktie beïnvloeden. Dit wordt
geïllustreerd met de volgende voorbeelden. De veredeling van aardappel- en
graanrassen gebeurt nog wel op boerenbedrijven, maar wordt steeds meer uitge
voerd door proefstations en gespecialiseerde onderzoeksinstellingen. De rentabiliteit
van bedrijven wordt doorgerekend door banken en door de Sociaal-Economische
Voorlichting, op basis van cijfers die zijn aangeleverd door boekhoudbureaus. De
subsidieregelingen voor boeren zijn omvangrijk, gecompliceerd en onoverzichtelijk.
Informatie over subsidies wordt verstrekt door de landbouwvoorlichting en het
Ministerie van LNV en sinds enkele jaren zijn er zelfs speciale particuliere subsidie
adviseurs (Voorhorst 1991). Bemestingsadviezen worden verstrekt door het Instituut
voor grond- en gewasonderzoek in Oosterbeek.
Om de ecologische problemen te verminderen, heeft de overheid milieubeleid
geformuleerd. In de landbouw zelf waren er sterke krachten, die op de eenmaal
ingeslagen weg van verdere produktieverhoging en intensivering wilden doorgaan
(Frouws 1993; Termeer 1993). Mede gezien de ernst van de ecologische problemen
was het begrijpelijk dat het milieubeleid sterk gebaseerd was op juridische sturing
van de landbouw door middel van een stelsel van ge- en verboden. Door deze
juridische sturing is de handelingsruimte van boeren verder ingeperkt. De hoeveel
heid overheidsmaatregelen die betrekking hebben op het landelijk gebied is sinds
de jaren tachtig verder toegenomen. Voorbeelden daarvan zijn de planologische
bestemming van natuur- en landschappelijk waardevolle gebieden, de beperking
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van de uitbreiding en verplaatsing van bedrijven, de uitrijregels en normen voor
mestaanwending, de maatregelen gericht op vermindering van inputs zoals gewas
beschermingsmiddelen en energie, en instrumenten zoals vergunningen en heffin
gen. De boer wordt verder geconfronteerd met voorgeschreven investeringen in
milieu-voorzieningen zoals mestopslag, machines die de mest inwerken in de grond
en zogenaamde groen-label stallen die minder ammoniak emitteren naar de lucht
dan andere stallen. In een situatie waar sinds het begin van de jaren negentig het
inkomen in verschillende bedrijfstakken (zoals de akkerbouw en de fruitteelt) onder
druk staat, moet de boer inspelen op lagere prijzen en hogere (milieu)kosten en
raakt hij steeds meer beklemd tussen economie en milieu.
De boer kan zich aan deze situatie moeilijk onttrekken om drie redenen. Allereerst
omdat hij zoals gezegd als kleine aanbieder van landbouwprodukten individueel
de markt voor landbouwprodukten nauwelijks kan beïnvloeden. Ten tweede is de
boer afhankelijk van de financiën, voorlichting en deskundigheid die hij krijgt
aangeleverd. Met de introductie van complexe technische innovaties op het bedrijf,
zoals stalystemen en automatisering, wordt de behoefte aan begeleiding en deskun
digheid immers groter. Ook zijn veel boeren afhankelijk van kredietverschaffing
van banken. Ten derde staan de relaties tussen boerenbedrijf en anderen vaak niet
ter discussie, maar zijn ze 'geformaliseerd', dat wil zeggen vastgelegd in regels
in termen van rechten en plichten voor de boer. Zo bepalen banken de krediet
waardigheid van bedrijven op basis van criteria, worden teelten vastgelegd in
contracten en zijn de relaties tussen coöperaties en leden geformaliseerd in aandelen
(Benvenuti 1991).
2.4.4 Verwetenschappelijking van kennis en technologie
Een tweede kenmerk van de afnemende handelingsruimte is dat de van buiten af
aangeleverde kennis en deskundigheid steeds meer afkomstig zijn van wetenschap
pelijke instituten. Er is sprake van 'verwetenschappelijking' van de landbouw
(Van der Ploeg 1987; Benvenuti 1991). Wijdeveen verwoordt dit als volgt: 'om zijn
produktieniveau te handhaven, dient de boer gebruik te maken van voedernormen,
economische saldoberekeningen, bemestingsnormen, inentingsschema's, onder
houdsvoorschriften, de Rassenlijst, bespuitingsschema's en meer van deze achter
bureaus of in laboratoria uitgedokterde hulpmiddelen' (Wijdeveen 1983). Deze
wetenschappelijke kennis is een andere vorm van kennis dan praktijkkennis in de
landbouw, zoals hierna wordt uitgelegd. Agrarische praktijkkennis is relevant voor
het bereiken van een duurzame landbouw, zoals paragraaf 2.5.2 zal laten zien.
Het bijzondere van de landbouw is gelegen in het arbeidsproces: de wisselwerking
tussen producent, arbeidssubject en instrumenten is ambachtelijk van aard. Hoofd
en handarbeid zijn minder gescheiden dan in de industriële sfeer het geval is. De
arbeidsobjecten vallen in belangrijke mate samen met datgene wat we natuur
noemen. Het gaat om levende arbeidsobjecten zoals koeien, velden, gewassen,
omringende ecosystemen, enzovoort. Het arbeidsproces is gebaseerd op erva
ringskennis die in de loop der tijd wordt verworven als resultaat van een leerpro
ces, ofwel een cyclus van voortdurend observeren, interpereteren, bijstellen en weer
opnieuw observeren en interpreteren (Van der Ploeg 1991). Het is vaak ook intuïtie
ve kennis: beslissingen zoals het zaaitijdstip worden genomen door een groot aantal
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gegevens min of meer intuïtief te combineren en af te wegen. De uiteindelijke keuze
is vaak niet stap-voor-stap, rationeel en logisch te ontleden. Kenmerkend voor
boerenkennis en -arbeid is verder dat deze integraal is. Dit betekent dat beslissingen
worden gebaseerd op integratie van de verscheidenheid aan aspecten van de
bedrijfsvoering en de lokale ecologische en sociale omstandigheden. De keus voor
een bepaalde teelthandeling, zoals een chemische bespuiting tegen onkruid, is
bijvoorbeeld niet alleen afhankelijk van de aanwezigheid van een bepaald soort on
kruid, maar ook van de weersomstandigheden, het gewas dat het jaar daarop op
het perceel wordt geteeld, de beschikbare arbeid (die de keus voor mechanische of
chemische bestrijding beïnvloedt), hoe 'schoon' een boer zijn land wil houden, de
oogstderving die hij verwacht als gevolg van het onkruid, zijn mate van milieube
wustzijn en de financiële situatie.
Uitvindingen die gedaan worden op het boerenbedrijf zoals technische hulpmid
delen, bijvoorbeeld verschillende schoffelsystemen, zijn vaak opsplitsbaar, multi
functioneel. Deze techniek heeft een grote verscheidenheid en is gericht op inte
gratie van de verschillende aspecten van de bedrijfsvoering en lokale omstandighe
den. Technologie-ontwikkeling leidt echter steeds meer tot een toename van de
toepassing van innovaties die zijn ontwikkeld buiten het bedrijf door het landbouw
kundig onderzoek. Die innovaties veranderen bovendien van aard. Innovaties zijn
steeds meer mono-functioneel geworden. De trekker is bijvoorbeeld op meerdere
manieren inzetbaar, terwijl een melktank maar één functie heeft.
Waar eerst het innoverende werk vooral betrekking had op de hulpmiddelen
waarmee boeren werkten, zijn inmiddels ook de arbeidsobjecten (plantaardig en
dierlijk materiaal) en de manier waarop boeren werken, object geworden van
landbouwkundig onderzoek. Het boerenbedrijf als systeem is object van onderzoek
geworden. Innovaties die buiten het bedrijf worden ontwikkeld hebben steeds
minder betrekking op onderdelen van de produktie maar vragen om aanpassing
van de bedrijfsvoering aan de technologie met inbegrip van sociale aspecten zoals
de arbeidsbesteding. Invoering van de melkrobot bijvoorbeeld vraagt om een
aanpassing van stal en melkput, een gewijzigde arbeidsinzet omdat de boer gemak
kelijker drie keer per dag kan gaan melken, het fokken van een aangepast type koe
en geautomatiseerde voersystemen. Een extern ontwikkelde vinding als de melk
tank veronderstelt bovendien weer nieuwe innovaties zoals een melkleiding, een
systeem van voorkoeling en erfverharding. Zo ontstaan technologieketens, waarbij
slechts de koppeling van de ene innovatie aan de andere een bepaalde technologie
rationeel maakt (Frouws en Van der Ploeg 1988:72).
De verwetenschappelijking van kennis kan problematisch uitwerken, omdat
hierdoor de flexibiliteit van de bedrijfsvoering afneemt en daarmee de mogelijkhe
den om in te spelen op nieuwe situaties en uitdagingen zoals een duurzame
landbouw. Als voorbeeld kan de introductie van geautomatiseerde voedersystemen
worden genomen (zie intermezzo 2.1). Ten eerste vereist deze technologie dat een
reeks handelingen systematisch wordt uitgevoerd. Het niet uitvoeren van die
handelingen heeft als gevolg dat de technische en economische voordelen van die
technologie niet worden benut. Ten tweede veronderstellen dergelijke systemen een
bepaalde interpretatie van het gehele produktieproces. Afwijking van die interpreta
tie maakt zo'n systeem zinloos. Ten derde grijpen door toepassing van deze
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systemen de verschillende aspecten van de bedrijfsvoering steeds meer in elkaar.
Dit leidt bovendien tot een toenemende externalisatie van taken. Een voorbeeld van
externalisatie is de aankoop van standaard veevoer in plaats van de verbouw van
zelf ontwikkelde mengsels van veevoer op het eigen bedrijf, waardoor het bedrijf
kwetsbaar wordt voor prijsverhoging van veevoer. Ten vierde hebben investeringen
een bepaalde afschrijvingstijd. In de tussentijd kan niet zomaar worden overge
schakeld op andere systemen (Benvenuti 1991).
Intermezzo 2.1. Automatisering in de land- en tuinbouw
Frouws en Van der Ploeg (1988) stellen in hun studie over informatietechnologie in de
land- en tuinbouw dat deze technologie deels tot stand komt in het netwerk van com
merciële bedrijven, organisaties van het landbouwbedrijfsleven en overheidsinstellingen
dat het boerenbedrijf omringt. De overheid speelde in dit netwerk een stimulerende en
coördinerende rol door middel van het zogeheten 'aanjaagproject' in het kader van
het Informatica Stimuleringsplan voor de land- en tuinbouw (looptijd 1984-1988).
Informatietechnologie is op land- en tuinbouwbedrijven weinig benut voor het creëren
van nieuwe mogelijkheden zoals een vermindering van het gebruik van chemische
gewasbeschermingsmiddelen, maar vooral in de vorm van automatisering. Bestaande
taakonderdelen, processen en procedures op het landbouwbedrijf werden geautomati
seerd zoals krachtvoerdosering, klimaatregeling en de planning van het weidegebruik.
De automatisering heeft bijgedragen aan een schaalvergroting, specialisatie en standaar
disatie van de bedrijfsvoering.
Proces- en managmentautomatisering kunnen gekoppeld worden aan een extern infor
matienetwerk, waarlangs geautomatiseerde gegevensuitwisseling plaatsvindt tussen het
agrarische bedrijf en leveranciers, dienstverlenende instellingen, afnemers, enzovoort.
De relaties tussen boeren en bedrijfscontext worden zo versterkt.
De invloed van toeleverende industrieën en agri-business op de ontwikkeling van de
automatiseringstechnologie is groot. In de praktijk wordt vooral die technologie ontwik
keld, die in het wederzijds belang is van een bepaalde categorie boeren én van de
handel en industrie. De automatiseringsprogramma's werden geschreven voor de
selecte groep bedrijven die blijft bestaan. Wat dat betreft verschilt de automatisering
niet wezenlijk van de agrarische technologie-ontwikkeling in de na-oorlogse periode.
De invoering van informatietechnologie en de bijbehorende innovaties kan beschouwd
worden als een proces van sociale verandering. In het ontwerp van de innovaties liggen
de randvoorwaarden besloten voor de condities waaronder en de wijze waarop de
innovatie aangewend moet worden. Deze randvoorwaarden en werkwijze worden
aannemelijk gemaakt door de voorlichting en vervolgens aangepast door boeren, om de
innovatie tot een succes te maken.
De extern ontwikkelde informatietechnologie kan boerenvakmanschap niet vervangen.
Individuele boeren bepalen in belangrijke mate wat de programmatuur voor hun colle
ga's wordt. Detaillering van bedrijfsinformatiemodellen die niet steunt op boerenken
nis van de bedrijfsvoering blijkt onwerkbaar. Informatisering kan niet zonder ervarings
kennis en gegevensverzameling van de direct betrokken producenten.
Bron: Frouws en Van der Ploeg 1988

2.4.5 Uniformering van de bedrijfsvoering
Een derde aspect van de afnemende agrarische handelingsruimte is de tendens tot
uniformering van de bedrijfsvoering. De buiten het bedrijf ontwikkelde kennis en
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technologie is toegespitst op een standaard bedrijf. Ligboxenstallen zien er overal
in Nederland nagenoeg hetzelfde uit. Toepassing van bepaalde technologie vraagt
zoals gezegd om een daarbij aansluitende standaardopvatting over het verloop van
het produktieproces en om de uitvoering van een reeks voorgeschreven systemati
sche handelingen om de technologie optimaal te kunnen benutten.
Door beleid, onderzoek en voorlichting is op basis van ideeën over de gewenste
toekomstige landbouw, met name één bepaald type bedrijf gestimuleerd, het
koploperbedrijf (Van der Ploeg 1991). Landbouwbedrijven werden in het verleden
wel ingedeeld in koploperbedrijven, kleine bedrijven en middenbedrijven. Het
koploperbedrijf is het grotere bedrijf waarop met goed ondernemerschap geboerd
wordt en dat analytisch getypeerd kan worden als een systematische combinatie
van moderne technologieën, schaalvergroting en intensivering (een hoge produktie
per hectare of per dier). Koploperbedrijven werden beleidsmatig gezien als de
belofte voor de toekomst en als basis voor de concurrentiekracht van de Nederland
se landbouw. Het is dan ook verklaarbaar dat vooral dit bedrijfstype de laatste
decennia door het overheidsbeleid werd gesteund (Van der Ploeg 1989).
Het milieubeleid versterkte vanaf de jaren tachtig de uniformering van de bedrijfs
voering. De milieumaatregelen die de overheid formuleerde, zoals de eerste en
tweede fase mestwetgeving, waren tot voor kort sterk generiek; onder het motto
'gelijke monniken, gelijke kappen', golden voor alle boeren dezelfde regels.
Onderzoek en voorlichting fungeerden vaak als verlengden van de overheidspolitiek. Het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen en mineralen is steeds meer
gebaseerd op standaardadviezen, verstrekt door voorlichting, proefstations en
onderzoeksinstituten. Veilingen, industrie en grootwinkelconcerns verwachten
verder van de boer dat de Nederlandse landbouw het gehele jaar door een produkt
van dezelfde hoge kwaliteit kan leveren, op straffe van vervanging van deze
Produkten door buitenlandse produkten.
2.4.5 Conclusie

Agrariërs bevinden zich niet op een eiland, maar nemen deel aan een samenleving
die steeds complexer en bureaucratischer wordt. Bij het strategisch inspelen van
agrariërs op economie, milieu en beleid kunnen persoonlijke normen en waarden
in de knel komen. Als een gevolg van de gewijzigde relaties tussen agrarische
bedrijven en actoren in de bedrijfscontext, is de handelingsruimte van boeren
verkleind. Elementen van deze afnemende handelingsruimte zijn een externalisatie
van taken, verwetenschappelijking van kennis en technologie en uniformering van
de bedrijfsvoering. Voordat ingegaan wordt op de gevolgen van deze afnemende
handelingsruimte voor duurzaamheid, wordt nader ingegaan op de manier waarop
de nationale overheid de afgelopen decennia de landbouwpraktijk heeft beïnvloed.
Aan de nationale overheid wordt specifiek aandacht besteed, gezien haar centrale
rol in de vraagstelling van deze studie.

2.5 De nationale overheid
2.5.1 Structuurbeleid

Agrarische innovatiegroepen, andere boeren, agrarische belangenorganisaties,
overheden en andere actoren in de bedrijfscontext van agrarische bedrijven, zijn
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actoren die landbouwontwikkeling beïnvloeden. In deze studie is echter de blik
vooral gericht op de wijze waarop het nationale overheid innovatiegroepen van
boeren beïnvloedt. In deze paragraaf wordt beschreven hoe de nationale overheid
de aard en richting van de landbouwontwikkeling in Nederland mede heeft
beïnvloed en de handelingsruimte van boeren heeft ingeperkt.
In beschouwingen over landbouwontwikkeling wordt vaak een scheidslijn getrok
ken rond het einde van de vorige eeuw tussen een traditionele en een meer moder
ne landbouw. Ten tijde van de landbouwtentoonstelling van 1884 zouden boeren
'wakker zijn geschrokken'. Bieleman (1992) toont echter in zijn geschiedenis van
de landbouw aan, dat het niet de boeren maar het beleid was dat veranderde. In
die zin dat de nationale overheid ervan doordrongen raakte dat in andere landen
tal van zaken als onderzoek, voorlichting en onderwijs inzake de landbouw tot de
natuurlijke bemoeiingssfeer van de overheid werden gerekend (Bieleman 1992).
Als begin van het Nederlandse landbouwbeleid kan het jaartal 1886 worden
genomen. Dit jaar werd gemarkeerd door de keuze voor een liberaal landbouwbe
leid, mede onder invloed van een toenemende internationale handel. De overheid
beperkte zich vanaf dat moment tot een voorwaardenscheppend beleid door
kapitaal beschikbaar te stellen voor onderzoek, onderwijs en voorlichting. Het
liberale beleid was echter het begin van een centralisering van landbouwtaken door
de overheid en daarmee van een groeiende staatsinvloed op dit terrein. De landbouwgeschiedenis moet daarom gezien worden als
'een periode van actief overheidsbeleid, gemaskeerd door de ideologie van een liberale
marktgerichte benadering.' (Nooij 1991:76)

De beleidscentralisering liep parallel aan een vergelijkbare ontwikkeling in de
landbouwsector. Hier werd de centralisering zichtbaar in de vorm van een groeien
de onderlinge afhankelijkheid tussen onderdelen van de produktiekolom en in een
toenemende invloed van centrale landbouworganisaties ten opzichte van provinciale
en lokale organisaties.
Het Nederlandse landbouwbeleid heeft vooral in deze eeuw een grote invloed
gehad op de agrarische sector. Ze heeft een belangrijke rol gespeeld in het proces
van schaalvergroting, waarbij een afvloeiing plaatsvond van de kleinste boeren.
Daarnaast is door het beleid en het ovo-drieluik bestaande uit onderzoek, voorlich
ting en onderwijs, grotendeels één bepaalde ontwikkelingsrichting en bijbehorend
type bedrijf gestimuleerd, wel aangeduid als het eerder genoemde koploperbedrijf,
een type bedrijf dat dankzij de daartoe ontworpen technologieën, schaalvergroting
op systematische wijze combineert met intensivering, ofwel een hoge produktie per
hectare.
De eerder beschreven moderniseringsbenaderingen vanuit sociologische en econo
mische hoek kenden een belangrijke rol toe aan de overheid. De markt, wetenschap
en technologie werden verondersteld drijvende krachten achter de landbouwont
wikkeling te zijn. Door middel van gerichte interventies konden de belemmeringen
voor een rationalisering en modernisering van de landbouw worden opgeheven. De
overheid moest moderne technologie en goed functionerende instituties (markt,
regels en voorlichting) aan de landbouw leveren.
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Akkerman en De Haan (1986) beschrijven de sterke greep die de overheid via haar
markt-, prijs- en structuurbeleid heeft (gehad) op de Nederlandse landbouw. De
auteurs analyseren deze invloed vanaf de Tweede Wereloorlog, toegespitst op de
beschrijving van het beleid ten aanzien van bedrijfsopvolging. Ze geven aan dat in
de periode 1945-1963 er eerst aandacht was voor de positie van het kleine bedrijf,
echter niet speciaal voor de bedrijfsopvolging. In 1951 werd het Borgstellingsfonds
opgericht, met het doel om de ontwikkeling van de Nederlandse land- en tuinbouw
in de ruimste zin des woords te bevorderen, in het bijzonder de verhoging van de
produktiviteit en rentabiliteit van de agrarische bedrijven. Van 1963 tot 1976 werd
het structuurbeleid verder uitgebouwd. Het Ontwikkelings- en Saneringsfonds
richtte zich sinds 1966 op de bevordering van zogenaamde ontwikkelingsbedrijven
en op de afvloeiing van bedrijven die niet langer meekonden. De scheiding tussen
zogenaamde wijkers en blijvers werd daarmee volledig in het beleid ingevoerd.
Akkerman en De Haan onderkennen in de laatste door hen onderzochte periode
(1976-1985) een kentering in het structuurbeleid. In verband met onder meer de
verminderde werkgelegenheid buiten de landbouw, wordt het beleid meer gericht
op de ontwikkeling van zoveel mogelijk middelgrote bedrijven. Wel blijft het
onderscheid tussen de kopgroep en de achterblijvers gehandhaafd. In de midden
groep zitten volgens de overheid bedrijven die op langere termijn aansluiting
krijgen bij de kopgroep, of wegzakken naar de achterblijvers. Dit betekent echter
niet dat boeren zichzelf ook volgens deze categorieën indelen. De laatste jaren lijkt
het accent te liggen op schaalvergroting en het begeleiden van de autonome
ontwikkeling die naar verwacht zullen leiden tot een verdere afname van met name
het aantal kleine bedrijven. De liberalisering van het Europese landbouwbeleid in
de eerste helft van de jaren negentig resulteerde in prijsverlaging van graan. Terwijl
de kosten in de akkerbouw sinds 1980 met 46 procent gestegen zijn, daalden de
opbrengsten gestaag: gemiddeld met 20 procent sinds 1989/1990; dat komt vooral
door de veel lagere prijzen van graan (min 40 procent) en aardappels (min 30
procent). Prijsverlaging, gecombineerd met aangescherpte milieu-eisen en meer
milieu-investeringen, stimuleert een schaalvergroting in de akkerbouw en de
beëindiging van agrarische bedrijven die de investeringen niet kunnen opbrengen.
2.5.2 Milieubeleid
De ontwikkeling van het milieubeleid voor de landbouw kenmerkt zich door een
toenemende regelgeving. Illustratief daarvoor is het ontstaan van het mestbeleid als
reactie op de groei van de intensieve veehouderij, waar hier kort op in wordt
gegaan. In 1970 was het aantal varkens ten opzichte van 1960 verdubbeld. In de
jaren zestig legden bodemonderzoekers voor het eerst verband tussen overbemes
ting en de schadelijke gevolgen voor het milieu. Het vermestingsprobleem werd
beschreven in een brochure van de Stichting Natuur en Milieu begin jaren zeventig.
Ook werd de milieuvervuiling door de boer aan de orde gesteld in de Nota Inten
sieve Veehouderij in 1974 van het ministerie van Landbouw en Visserij. Toch
duurde het nog tot 1984 voor minister Braks de Interimwet afkondigde, om de
groei van de varkens- en pluimveestapel een halt toe te roepen. Ondanks deze wet
nam de veestapel alleen al van 1984 tot 1986 met 20 procent toe. De interdeparte
mentale Stuurgroep Mestproblematiek ontwikkelde vanaf 1985 de belangrijkste
mestregelgeving (Termeer 1993).
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Met name het mestbeleid heeft door de nadruk op juridische sturing en het voor
schrijven van milieu-investeringen, de handelingsruimte van boeren ingeperkt.
Benadrukt moet echter worden, dat de ernst van de verzurings- en vermestingsproblematiek, beschreven in regelmatige RIVM-publicaties, terecht aanleiding gaven
tot het opzetten van adequate milieuregelgeving. Verschillende actoren die te
maken hadden met de milieugevolgen van de varkenshouderij hadden bovendien
verschillende opvattingen over de oorzaken, kenmerken en oplossingen van het
mestprobleem, waardoor een aanpak van de problemen werd belemmerd. Zo was
tussen 1975 en 1982 bij actoren die belangen hadden in de varkenshouderij het
mestoverschot als milieuprobleem niet bespreekbaar en werd mest tussen 1972 en
1990 vooral als een transportprobleem beschouwd. Ondanks de twijfelachtige
rentabiliteit van mestverwerkingsfabrieken werd deze oplossingsrichting lange tijd
niet ter discussie gesteld. Onenigheid over de taakverdeling tussen het ministerie
van Landbouw en Visserij en het ministerie van Volksgezondheid en Milieuhygiëne
tussen 1976 en 1983 bemoeilijkte de interdepartementale samenwerking. De commu
nicatie volgens de centrale lijn boer-landbouworganisaties-Landbouwschap-LNVandere ministeries en organisaties is lange tijd niet doorbroken (Termeer 1993).
Het Groene Front, een bolwerk van actoren die gezamenlijk het beleid bepaalden
en een gezamenlijke taal en ideologie hadden, bleek lange tijd ondoordringbaar. De
intensieve samenwerking tussen overheidsorganisaties en het in corporaties georga
niseerde landbouwbedrijfsleven belemmerde lange tijd oplossingen, zoals het
inkrimpen van de veestapel (Frouws 1993). Het functioneren van het Groene Front,
de weerstand tegen het milieubeleid vanuit de sector en tegenvallende resultaten
van eerdere maatregelen, maakten het formuleren van nieuwe regelgeving, in de
vorm van de tweede en derde fase mestbeleid vanaf 1991, noodzakelijk.
2.5.3 De landbouwvoorlichting als beleidsinstrument
De afgelopen decennia richtte het beleid zich op structurele ontwikkeling van de
sector in de vorm van bedrijfsvergroting, intensivering, schaalvergroting, specialisa
tie in de produktiekolom, snelle technologische ontwikkeling en sanering van
bedrijven. Om dit alles te stimuleren werd een omvangrijk instrumentarium ontwik
keld. Illustratief hiervoor is de rol van de landbouwvoorlichting die in deze
paragraaf wordt toegelicht. De landbouwvoorlichting speelde een belangrijke rol
in het eerder genoemde moderniseringsproject van de landbouw. Omdat zoals
gezegd een modern-dynamisch cultuurpatroon bij boeren werd gestimuleerd, waren
sociaal-pedagogische activiteiten nodig om het handelen van de boer in de gewens
te richting te beïnvloeden.
Uit het uitgebreide onderzoek van de Boerengroep (1973) in Wageningen naar de
landbouwvoorlichting komt het beeld naar voren van een Rijks Landbouw Voor
lichtingsdienst (RLVD) die in het verleden als instrument van het overheidsbeleid
functioneerde, terwijl het beleid op haar beurt sterk probeerde in te spelen op de
economische ontwikkelingen. De voorlichting wilde echter zelf deze indruk niet
wekken. Hartmans stelde in 1953 in het blad van de landbouwvoorlichting het
volgende.
'De boer mag nooit de indruk krijgen dat de voorlichter uitvoerder is van een bepaalde
•politiek.' (geciteerd in Boerengroep 1973:59)
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De 'take-ojf van de landbouwvoorlichting vond plaats vanaf 1949, tot uiting
komend in een verdubbeling van de personeelsomvang van de RLVD van 1948 tot
1953. Ook het landbouwkundig onderzoek kwam na de Tweede Wereldoorlog op
grote schaal op gang. Dit had duidelijk aanwijsbare effecten. Zo werd door het
geven van premies gestimuleerd dat tussen 1948 en 1955 30.000 kleine bedrijven de
bedrijfsvoering aanpasten aan de veranderde omstandigheden. Door het contact met
de landbouwvoorlichting werd gestimuleerd dat boeren de ontwikkelingen op
technisch en economisch gebied bleven volgen. Door de Dienst Kleine Bedrijven
werden investeringen in machines gestimuleerd. De kleine boer werd in de produktiviteitsstijging betrokken tot 1956. Dan stelt de Landelijke Raad van Landbouw
voorlichting
'dat er in het huidige tijdsbestek geen reden meer is om in het bijzonder voorlichting
aan de kleine bedrijven te geven' (Boerengroep 1973:63).

Nieuw in 1953 was het invoeren van het zogenaamde participatiemodel. Verwacht
werd dat wanneer boeren meewerkten aan de opstelling van voorlichtingsprogram
ma's, dit hen zou motiveren om samen met de voorlichter hun eigen situatie te
verbeteren (Boerengroep 1973:99). Dit kan gezien worden als een inconsequente
uitspraak, gezien het feit dat de boer tegelijkertijd werd gezien als passieve acceptor
van nieuwe ideeën. Overigens wordt het participatie-model in de vorm van doel
groepen-overleg en aandacht voor het draagvlak van maatregelen tegenwoordig
weer nieuw leven ingeblazen.
Tot net na de Tweede Wereldoorlog is er vanuit de voorlichting aandacht voor de
speciale omstandigheden waarin boeren beslissingen nemen. Dit kwam tot uiting
in het bevorderen van het persoonlijke contact tussen boer en voorlichter. De
regionale consulentschappen hadden eerst een drieledig doel: onderzoek, onderwijs
en voorlichting. Onderzoek en voorlichting werden echter steeds meer losgekop
peld. Het onderzoek verschoof naar een nationaal niveau. Daardoor kon het
onderzoek minder goed aansluiten op allerlei praktische behoeften en inzichten van
boeren. De relatie van praktijk naar theorie werd verstoord. De voorlichtingsdienst
kreeg als taak om als communicatiekanaal tussen toeleverende industrie, onderzoek,
overheid en boeren te fungeren. Overigens verliep de voorlichting niet alleen via
diensten, maar ook via landbouwbladen, voorlichters van de industrie, enzovoort.
De voorlichting fungeerde en fungeert thans steeds meer als schakel tussen weten
schap en praktijk. Bemesting, mechanisatie, bestrijding van ziektes, produktieverbetering, dat alles was veel minder snel tot stand gekomen als de voorlichting niet
haar functie van communicatiekanaal tussen theorie en agrariërs had vervuld. De
landbouwvoorlichting ontwikkelde zich in de afgelopen decennia van doorgeefluik
en communicatiekanaal tot een instantie die steeds meer een bepaalde bedrijfs
voering ondersteunde. Zo werd een bepaalde kijk op het bedrijf bevorderd, een kijk
waarbij technische vooruitgang gelijk werd gesteld aan inkomensstijging. Tot 1990
ressorteerde de Landbouwvoorlichtingsdienst onder het ministerie van LNV. De
regionale consulentschappen zijn geprivatiseerd en worden nu op fifty-fifty basis
gefinancierd door overheid en landbouwbedrijfsleven (Termeer 1993:62). De
intensieve bemoeienis van de voorlichting met het boerenbedrijf is in de loop der
jaren alleen maar toegenomen. Zo worden zogenaamde 'voorloopbedrijven' op
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het gebied van milieu-aanpassingen in Gelderland zeer intensief begeleid door de
voorlichting (Provincie Gelderland 1992).
2.5.4 Conclusie
Deze paragraaf samenvattend, heeft de nationale overheid door het gevoerde
markt-, prijs-, structuur- en milieubeleid de laatste decennia een grote invloed
uitgeoefend op de landbouwontwikkeling. Een ontwikkeling die produktiviteitsstijging en schaalvergroting stimuleerde en gepaard ging met de afvloeiing van
bedrijven die de ontwikkelingen niet wilden of konden volgen. De landbouwvoor
lichting als doorgeefluik tussen onderzoek en boeren fungeerde daarbij als belang
rijk beleidsinstrument.

2.6 Afnemende handelingsruimte en duurzaamheid
Een gevolg van de in paragraaf 2.4 en 2.5 beschreven invloed van actoren in de
bedrijfscontext kan zijn dat de arbeidsvreugde van boeren afneemt. Hoewel ik deze
effecten op het welzijn van boeren niet wil onderschatten, gaat het in deze studie
om de mogelijke gevolgen van de genoemde ontwikkelingen voor een duurzame
landbouw. In deze studie wordt verondersteld, dat de ecologische problemen in de
Nederlandse landbouw niet alleen worden veroorzaakt door de beschreven veran
deringen in de produktiewijze, maar bovendien worden versterkt door de afnemen
de handelingsruimte van agrariërs. De verkleinde handelingsruimte heeft twee
problematische aspecten die hier achtereenvolgens worden beschreven. Zo kan de
bestaande diversiteit in de landbouwpraktijk worden bedreigd en kunnen de
mogelijkheden voor het uitoefenen van boerenvakmanschap onder druk komen te
staan.
2.6.1 Diversiteit
Dé boer bestaat niet. Er bestaat een grote verscheidenheid binnen de landbouw. Zo

zijn er in de landbouwpraktijk verschillende bedrijfsstijlen te onderscheiden. Het
concept bedrijfsstijl is in 1948 door Hofstee ontwikkeld, die het omschreef als
'het gezamenlijke gedachtengoed van boeren in een bepaalde streek omtrent de wijze
waarop men behoort te boeren.' (Hofstee 1985:227)

Een bedrijfsstijl ontwikkelde zich vroeger binnen een bepaalde groep boeren in een
bepaalde streek. Een stijl kon betrekking hebben op allerlei onderdelen van de
bedrijfsvoering: op de architectuur en de inrichting van de boerderijen, de aard en
vorm van de werktuigen, de keuze tussen akkerbouw en veeteelt, het gewaspa
troon, de arbeidsdeling op en tussen boerderijen; tot aan de aanspanning van de
paarden en lokale gebruiken als het afmelken van koeien toe. Een bedrijfsstijl was
een lokaal cultuurpatroon dat de manier van landbouwbeoefening sterk bepaalde
en fungeerde als een soort receptenboek dat met vallen en opstaan van generatie
op generatie werd ontwikkeld en verbeterd. Bedrijfsstijlen waren afgestemd op het
lokale ecosysteem en hadden een sociaal-dwingend en normatief karakter. Als een
boer daarvan afweek kon hij rekenen op reacties uit zijn omgeving. Deze reacties
konden variëren van (milde) spot tot sociale isolatie.
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Bedrijfsstijlen waren in de eerste helft van deze eeuw sterk regionaal. Lokale en
regionale omstandigheden zoals de natuurlijke gesteldheid, de beschikbaarheid van
arbeidskrachten, afzetmarkten, technologieën en tradities bepaalden sterk de kaders
waarbinnen bedrijfsstijlen zich konden ontwikkelen. Zij hebben er toe geleid dat er
op de zandgronden in Drente of Twente anders werd geboerd dan op de Velu we
of in de Kempen; dat boeren in het ene gebied stolpboerderijen en in een ander
gebied 'kop-hals-romp' boerderijen lieten bouwen; dat fruittelers hun appelbomen
anders plantten dan hun collega's in Zeeland. De afgelopen decennia zijn de
regionale verschillen in bedrijfsstijlen vervlakt door de uniformeringstendensen in
markten en technologie. Er zijn echter nieuwe vormen van verscheidenheid voor
in de plaats gekomen. De verscheidenheid tussen gebieden is vervangen door
verschillen in agrarische bedrijfsvoering binnen gebieden.
Kenmerkend voor de hedendaagse bedrijfsstijlen is dat deze vooral een antwoord
vormen van boeren op de dominante trend in markten en technologie. Aangezien
het landbouwbeleid een belangrijke invloed heeft op deze trends, kunnen de
huidige bedrijfsstijlen ook getypeerd worden als uiteenlopende reacties op het
beleid (Van der Ploeg 1991). Boeren reageren op verschillende wijzen op ontwikke
lingen in markten, technologie en beleid. De specifieke combinatie van vakman
schap, inzicht, visie en strategie van de boer leidt tot verschillende bedrijfsstijlen
(Van der Ploeg et al. 1992). Elke stijl leidt tot een bepaald ontwikkelingspatroon op
het bedrijf, tot een specifieke dynamiek en deze stijl kan in de loop der jaren van
karakter veranderen (Van der Ploeg 1993:55-56). De bedrijfsstijl kan worden gedeti
neerd als 'een geheel van opvattingen, regels, vroegere ervaringen en steeds weer
beproefde inzichten omtrent de wijze waarop geboerd behoort te worden' (Van der
Ploeg 1991:63).
Door de vakgroep rurale sociologie van de Landbouw Universiteit Wageningen is
empirisch onderzoek verricht naar bedrijfsstijlen in een groot aantal regio's en
binnen verschillende landbouwbedrijfstakken (zie bijvoorbeeld Van der Ploeg en
Roep 1990; De Bruin en Van der Ploeg 1991; Roep et al. 1991; Spaan en van der
Ploeg 1992). De indelingen in bedrijfsstijlen verschillen per gebied. Ideaaltypisch
gaat het echter om de volgende vier strategieën, waarbij moet worden opgemerkt
dat een individuele boer elementen uit verschillende bedrijfstijlen kan toepassen
(Dokter 1993).
• Kostenbepaarders (47 procent van het aantal bedrijven). Deze stijl komt voor op
kleinschalige en naar verhouding extensieve bedrijven. Als deze agrariërs investe
ren, dan doen zij dat meer om kosten te besparen en minder om hun bedrijf uit te
breiden. Kostenbesparende boeren zijn gespitst op inzet van eigen middelen, eigen
in plaats van aangekocht veevoer en een geringe inzet van vreemd kapitaal. In veel
gebieden worden ze zuinige boeren genoemd.
• Fijnregelaars (24 procent). Zij proberen met een uitgekiende zorg voor gewassen
en dieren een zo hoog mogelijke opbrengst te halen. Het maken van extra kosten
vinden ze geen probleem zolang daar extra opbrengsten tegenover staan. Extra
inzet van arbeid is daarbij voor hen geen bezwaar. Ze hebben kleinschalige en
intensieve bedrijven. Ze worden intensieve boer, koeienboer of dubbeldoeler
genoemd.
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• Groeiers (21 procent), ook wel fanatieke, optimale boeren of koplopers genoemd,

maken de bedrijfsvoering ondergeschikt aan de bedrijfsontwikkeling. Bedrijfsuitbreiding staat bij hen voorop. Hun bedrijven zijn grootschalig en intensief. Ze
investeren relatief veel, de toepassing van wetenschappelijke, externe kennis en
technologie vindt bij uitstek plaats op deze bedrijven.
• Arbeidsbespaarders (7 procent). Deze boeren streven vooral naar meer volume met
minder arbeidsinzet. Ze werken grootschalig en extensief. Ze worden wel trekkerboeren of machineboeren genoemd.
Diversiteit in de vorm van bedrijfsstijlen kan van belang zijn voor een duurzame
landbouw. Tussen bedrijfsstijlen blijken er bijvoorbeeld grote verschillen te bestaan
in milieudruk, onder meer in de vorm van stikstofverliezen. Ook zijn er empirische
aanwijzingen dat de mogelijkheden en beperkingen om de milieudruk te verlagen
samenhangen met de bedrijfsstijl (Roep en Roex 1993). Ook de manier waarop en
de mate waarin agrariërs inspelen op milieumaatregelen van de overheid verschilt
(Roep et al. 1991). Verder zijn er verschillen in de mate waarin stijlen de bedrijfsvoe
ring kunnen combineren met de zorg voor natuur en landschap (De Bruin en Van
der Ploeg 1991).
Bedrijfsstijlen kunnen niet zomaar worden vertaald in milieubeleidsmaatregelen.
Ten eerste zijn er stijlen waar weinig efficiënt wordt omgegaan met produktiemiddelen en waar ook de milieu-effecten niet gunstig zijn. Gewaakt moet worden voor
beleidsmatige legitimatie van deze stijlen (Nooij 1993:17). Vereijken (interview 1810-1994) waarschuwt bovendien voor een te optimistische inschatting van het
economisch perspectief van bepaalde stijlen. Bedrijfsstijlen zijn verder niet statisch,
ze kunnen dan ook niet worden vertaald naar beslissingsondersteunende modellen
of managementstrategieën. Het beleid kan zich niet alleen door de empirie laten
leiden, omdat de realiteit maar een deel van het mogelijke omvat (Van Broekhuizen
en Schakel 1991). Van der Sar (1992) signaleert het gevaar dat de overheid een
bepaalde stijl stimuleert, bijvoorbeeld omdat daarmee meerdere plattelandsdoel
stellingen worden gediend, en vervolgens alle boeren dwingt tot ontwikkeling in
die richting (Van der Sar 1992). Wat betreft de beleidsmatige relevantie van het
concept bedrijfsstijl is dan ook de conclusie dat 'beleid stijl maakt, maar dat stijl nog
geen beleid maakt' (Van Broekhuizen en Schakel 1991:37). Bedrijfsstijlen zijn specifie
ke ontwikkelingsstrategieën van bedrijven, ook in relatie tot beleidsmaatregelen.
Afstemming van kant en klare beleidspakketten op deze strategische verscheiden
heid is dan ook onmogelijk (Frouws 1993). Het overheidsbeleid kan wel de verschei
denheid van de sector stimuleren en boeren de ruimte geven om op hun eigen wijze
milieudoelstellingen te realiseren. Ook kunnen de gevolgen van (toekomstig) beleid
voor de verschillende ontwikkelingspatronen in de landbouw worden geanalyseerd.
Tot nu toe is uitgebreid ingegaan op het concept bedrijfsstijl omdat dit concept
goed de diversiteit binnen de landbouw weergeeft, een diversiteit die ondanks de
uniformerende werking van markt, technologie en beleid ook in de huidige landbouwpraktijk aanwezig is. Diversiteit is op zich zeker geen voldoende, maar kan
wel een stimulerende voorwaarde zijn voor het realiseren van duurzaamheid.
Doordat boeren variërende strategieën volgen in de richting van duurzaamheid,

41

kunnen verschillende ontwikkelingsrichtingen met het oog op duurzaamheid
worden verkend.
Het ontwikkelen van een meer duurzame landbouw is mijns inziens een leerproces
(zie hoofdstuk 5). Het volgen van één model van landbouwontwikkeling doet geen
recht aan dit leerproces. Leren kan volgens Van Glinsteren (1994) twee vormen
aannemen. In de eerste plaats doordat men een analyse van de situatie maakt, de
verschillende handelingsmogelijkheden en de voor- en nadelen daarvan op een rijtje
zet en vervolgens de beste, dat wil zeggen de meest rationele daaruit kiest. Deze
vorm noemt hij leren door analyse en instructie (A/I). Een andere vorm is leren
door variëteit en selectie (V/S). Binnen zo'n leerproces wordt een variëteit van
alternatieve handelingswijzen gegenereerd en uitgeprobeerd. De meest geschikte
handelwijze wordt vervolgens daaruit geselecteerd. Het is een leerproces dat geken
merkt wordt door 'verspilling' - er worden veel onbruikbare alternatieven
gegenereerd - en door het selecteren van het beste alternatief zonder dat we precies
kunnen aangeven waardoor dit alternatief beter werkt dan de andere.
De diversiteit wordt door leerprocessen gestimuleerd wat volgens Jacob een
voordeel is om te kunnen inspelen op een onzekere toekomst:
'diversity is a way of coping with the possible. It acts as a kind of insurance for the
future (..) Selection from preexisting diversity appears as the means most frequently used
in the living world to face an unknown future.' (..) (Jacob 1982:66 geciteerd in Van

Gunsteren 1994)
Het is een belangrijke taak van de overheid om voorwaarden voor het optreden van
met name V/S-leerprocessen in stand te houden, zowel in de samenleving als
binnen de overheid zelf (Van Gunsteren 1994).
Duurzame ontwikkeling zoals het rapport Our Common Future dit beschrijft, omvat
een politiek en economisch systeem en een technologie-ontwikkeling die flexibel
zijn, democratisch zijn en de mogelijkheid hebben tot zelf-correctie (WCED 1987).
Zelf-correctie wil zeggen dat een specifieke ontwikkeling, zoals bijvoorbeeld het
investeren in grootschalige industriële mestverwerking, niet zou mogen verhinderen
dat van de ingeslagen weg kan worden afgeweken wanneer negatieve (milieueffec
ten aan het licht komen. De mogelijkheden voor zelf-correctie zijn groter en de
negatieve milieu-effecten zullen minder grootschalig zijn, wanneer boeren niet allen
dezelfde koers volgen, maar meerdere wegen verkennen; een vorm van risico
spreiding.
Diversiteit, wanneer deze gericht is op duurzaamheid, heeft bovendien het voordeel
dat sneller ingespeeld kan worden op veranderende politieke en maatschappelijke
keuzes en wensen. De toekomst van de landbouw is meer onzeker dan ooit, waar
het bijvoorbeeld gaat om grondgebruik, inkomensontwikkeling, afzetmogelijkheden
en toekomstige milieu-eisen. Een gedifferentieerde landbouw kan hierop meer
flexibel reageren.
Diversiteit heeft verder als voordeel dat meer marktkansen worden benut. In een
steeds meer internationaal wordende markt voor landbouwprodukten, een markt
die bovendien steeds minder beschermd wordt door het gemeenschappelijke
Europese markt- en prijsbeleid, is het recept van bulkproduktie, dat decennia lang
is toegepast, niet langer toereikend. Ook de consument vraagt om een gedifferen
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tieerd voedselpakket van hoge kwaliteit. Boeren spelen daarop in door kwaliteitsprodukten te leveren, al dan niet gekoppeld aan richtlijnen op het gebied van
milieu, natuur en landschap of geproduceerd onder keurmerk.
2.6.2 Boerenvakmanschap
Toepassing van agrarische praktijkkennis resulteert in vakmanschap. Vakmanschap,
wel aangeduid met 'l'art de la localité' is de kunst van het specifieke, het voort
bouwen op ervaringskennis en specifieke kennis van de eigen omstandigheden
(Van der Ploeg 1991). In paragraaf 2.2.4 is het verschil tussen wetenschappelijke en
praktijkkennis uitgelegd. Een typisch voorbeeld van boerenvakmanschap is het
produceren van kwaliteitswijn in Frankrijk, waarbij het geheel van de lokale
omstandigheden, het 'terroir', in de wijn te proeven is (zie intermezzo 2.2). Met
name boeren die weinig gebruik maken van externe wetenschappelijke kennis en
technologieën en weinig geïntegreerd zijn in markten, zullen hun bedrijfsvoering
baseren op vakmanschap. Ook de genoemde wijnboeren en koploperbedrijven
benutten echter vakmanschap, maar hier juist om creatief in te spelen op ontwikke
lingen van buiten af. Bij een voortschrijdend externalisatieproces moet de boer zijn
vakmanschap steeds meer afstemmen op de organisaties en actoren buiten het
bedrijf (Van der Ploeg 1991).
Boerenvakmanschap ontstaat op basis van een voortdurend leerproces. Het vormt
een vernieuwingspotentieel en een bron van creativiteit. Het benutten van vakman
schap schept mogelijkheden om innovaties op het bedrijf te ontwikkelen, innovaties
die een positief effect kunnen hebben op milieu, natuur en landschap. Boeren
hebben in het verleden leren omgaan met gewasbeschermingsmiddelen, kunstmest
en technologie en voortdurend de produktiviteit verhoogd. Een duurzame land
bouw vraagt om de ontwikkeling van kennis en vaardigheden op het terrein van
bijvoorbeeld mechanische onkruidbestrijding, kwaliteitsproduktie en natuur- en
landschapsbeheer. In een onderzoeksrapport over het effect van bedrijfsstijlen op
natuur en landschap in Friesland wordt bijvoorbeeld gezegd:
'voor de concrete invulling van verzvevingsmogelijkheden kan en moet gebruik gemaakt
worden van het uitermate brede en diepreikende kennisareaal omtrent natuur en land
schap dat onder boeren aanwezig is. De inzichten in specifieke omstandigheden, de kennis
van het gedrag van vogels, de kennis van flora en ga zo maar door, is superieur aan de
kennis die ligt opgeslagen in wetenschap en beleid, juist ook omdat het bij voeren steeds
om operationele kennis gaat: hoe is het een en ander in de bedrijfsvoering te veriveven,
hoe pas ik het in. De toepassing van gesegmenteerde en vaak zelfs gefragmenteerde
wetenschappelijke kennis blijft steeds een moeilijk terrein, terwijl boerenkennis en
boerenarbeid juist gekenmerkt worden door een voortdurende integratie en coördinatie
van uiteenlopende aspecten van het arbeidsproces.' (De Bruin en Van der Ploeg

1991:5)
Boerenvakmanschap op zichzelf is geen garantie voor duurzaamheid, maar kan ook
ingezet worden om bijvoorbeeld de produktie te intensiveren. Creativiteit geeft
immers nog niet de garantie dat deze ook in de juiste richting wordt aangewend.
Hier wordt dan ook slechts de veronderstelling uitgesproken dat vakmanschap een
bron van vernieuwing is, die een voorwaarde vormt voor het realiseren van een
meer duurzame landbouw, indien gebaseerd op duidelijke ecologische randvoor
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waarden. In hoeverre irmovatiegroepen diversiteit en vakmanschap benutten voor
het realiseren van een meer duurzame landbouw, zullen de resultaten van het
empirisch onderzoek uit moeten wijzen (zie de hoofdstukken 8 en 9).
Intermezzo 2.2. Boerenvakmanschap en lokale omstandigheden, het voorbeeld van de Franse
wijnbouw
Het verband tussen kwaliteitsproduktie, boerenvakmanschap en lokale omstandigheden
kan worden geïllustreerd aan de hand van de wijnbouw in Frankrijk, met als voorbeeld
het wijngebied Chablis.
De kwaliteit van de Chablis is herkenbaar via aanduidingen op de fles zoals
'appellation d'origine contrôlée, premier cru' of 'grand cru'. De karakteristieke smaak
van deze wijn is naast de gebruikte druivesoort te danken aan de noordelijke ligging
van de wijnstreek, met een relatief robuust klimaat en een specifieke bodem. Men
spreekt wel over het typische terroir van de Chablis. Terroir is een begrip waarmee men
in de Franse wijnbouw de combinatie van bodemstructuur, de bodemsamenstelling en
de expositie van de wijngaard, als ook het plaatselijke (micro-)klimaat en lokale wijntra
dities (zoals de manier van snoeien) wil samenvatten. Om maximaal van het eigen
terroir te profiteren moet er met de grootst mogelijke aandacht in de wijngaard worden
gewerkt. Terroir is pas in de wijn te proeven als de oogstopbrengst beperkt blijft.
Het vakmanschap komt tot uitdrukking in de verschillende handelingen binnen de be
drijfsvoering. Een goede kwaliteit druiven verkrijgt men door sterk in de struik te
snoeien, door slechts uitermate beperkt (kunst)mest te gebruiken en door oude wijn
stokken in ere te houden. Zowel het vakmanschap als het inspelen op onzekere weers
omstandigheden leiden tot verschillen in de kwaliteit van wijn van verschillende pro
ducenten.
Binnen de wijnbouw is sprake van een tendens tot standaardisatie en homogenisering.
Zo verdringen Franse druiverassen die overal ter wereld worden aangeplant, steeds
meer de oorspronkelijke rassen. Franse deskundigen, zogenaamde 'flying winemakers'
maken steeds vaker wijn op basis van contracten voor domaines, coöperaties of grote
(supermarkt)ketens volgens de Franse normen, smaak en technieken.

2.7 Conclusies
In dit hoofdstuk is ingegaan op de oorzaken en achtergronden van de ecologsiche
problemen in de Nederlandse landbouw, die samenhangen met de aard en richting
van de landbouwontwikkeling in de laatste decennia. Inzicht in landbouwontwikke
ling is daarnaast van belang, om antwoord te kunnen geven op de vraag, in
hoeverre de doelen en activiteiten van irmovatiegroepen een reactie vormen op de
landbouwontwikkeling.
Landbouwontwikkeling wordt niet alleen beïnvloed door exogene factoren zoals
technologische en institutionele ontwikkelingen, maar ook door endogene krachten,
de benutting van lokale kennis, ecologie en arbeid door boeren. Het agrarisch
produktieproces wordt niet gedetermineerd door technologie en economie, maar
moet worden begrepen als een sociale praktijk, die op strategische wijze geco
ördineerd en verder ontwikkeld wordt. Markt, technologie en beleid componeren
een handelingsruimte waarbinnen tal van posities en ontwikkelingsrichtingen
mogelijk zijn. Boeren reageren verschillend op de onzekerheden in markten,
44

technologie en beleid waarmee ze worden geconfronteerd. Een voorbeeld van de
verscheidenheid in de Nederlandse landbouw is het bestaan van verschillende
bedrijfsstijlen.
De produktiewijze binnen de exportgerichte Nederlandse landbouw is de afgelopen
decennia ingrijpend gewijzigd. De produktiviteit is sterk gestegen en het grondge
bruik geïntensiveerd. De produktiewijze is meer gestandaardiseerd en geünifor
meerd. Als een gevolg van technologische ontwikkelingen is de bedrijfsvoering
meer onafhankelijk geworden van de lokale ecologische en sociale omstandigheden
die daarvoor de produktie bepaalden.
De veranderingen in de produktiewijze kunnen niet los worden gezien van de
toenemende invloed op de bedrijfsvoering van actoren in de bedrijfscontext van
agrarische bedrijven. Het dagelijks leven van boeren (en andere burgers) wordt
steeds meer gestuurd door organisaties en instituties wier functioneren nauwelijks
meer doorzien, laat staan beïnvloed kan worden. Actoren in de bedrijfscontext zoals
industrie, banken, overheden en voorlichting hebben de handelingsruimte van
boeren ingeperkt. Elementen van deze afnemende handelingsruimte zijn een
externalisatie van taken, verwetenschappelijking van kennis en technologie en
uniformering van de bedrijfsvoering.
Gezien de ernst van de door de landbouw veroorzaakte ecologische problemen en
het groeidenken dat binnen de sector zelf lange tijd domineerde, is het verklaarbaar
dat het milieubeleid voor de landbouw, met name het mestbeleid, zich kenmerkt
door een toenemende regelgeving. Milieumaatregelen, structuurbeleid en land
bouwvoorlichting hebben de tendens van afnemende handelingsruimte versterkt,
door de landbouwpraktijk een ideaal standaardbedrijf ten voorbeeld te stellen. Ook
nu nog vormen de zogenaamde koploperbedrijven die een intensieve produktie,
schaalvergroting, integratie in externe markten en toepassing van de nieuwste
technologie combineren, het brandpunt waarop landbouwmaatregelen aangrijpen.
Duurzame landbouw als zoek- en leerproces impliceert echter het ontwikkelen van
een breed scala aan oplossingsrichtingen. De aard van het begrip duurzaamheid
vraagt met andere woorden om een gedifferentieerde landbouwpraktijk. Boerenvak
manschap is een bron van creativiteit binnen de landbouwpraktijk die, mits gekop
peld aan ecologische randvoorwaarden, een vernieuwingskracht kan zijn voor een
meer duurzame landbouw.
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3 THEORETISCH KADER
'When the problems are complex and constantly changing...
new understanding emerges more naturally in open fora of
debate than by suppressing contrasting viewpoints and incongruent interpretations of reality in the name of efficiency
and logical consistency.'

Majone 1986:457, geciteerd in Termeer 1993:284

3.1 Inleiding
In het voorgaande hoofdstuk is uiteengezet hoe de veranderingen in de Nederland
se landbouw van invloed zijn geweest op het ontstaan van ecologische problemen.
Dit hoofdstuk expliciteert hoe in deze studie tegen de empirische werkelijkheid van
landbouwpraktijk en -beleid wordt aangekeken en formuleert uitgangspunten die
aan deze zienswijze ten grondslag liggen. De opbouw van dit hoofdstuk is als
volgt. Centraal staan in de volgende paragrafen de landbouwpraktijk (paragraaf 3.2),
de innovatiegroepen (paragraaf 3.3) en het nationale overheidsbeleid (paragraaf 3.4).
Voor deze drie onderzoeksobjecten worden de belangrijkste gebruikte theoretische
concepten beschreven. De landbouwpraktijk wordt in deze studie begrepen als een
niet louter technisch, maar vooral sociaal gereguleerd produktieproces, een proces
van coördinatie en afstemming op bedrijfsniveau van verschillende deelhandelin
gen, zoals dit is gelokaliseerd in de meer dan honderdduizend relatief kleine
gezinsbedrijven in Nederland. Zoals in het vorige hoofdstuk is beschreven, werken
landbouwbedrijven niet geïsoleerd van de omgeving, maar onderhouden ze relaties
met een netwerk van andere actoren. De landbouwpraktijk bestaat uit een groot
aantal boeren, zoals biologische, gangbare en geïntegreerd werkende boeren, al dan
niet georganiseerd in gevestigde agrarische belangenorganisaties, innovatiegroepen
of protestgroepen van boeren. Deze studie richt zich op innovatiegroepen, die
verschillende produktiewijzen kunnen toepassen. De agrarische belangenorganisa
ties komen in beeld voor zover deze contacten onderhouden met innovatiegroepen.
In methodisch-theoretisch opzicht staat in dit onderzoek de netwerkbenadering
centraal, een benadering waarmee inzicht in de landbouwpraktijk kan worden
verkregen. Landbouwnetwerken kunnen worden geordend rond het produktie
proces of rond beleidsprocessen. In deze studie wordt uitgegeaan van een netwerk,
geordend rond het produktieproces. Dit netwerkbegrip, in het voorgaande hoofdstuk
bedrijfscontext genoemd, is een aangepaste versie van het landbouwnetwerk zoals
dit door de Italiaanse socioloog Benvenuti is beschreven (paragraaf 3.3.2). De
bedrijfscontext kan worden geanalyseerd met behulp van de zogenoemde actorbenadering, een benadering die in paragraaf 3.2.1 wordt toegelicht. De actorbenadering gaat uit van een wisselwerking tussen agrariërs en andere actoren. Agrariërs
hebben ondanks de ingeperkte handelingsruimte de mogelijkheid om invloed uit
te oefenen op de omstandigheden waarbinnen ze werken. De actorbenadering is
bruikbaar voor de sociale analyse van boerenpraktijken. Door analyse van boeren-
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praktijken wordt duidelijk hoe diversiteit ontstaat in de landbouwpraktijk als een
gevolg van verschillende reacties van boeren op gelijke omstandigheden.
Zoals gezegd wordt in dit hoofdstuk als tweede onderwerp ingegaan op agrarische
innovatiegroepen als onderdeel van de landbouwpraktijk. In deze studie worden
niet individuele agrariërs bestudeerd maar groepen boeren. Het verschijnsel van
collectief gedrag van agrariërs kan worden geanalyseerd met het concept sociale
bewegingen, een concept dat in paragraaf 3.3.1 wordt uitgelegd. Agrariërs pogen
door collectief te handelen hun eigen situatie te veranderen. Ontevredenheid van
boeren over de ontwikkeling van de landbouw of over het overheidsbeleid kan een
mogelijk motief zijn voor collectief handelen door boeren. De aard en het doel van
de samenwerking, voor zover gericht op duurzame landbouw, kunnen worden
onderzocht met behulp van het concept milieucoöperatie (paragraaf 3.3.2). De milieu
coöperatie als vorm van samenwerking is erop gericht, dat boeren gezamenlijk
verantwoordelijkheid nemen voor milieu, natuur en landschap. Agrarische innova
tiegroepen vertonen overeenkomsten en verschillen in hun uitwerking van dit
theoretische concept. De organisatiewijze van innovatiegroepen wordt bezien vanuit
het concept professionalisering (paragraaf 3.3.3).
Het nationale overheidsbeleid voor de landbouw heeft, zoals is beschreven, het
afnemen van de handelingsruimte van boeren versterkt. De vraag die in paragraaf
3.4 wordt gesteld is, of nieuwe vormen van overheidssturing zoals zelfsturing, de
vrijheid van boeren kunnen vergroten en zo een bijdrage kunnen leveren aan het
bereiken van een meer duurzame landbouw als oplossing voor ecologische proble
men. Het concept zelfsturing wordt in paragraaf 3.4 kort geïntroduceerd en komt in
hoofdstuk 6 over overheidssturing van de landbouw uitgebreider aan bod.
In paragraaf 3.5 worden verbanden gelegd tussen de geïntroduceerde concepten.
De gebruikte concepten voor landbouwpraktijk, innovatiegroepen en overheidsstu
ring kunnen tezamen worden beschouwd als de theoretische bril waarmee het
handelen van innovatiegroepen en overheden in deze studie wordt bekeken en
geanalyseerd. Dit hoofdstuk wordt afgesloten met enkele conclusies (paragraaf 3.6).

3.2 De landbouwpraktijk
3.2.1 De actorbenadering

Agrariërs hebben zoals in hoofdstuk 2 is gezegd te maken met omvangrijke en
ingewikkelde voorschriften en regels van overheden en andere actoren, die moeilijk
zijn te overzien. Een voorbeeld daarvan is de milieuregelgeving die boeren moeten
kennen en uitvoeren. De relaties tussen boeren en andere actoren kunnen worden
bezien vanuit verschillende theoretische benaderingen. De gekozen benadering
bepaalt hoe de landbouwpraktijk en het overheidsbeleid worden geïnterpreteerd.
In het verleden werden, zoals is beschreven in hoofdstuk 2, opvattingen over
boeren en landbouwontwikkeling sterk gekleurd door sociologische en neo-klassieke economische agrarische moderniseringstheorieën.
Als een reactie op deze opvattingen kwamen nieuwe benaderingen op, die ervan
uitgaan dat boeren niet geïsoleerd van de omgeving handelen, maar binnen een
netwerk van sturende en structurerende instellingen. In hoofdstuk 2 is deze
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sturende invloed van actoren op de bedrijfsvoering aan bod gekomen. De invloed
van buitenaf op de agrarische bedrijfsvoering zou de indruk kunnen wekken dat
het hier gaat om een deterministisch en unilineair verlopend proces, dat de hande
lingsruimte van boeren onvermijdelijk verder inperkt. Zo'n conclusie doet echter
geen recht aan de bestaande landbouwpraktijk. De analyse van ontwikkelingspro
cessen kan niet alleen worden gebaseerd op een analyse van externe, sturende
krachten, maar dient uit te gaan van een wederzijdse beïnvloeding van interne en
externe factoren. Daarom is in deze studie gekozen voor de actorbenadering. De
actorbenadering vindt zijn startpunt in de verklaring van verschillende reacties van
actoren op dezelfde omstandigheden (Benvenuti 1991; Van der Ploeg 1991; Long 1989).
De benadering veronderstelt een actief, kennend subject dat situaties, processen,
informatie en strategieën problematiseert in de omgang met andere actoren. Dit
geldt zowel voor individuen als groepen, of ze nu veel of weinig macht hebben
(Long 1989). Het idee dat actoren 'knowledgeability and capability' hebben, ofwel
kundig en capabel zijn om hun omstandigheden te beïnvloeden, is afkomstig van
Giddens:
'..action depends upon the capability of the individual to 'make a difference' to a pre
existing state of affairs or course of events.' (Giddens 1984:14)

Dit impliceert dat alle actoren een bepaalde macht hebben:
'all forms of dependence offer some resources whereby those who are subordinate can
influence the activities of their superiors.' (Giddens 1984:16)

Actorgerichte analyse veronderstelt dan ook dat
'actoren de capaciteiten hebben, ook al is hun handelingsruimte beperkt, om beslissingen
te formuleren, daarnaar te handelen, en om te innoveren en te experimenteren.' (Long

1989:224)
De actorbenadering is een geschikte aanpak om het handelen van agrariërs in
wisselwerking met andere actoren te analyseren en te verklaren, omdat het de
keerzijde van de medaille laat zien; de benadering doet zoals gezegd recht aan de
verschillende reacties van boeren op de uniformerende invloeden van buitenaf. Het
is een tegenreactie op benaderingen zoals de ideeën van Hayami en Ruttan (zie
paragraaf 2.2.1). De benadering is vooral geschikt voor de sociale analyse van
boerenpraktijken (Van Broekhuizen 1993). In de actorbenadering worden bedrijfsstijlen bijvoorbeeld niet als een afgeleide gezien van invloeden van buitenaf op het
bedrijf, maar als het doelbewust positie kiezen van boeren in wisselwerking met de
omgeving.
De actorbenadering impliceert niet dat de analyse van de landbouwpraktijk zich
versmalt tot de voorkeuren en belangen van individuen. Niet alleen het handelen
van boeren staat centraal. Ook de relaties binnen het sociale netwerk waarbinnen
de agrariër functioneert, moeten in de beschouwing worden betrokken. De keuzes
en opinies van boeren worden immers mede gevormd door de invloed van dit
sociale netwerk. De betekenis van de interacties tussen boeren en andere actoren
hangt echter wel samen met de specifieke sociale situatie van de agrariër (Long
1989:226-227).
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De consequentie van de keuze voor de actorbenadering in deze studie is de veron
derstelling dat innovatiegroepen, het object van onderzoek, niet worden gedetermi
neerd door de bedrijfscontext, maar hun handelingsruimte benutten om zelf
landbouwontwikkeling te beïnvloeden. Het handelen van innovatiegroepen wordt
dan ook beschreven en geanalyseerd in wisselwerking met de bedrijfscontext.
Dankzij de gekozen invalshoek wordt duidelijk, hoe ondanks de in hoofdstuk 2
gesignaleerde generieke tendens tot uniformering, toch sprake kan zijn van een
grote verscheidenheid in de landbouwpraktijk. Deze verscheidenheid komt bijvoor
beeld tot uiting in verschillende bedrijfsstijlen. Ook de in deze studie onderzochte
innovatiegroepen zijn een voorbeeld van deze verscheidenheid. Deze verscheiden
heid uit zich in de verschillende doelen, activiteiten en organisatievormen van de
innovatiegroepen.
Voor deze verscheidenheid in de landbouwpraktijk kunnen, ondanks een tendens
tot uniformering, drie redenen worden gegeven. Ten eerste is de landbouw in
Nederland weliswaar sterk beïnvloed door krachten buiten het bedrijf en heeft in
die zin een exogene ontwikkeling doorlopen, maar in werkelijkheid is er, zoals
eerder gezegd, altijd sprake van een mix van exogene en endogene elementen
(paragraaf 2.2.2). Boeren werken binnen regio's die grote verschillen vertonen in
grondsoort, natuurwaarden, landschap en waterhuishouding. Externe technologie
en kennis worden aangepast aan de lokale omstandigheden. Een voorbeeld daarvan
zijn machines om mest onder te werken, die aangepast worden aan de uiteenlo
pende draagkracht van verschillende gronden.
Ten tweede zijn externe innovaties niet overal en op hetzelfde tijdstip op dezelfde
manier toepasbaar op agrarische bedrijven. Dit is te verklaren door verschillen in
sociale kenmerken, demografische structuur en cultuur. Dit kan worden geïllus
treerd met een voorbeeld. In het katholieke Brabant waar de grond schaars was
door de aanwezigheid van kinderrijke gezinnen en het bestaande erfrecht, lag inko
mensverhoging door intensivering voor de hand. In die protestantse delen van
Twente waar een Saksisch erfrecht gold, kwamen de bezittingen toe aan één van
de kinderen, waardoor de noodzaak om om te schakelen naar grondloze produktie
minder groot was (De Haan 1994:229).
Ten derde hebben zoals in paragraaf 2.2.4 is beschreven, boeren verschillende
opvattingen over hoe hun bedrijfsvoering er uit moet zien. Boeren reageren op grond
van economische of sociale overwegingen op verschillende wijze op ontwikkelingen
in markten, beleid en technologie. Zo ontstaan verschillende bedrijfsstijlen.
Agrariërs hebben verschillende antwoorden op de doelen, instrumenten en richtlij
nen van andere actoren die op hen afkomen. Ze kunnen deze externe invloeden
afwijzen, toepassen of veranderen. Een zelfde pakket aan marktvoorwaarden,
overheidsregels en technische innovaties leidt zo tot een variëteit aan reacties en
een heterogene landbouwpraktijk.
De conclusie van deze paragraaf is dat de actorbenadering een geschikte aanpak is
voor de sociale analyse van de landbouwpraktijk. Uitgangspunt is de opvatting dat
agrariërs en hun bedrijfsvoering niet gedetermineerd worden door ontwikkelingen
van buitenaf, maar zelf ook hun eigen situatie kunnen beïnvloeden. De verscheiden
heid in de landbouwpraktijk ontstaat door verschillende reacties van boeren op
uniformerende tendensen.
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3.2.2 De bedrijfscontext als netwerk
Technisch Administratieve Taakomgeving De invloed van buitenaf op boerenbedrijven

is geconcretiseerd door de Italiaanse socioloog Benvenuti, die in dit verband het
begrip TÄTE heeft ontwikkeld: Technological-Administrative-Task-Environment
ofwel Technisch-Administratieve Taakomgeving. Dit begrip kan met een actorbenadering worden geanalyseerd. TATE is een netwerk van organisaties en instellingen
waarmee het landbouwbedrijf relaties onderhoudt en dat de bedrijfsvoering van
boeren in toenemende mate structureert. TATE is een voorbeeld van een netwerk
geordend rondom het agrarisch produktieproces.
TATE is dat deel van de institutionele omgeving dat onmiddellijk relevant is voor
het beroepsmatige handelen van de boer. De boer vormt het middelpunt van een
spinneweb, bestaande uit organisaties die zorgen voor benodigdheden en diensten
die de bedrijfsvoering mogelijk maken. Maar tegelijkertijd confronteren deze
organisaties de boer met hun specifieke eisen en voorschriften over de wijze
waarop die benodigdheden (technologie, mineralen, gewasbeschermingsmiddelen
en dergelijke) en diensten op het bedrijf moeten worden toegepast. Naarmate een
bedrijf meer geïntegreerd raakt in bedrijfsexterne structuren en aangewezen is op
toepassing van extern ontwikkelde technologie, moet de bedrijfsvoering meer en
meer aangepast worden aan voorschriften van de actoren in de bedrijfscontext.
In het TATE-concept worden ook machtsverschillen tussen actoren geanalyseerd.
Binnen de landbouw is de manier waarop macht via sociale relaties wordt uitgeoe
fend veranderd op de volgende wijzen. Het vermogen van actoren om voorschriften
uit te vaardigen die boeren dienen toe te passen of uit te voeren, is minder op het
bedrijf en meer in allerlei instanties gelokaliseerd buiten het boerenbedrijf. De
actoren binnen TÄTE zoals banken, de voorlichting en overheden, vertellen de boer
direct of indirect wat hij behoort te doen om een voldoende inkomen te halen of het
bedrijf te kunnen voortzetten. De manier waarop de bedrijfsvoering materieel was
georganiseerd, was vroeger verschillend per streek, bedrijf en individu, tot uiting
komend in verschillende bedrijfsstijlen. De bedrijfsvoering wordt echter steeds meer
gedomineerd door bedrijfsexterne instanties (Benvenuti 1991:31).
Een voorbeeld van de invloed van TATE is de contractproduktie die volgens Maas
(1994) wordt gekenmerkt door ongelijke zeggenschapsrelaties. De boer verliest zijn
onafhankelijkheid en flexibiliteit bij de afzet van produkten, hij neemt niet langer
de voornaamste beslissingen bij het produktieproces en de onderhandelingsmacht
van de verwerker is veelal groter dan die van de boer. Grotere boeren hebben het
voordeel dat ze beter aan de gestelde eisen kunnen voldoen en hun winsten en
verliezen kunnen sterker variëren, omdat ze afhankelijk zijn van het succes van de
contractgever op de afzetmarkt (Maas 1994:64). Een tweede voorbeeld van de
invloed van TATE op het landbouwbedrijf is uitgewerkt door Frouws en Van der
Ploeg (1988) die de effecten van informatietechnologie op landbouwbedrijven
onderzochten (zie intermezzo 2.1 in hoofdstuk 2).
Een kenmerk van TATE is ook dat normen, criteria en voorschriften steeds meer
vertaald worden in een 'technische' vorm. Benvenuti geeft hiervan voorbeelden,
op basis van een studie naar het aardappelmeelconcern AVEBE. Binnen de AVEBE
is het moeizame beslissings- en aanvaardingsproces over de levering van aardappe
len vervangen door een technische vorm: het aandeel. Een reductie van de produk-
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tiecapaciteit kan eenvoudig gerealiseerd worden door de waarde van een een
aandeel te laten dalen (Benvenuti 1982).
De toenemende invloed van TATE is een tendens die er toe leidt dat taken die eerst
door de boer werden uitgevoerd, steeds meer overgenomen worden door organisa
ties buiten het bedrijf. Landbouwkundige onderzoeksinstituten beïnvloeden het
bedrijf door aanlevering van wetenschappelijke kennis en technologie die sterk
gestandaardiseerd is. Deze verschijnselen zijn in hoofdstuk 2 aangeduid als externalisatie van taken, verwetenschappelijking van kennis en technologie, en uniforme
ring van de bedrijfsvoering.
Bedrijfs- en landbouwcontext In deze studie wordt uitgegaan van een netwerkbegrip,
bedrijfscontext genoemd, dat een aangepaste versie is van TÄTE. Onder de term
context kan de fysieke omgeving, economische relaties of de politiek-bestuurlijke
omgeving worden verstaan. Hier versta ik echter onder bedrijfscontext het geheel
aan actoren dat niet alleen economische, maar vooral ook sociale, administratieve
en bestuurlijke relaties met het landbouwbedrijf onderhoudt. In figuur 3.1 heb ik
een beeld gegeven van deze bedrijfscontext zonder de pretentie hiermee alle
mogelijke actoren en relaties aan te geven.
Figuur 3.1 De bedrijfscontext van landbouwbedrijven
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Met regulerende instellingen en (semi-)overheden worden overheden bedoeld op
nationaal, provinciaal en gemeentelijk niveau en organisaties die zich bezighouden
met grondbeheer, waterbeheer en landinrichting, zoals de Dienst Landrichting en
Beheer Landbouwgronden (DLBL), watçrschappen en landinrichtingscommissies.
Natuur- en milieuorganisaties en consumentenorganisaties) omvatten terreinbeherende
organisatie zoals de Vereniging Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer en de Provin
ciale Landschappen en belangenorganisaties zoals het Wereld Natuur Fonds, de
Stichting Natuur en Milieu, de Vereniging Milieudefensie de Stichting Lekker Dier,
de consumenten die produkten kopen en hun vertegenwoordigende organisaties
zoals de Consumentenbond.

Met afzet en verwerking worden actoren bedoeld op het gebied van fokkerij, detail
handel, grootwinkelbedrijven en verwerkende industrie. De leveranciers omvatten
bedrijven die machines, gewasbeschermingsmiddelen, kunstmest, (bouw)materialen
leveren en loonbedrijven die arbeid leveren aan boeren. Dienstverlening omvat ten
eerste de voorlichtingsactoren: de Dienst Landbouw Voorlichting (DLV) en de
Informatie en Kennis Centra's (IKC's) en andere voorlichtende actoren, zoals
media en bedrijven. Ten tweede omvat dit onderwijs- en onderzoeksinstellingen
zoals de Landbouw Universiteit Wageningen, agrarische hogescholen, de onder
zoeksinstituten van de Dienst Landbouwkundig Onderzoek (DLO), TNO, proef
stations en proefbedrijven. Dienstverlening wordt ten derde verzorgd door finan
ciële instellingen, zoals banken. Ten vierde kan de gezondheidszorg worden
genoemd, zoals dierenartsen, de gezondheidsdienst en de veterinaire dienst.
De agrarische belangenbehartiging omvatte lange tijd drie centrale landbouworga
nisaties (clo's) en het Landbouwschap. Deze organisaties behartigen de horizontale
belangenbehartiging, de belangen van de hele landbouw. De vertikale belangenbe
hartiging, georganiseerd in produktschappen, behartigt de belangen van een
bepaalde sector. De produktschappen hebben taken op het gebied van kwaliteitsbe
vordering, kwaliteitscontrole, afzetbevordering, onderzoek en de uitvoering van
regelingen in het kader van het Europese landbouwbeleid. De landelijke clo's
omvatten de Koninklijke Boeren en Tuindersbond, het Koninklijk Nederlands
Landbouw Comité en de Christelijke Boeren en Tuindersbond. Daarbinnen zijn
boerinnenbonden actief. Op provinciaal en lokaal niveau zijn er gewestelijke organi
saties, zoals de Noord-Brabantse Christelijke Boerenbond, plaatselijke afdelingen en
kringen. In 1995 zijn de CLO's samengegaan in een federatie van Land- en Tuin
bouw Organisaties Nederland (LTO), terwijl regionaal een proces van fusie en
schaalvergroting heeft plaatsgehad. De jonge boeren hebben in 1976 een eigen
federatie van plattelandsjongerenorganisaties opgericht, het Nederlands Agrarisch
Jongeren Kontakt. In de publiekrechtelijke organisatie het Landbouwschap werken
sinds 1965 werkgevers en werknemers in de landbouw samen. Nadat de voe
dingsbonden in december 1995 uit het Landbouwschap stapten, werd begonnen met
de ontmanteling van deze organisatie.
Figuur 3.1. suggerereert een gelijke invloed van verschillende actoren. In werke
lijkheid hebben sommige actoren zoals afnemers van landbouwprodukten, een
grotere en ook meer directe invloed dan andere actoren, zoals milieuorganisaties.
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Ook kunnen verschillende actoren verschillende belangen hebben. Bovendien
verschuift de invloed van actoren in de tijd. Zo neemt de invloed van milieuorgani
saties op de landbouw de laatste decennia toe. Een voorbeeld daarvan is de 'gif
pieper-actie' van de Vereniging Milieudefensie begin jaren negentig. In het schema
is 'de' overheid als één van de actoren in de bedrijfscontext gesitueerd. In werke
lijkheid bestaat de overheid uit verschillende organisaties op verschillende bestuurs
niveaus met conflicterende belangen.
De bedrijfscontext is meer dan de agribusiness. De agribusiness is een netwerkbegrip
dat net als het TATE-begrip rond het produktieproces is geordend. De agrosector
of agribusiness is het geheel van activiteiten, dat is gericht op het voortbrengen van
plantaardige en dierlijke produkten die dienen als voedsel of grondstof. Hiertoe
behoren behalve agrarische en industriële produktie-activiteiten, ook dienstverle
nende activiteiten die de producenten ondersteunen, zoals handel, transport en
loonwerk. De agrosector omvat dus de landbouw en alle maatschappelijke activitei
ten die met de landbouw directe relaties onderhouden, dat zijn hoofdzakelijk
economische relaties. Wanneer de onderdelen van een agrarische produktieketen
door intense relaties een functioneel geheel vormen, dan is er sprake van een
agrocomplex of agribusinesscomplex. Het complex bestaat uit een aantal produktiefasen: de toelevering en dienstverlening aan de landbouw, de landbouw zelf, de
agro-industrie en de handel en industrie. De relaties van landbouwbedrijven met
het bestuurlijk, economisch en sociaal systeem worden daarbij als externe relaties
getypeerd (Maas 1994). Maas (1994) legt in zijn beschrijving van agrocomplexen de
nadruk op ruimtelijke en sociaal-economische relaties. Ik besteed in navolging van
Benvenuti (1982; 1991) vooral aandacht aan de sociale relaties tussen boer en be
drijfscontext.
In deze studie wordt uitgegaan van het begrip bedrijfscontext dat gebaseerd is op
het TATE-concept, maar op de drie volgende punten is aangepast. Ten eerste kan
het TATE-concept, hoewel Benvenuti dit niet zo bedoelt, de indruk wekken dat de
boer een willoos slachtoffer is van de invloed van de bedrijfscontext. In hoofdstuk
2 is betoogd, dat technologie en economie de bedrijfsvoering van de boer niet
determineren, maar een handelingsruimte componeren, waarbinnen verschillende
ontwikkelingsroutes naar duurzame landbouw mogelijk zijn. De boer heeft een
bepaalde vrijheid om externe kennis en technieken niet of selectief toe te passen of
op een specifieke manier, aansluitend bij zijn bedrijfsvoering.
Ten tweede is er zoals in de vorige paragraaf over de actorbenadering is uiteenge
zet, in werkelijkheid geen sprake van een éénrichtingsverkeer van TÄTE naar het
agrarisch bedrijf, maar vindt een voortdurende wisselwerking plaats tussen boeren
en andere actoren en beïnvloeding van de bedrijfscontext door boeren. Een voor
beeld daarvan zijn de ideeën en experimenten die boeren opstarten en die worden
opgepakt en verder ontwikkeld door proefstations. Andere voorbeelden zijn de
invloed van agrariërs in landinrichtingsprojecten, de beleidsbeïnvloeding door
agrarische belangenorganisaties, de rol van de landbouwmedia en dergelijke. De
mogelijkheden van boeren om actoren binnen de bedrijfscontext te beïnvloeden
worden versterkt, doordat Nederlandse boeren veelal goed geïnformeerd en ge
schoold zijn.
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Een derde kanttekening bij het TATE-concept is dat Benvenuti vooral ingaat op de
directe relaties tussen boerenbedrijf en de organisaties in de directe omgeving.
Zoals in paragraaf 2.2.2 is gezegd onderhouden landbouwbedrijven echter ook
relaties die de lokale of regionale context overstijgen (Lowe en Murdoch 1995).
Voorbeelden van mondiale relaties zijn de import van grondstoffen voor krachtvoer
en de export van melkpoeder naar de Derde Wereld. Ook zijn er relaties die niet
specifiek op het individuele bedrijf aangrijpen, maar wel de aard en richting
beïnvloeden van de landbouwontwikkeling, zoals maatschappelijke normen en
waarden, industriële ontwikkeling van het landelijk gebied en internationale
economische ontwikkelingen. Dit betekent dat ook de geografische dimensie in het
landbouwnetwerk zou moeten worden betrokken. Hoe met name de mondiale
relaties binnen het netwerk moeten worden geoperationaliseerd is echter nog
onduidelijk.
Naast de bedrijfscontext is er dus een wijdere context te onderscheiden, die ik hier
landbouwcontext noem. Deze landbouwcontext omvat beïnvloedingsrelaties die over

grotere afstanden functioneren en landbouwbedrijven beïnvloeden (zie figuur 3.2).
De scheidslijn tussen bedrijfs- en landbouwcontext is echter niet scherp te trekken
en hangt ook af van het schaalniveau waarop wordt geanalyseerd. Voorbeelden van
relaties in de bedrijfscontext zijn de milieuregelgeving, advisering aan boeren door
niet-overheden zoals landbouwvoorlichters, beïnvloeding door overheden door
bevordering van onderzoek, onderwijs en voorlichting. Voorbeelden van relaties
vanuit de landbouwcontext zijn de import van veevoer en mineralen, de internatio
nale afspraken over handel in landbouwprodukten, maatschappelijke opvattingen
over scheiding versus verweving van landbouw en natuur, de grondbehoefte voor
andere functies zoals woningbouw, enzovoorts.
Figuur 3.2. Beïnvloedingsrelaties binnen de landbouw- en bedrijfscontext
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Bij de analyse van de landbouwpraktijk zouden alle mogelijke relaties tussen
boerenbedrijf en actoren in de context van landbouwbedrijven, tot aan de globale
schaal toe, mee kunnen worden genomen. Toch is analytisch gezien een bepaalde
'uitsnijding' te verdedigen op grond van de centrale vraag in deze studie. In deze
studie wordt de nadruk gelegd op de wisselwerking tussen innovatiegroepen en
overheden. Wel wordt in hoofdstuk 9 ingegaan op de ervaringen van innovatiegroepen met dat deel van de bedrijfscontext waarmee de groepen contacten onder
houden.
De bedrijfscontext als netwerk

De bedrijfscontext van agrarische bedrijven is een netwerk van actoren. Het concept
netwerk kent vele definities en wordt vaak gebruikt in beschouwingen over
beleidsnetwerken. Hier wordt de algemene definitie van De Bruin en Ten Heuvel
hof (1991:27) gebruikt. Volgens deze auteurs is een netwerk: 'een geheel van
actoren die publiek, semi-publiek of privaat van karakter zijn. Ieder van deze
actoren heeft zijn eigen waarden, doelstellingen en belangen die hij tracht te realise
ren door instrumenten in te zetten waarmee hij andere actoren tracht te sturen'.
Deze netwerkdefinitie is geschikt om de relaties tussen agrarische bedrijven en
actoren in de bedrijfscontext analytisch te duiden. Echter wel onder de volgende
voorwaarden die zijn ontleend aan Van Tatenhove en Leroy (1995).
Ten eerste gebeurt het denken in termen van netwerken vaak om complexe beleids
voeringsprocessen aan te duiden. De focus is dan gericht op overheidsactoren, zoals
bij de benadering van het beleidsnetwerk als sturingsmodel. In deze studie ligt de
nadruk zoals gezegd meer op het perspectief van de agrariër. Ten tweede zegt het
analytisch gebruik van het begrip netwerk of beleidsnetwerk op zichzelf nog niets,
omdat ook inzicht nodig is in bijvoorbeeld de wisselwerking tussen actoren, in de
invloed van buitenaf op het netwerk, en in de middelen die actoren gebruiken om
andere actoren te beïnvloeden. De invloed van buiten af op het netwerk, de land
bouwontwikkeling op macro-niveau, is beschreven in hoofdstuk 2. Verondersteld
wordt dat actoren zoals innovatiegroepen hun eigen situatie en andere actoren be
ïnvloeden door inzet van bepaalde hulpmiddelen (zie paragraaf 3.3.1). Ten derde
worden in het netwerkbegrip machtsrelaties vaak onvoldoende geproblematiseerd,
maar wordt uitgegaan van een redelijk symmetrische machtsverdeling in en rond
beleidsnetwerken. Het TATE-concept legt echter wel de nadruk op de asymmetri
sche machtsverhouding tussen agrarische bedrijven en de bedrijfscontext.
De conclusie is dat met het incalculeren van de genoemde kanttekeningen het
netwerkmodel goed te gebruiken is als beschrijvingsmodel voor de relaties tussen
boerenbedrijf en actoren in de context. Dit netwerk wordt door mij beschouwd
vanuit het perspectief van het agrarische bedrijf. Het agrarisch bedrijf staat niet
alleen in wisselwerking met actoren in het netwerk, maar maakt zelf als actor ook
deel uit van het netwerk.
Zoals in hoofdstuk 2 is beschreven, hebben actoren in de bedrijfscontext in de
afgelopen decennia een steeds grotere invloed gekregen op landbouwbedrijven.
Landbouwontwikkeling is vooral gericht geweest op stijging van de produktiviteit
per hectare, per dier en per eenheid arbeid. De actoren in het netwerk maakten
gebruik van verschillende middelen om dit doel te bereiken zoals kapitaal, kennis
en technologie. De machtsverhouding tussen boeren en andere actoren kan worden
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gekenschetst als asymmetrisch: de nadruk ligt op een eenzijdige beïnvloeding van
de agarische bedrijfsvoering. Als een gevolg van de invloed van de bedrijfscontext
is de handelingsruimte van boeren verkleind.

3.3 Agrarische innovatiegroepen in de Nederlandse landbouw
3.3.1 Sociale bewegingen

Kenmerkend voor innovatiegroepen is dat de leden ervan collectief handelen, dat
wil zeggen gezamenlijk bepaalde doelen nastreven en activiteiten ontplooien.
Innovatiegroepen in de Nederlandse landbouw ontwikkelen innovaties op het
gebied van de zorg voor milieu, natuur en landschap. Ze fungeren tevens als
intermediair tussen overheden en boeren en richten zich op beïnvloeding van de
bedrijfscontext zoals de markt voor landbouwprodukten en het overheidsbeleid, om
hun doel te bereiken. De agrarische intiatieven zijn daarmee een reactie op ontwik
kelingen in markten, beleid en technologie.
Vanwege de doelen en activiteiten van agrarische innovatiegroepen is de vraag te
stellen of deze groepen niet alleen beschouwd kunnen worden als innovatief ten
aanzien van de zorg voor het milieu, maar als sociale bewegingen, ontstaan als
reactie op de toenemende invloed van de bedrijfscontext. Aarts (1990) concludeert
in haar proefschrift dat het begrip sociale bewegingen door talloze auteurs in veel
uiteenlopende betekenissen wordt gebruikt. Marwell en Oliver (1984) verzuchten
dan ook niet voor niets:
'anyone who has read at all seriously in the area of social movements knows that the
concept social movement is a theoretical nightmare.' (geciteerd in Aarts 1990)

Een punt van overeenstemming tussen theoretici van sociale bewegingen is echter
dat deze bewegingen doelgericht van aard zijn. Hier wordt gekozen voor de defini
tie van Bader (1991) die sociale bewegingen definieert als:
'relatief duurzame (in de zin van blijvend) hoger geïntegreerde en georganiseerde
vormen van collectief handelen met relatief duidelijk gearticuleerde programmatische
eisen om fundamentele maatschappelijke veranderingen tot stand te brengen of te
veranderen.' (Bader 1991:76)

Agrarische collectieve reacties op landbouwontwikkeling en agrarisch verzet zijn
geen recente verschijnselen. Zo vonden in de 13e en 14e eeuw in West-Europa
'boerenoorlogen' plaats:
'...de boeren verdedigden zich in die oorlogen tegen een van buiten komende landsheer
lijke macht (Friesland) of zij verzetten zich tegen een reeds aanwezige, doch zich uitbrei
dende landsheerlijke macht (Drente, Vlaanderen en Zwitserland)...' (Slicher van Bath

1960:210, geciteerd in De Ru 1980)
Boerenopstanden, een begeleidingsverschijnsel van economische recessie, kwamen
voor in de tweede helft van de 14e, aan het einde van de 15e en het begin van de
16e eeuw (De Ru 1980:45). In de twintigste eeuw ontstonden in de jaren dertig als
reactie op de recessie politieke boerenbonden, waaruit in 1933 de rechts georiënteer
de Nationale Bond Landbouw en Maatschappij ontstond. Doelen van de Bond
waren meer politieke invloed, een redelijke beloning voor boerenarbeid, ontwik
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keling van het platteland en een goede verstandhouding tussen verschillende lagen
van de bevolking (De Ru 1980:118).
Begin jaren zestig besteedde de socioloog Houttuyn Pieper aandacht aan de onlust
gevoelens van de zogenaamde 'vrije boeren' op de Noordwest-Veluwe (geciteerd
in Nooij 1969:32). In 1946 werd de Landelijke Vereniging voor Bedrijfsvrijheid in
de Landbouw opgericht, de latere politiek-rechtse Boerenpartij, die zich richtte
tegen overheidsbemoeiienis en bureaucratie. Ontevredenheid over het inkomen en
het gevoerde overheidsbeleid bevorderden de sympa tie voor de Boerenpartij. In
tegenstelling tot de ideologie van de Boerenpartij waren relatief veel leden van deze
partij geneigd om zich te verlaten op steun van de overheid in plaats van de
nadruk te leggen op initiatieven op het bedrijf (Nooij 1969). In de huidige tijd
komen reacties van boeren op ontwikkelingen in de landbouw niet alleen lot uiting
in het ontstaan van innovatiegroepen, maar ook bijvoorbeeld in de individuele
keuze voor een biologische produktiewijze en in het ontstaan van protestbewegin
gen van boeren, die zijn beschreven door Hees (1995).
Om collectief handelen te analyseren en verklaren zijn er verschillende theoretische
opvattingen over sociale bewegingen en collectief handelen (zie bijvoorbeeld Duyvendak et al. 1992; Bader 1991; Layendecker 1988). Bader (1991) geeft een uitgebreid
overzicht van theorieën over collectief handelen in het algemeen en concludeert dat
de theorie over collectief handelen niet bestaat en ook niet kan bestaan. Wel kunnen
uit de theorieën over sociale bewegingen een aantal elementen worden gelicht die voor het begrip van collectief handelen door boeren relevant (kunnen) zijn. Zo staat
in de 'resource mobilization' benadering centraal dat groepen bepaalde middelen
gebruiken om hun doelen te realiseren. De resource mobilization benadering is hier
relevant voor zover het gaat om de vraag naar de middelen die innovatiegroepen
benutten bij het collectief streven naar duurzame landbouw. Als hulpmiddelen van
sociale bewegingen worden wel genoemd: menskracht (omvang), financiële midde
len, deskundigheid en contacten en relaties (Van Noort et al. 1987:16; Huberts
1988:79).
Verondersteld wordt hier, dat deze middelen ook voor innovatiegroepen van
betekenis (kunnen) zijn. Menskracht wordt voornamenlijk geleverd door leden van
de groep. De benodigde financiën voor de organisatie en concrete activiteiten
kunnen zowel afkomstig zijn van leden als van externe financiers. Deskundigheid
kan afkomstig zijn van andere boeren, maar ook van niet-agrarische actoren binnen
en buiten de groep. Vakmanschap van boeren kan worden gezien als specifieke vorm
van deskundigheid van boeren binnen de groep en als hulpmiddel om innovaties
inzake de zorg voor milieu, natuur en landschap te ontwikkelen. Ook contacten en
relaties spelen bij innovatiegroepen een rol. Innovatiegroepen worden niet alleen
beïnvloed door een netwerk van organisaties, maar creëren zelf ook hun netwerken
van organisaties door contacten te leggen met overheden, natuur- en milieuor
ganisaties, voorlichtings- en onderzoeksinstellingen (De Bruin en Roex 1994). Acto
ren in het netwerk kunnen informatie of deskundigheid leveren aan innovatie
groepen of met agrariërs samenwerken of deel uitmaken van de innovatiegroep. Op
die manier kan netwerkvorming een middel zijn voor innovatiegroepen om hun
doelen te verwezenlijken. In tegenstelling tot TÄTE vormt zo'n strategisch netwerk
een zelf gekozen groep van actoren waarmee innovatiegroepen samenwerken. De
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machtsrelaties worden daardoor wellicht meer symmetrisch en de handelingsruimte
van agrariërs zou er door kunnen worden vergroot.
Naast menskracht, financiën, vakmanschap en netwerkvorming speelt mogelijk nog
een hulpmiddel een rol. Veel innovatiegroepen werken binnen een bepaalde regio.
De boerengroepen dragen bij aan regionalisering van de landbouw-milieuproblematiek. Innovatiegroepen kunnen de kwaliteiten van regio's benutten om een gebieds
specifieke invulling van duurzame landbouw te ontwikkelen. Deze gebiedskenmerken kunnen fysieke eigenschappen omvatten zoals natuur- en landschapswaarden,
grondwaterstand en grondsoort, en sociale kenmerken zoals beschikbare arbeid,
waarden en normen, tradities, lokale kennis, enzovoort. De vraag rijst dan ook, in
hoeverre innovatiegroepen een tegenreactie vormen op de in paragraaf 2.2.4
beschreven ontkoppelingstendens.
Relevant voor de duiding van innovatiegroepen als sociale bewegingen is naast het
gebruik van specifieke hulpmiddelen, het volgen van een bepaalde strategie. Onder
een strategie van een actor wordt hier verstaan de wijze waarop een actor de
beschikbare hulpmiddelen inzet met het oog op een bepaald doel (Van Noort
1987:17). Het gebruik van hulpmiddelen en het volgen van een strategie verklaart
echter nog niet waarom actoren collectief handelen. De 'relatieve deprivatiebenadering' poogt collectief handelen vanuit het motief van ontevredenheid te verkla
ren (Van Noort 1988). Ontevredenheid is op zich geen voldoende voorwaarde voor
het ontstaan van sociale bewegingen, maar kan wel een motief voor collectieve actie
zijn. In hoeverre ontevredenheid een motief is voor boeren om een innovatiegroep
op te richten is een empirische vraag die aan bod komt in hoofdstuk 8.
De reden voor de oprichting van een groep hangt onder meer samen met de vraag
in hoeverre mensen uit egoïstische of altruïstische motieven handelen. Zoals eerder
gezegd streven agrariërs niet alleen naar nuts- of winstmaximalisatie, maar streven
ze daarnaast ook sociale doelen na zoals werkgelegenheid, deelname aan een
sociale gemeenschap of prettige arbeidsomstandigheden. In navolging van Aarts
(1990) ga ik ervan uit, dat de drijfveren van de door mij onderzochte boerengroepen
vrijwel altijd een combinatie zijn van egoïsme en altruïsme en dat boeren zowel
handelen vanuit het eigen als het algemeen belang.
3.3.2 Milieucoöperaties

Kenmerkend voor agrarische innovatiegroepen is samenwerking tussen boeren. Dit
is geen nieuw verschijnsel. In de landbouwwereld zijn vanouds coöperaties bekend,
zoals ook in paragraaf 2.3.1 is gesignaleerd. In de landbouw zijn individuele
marktaandelen te verwaarlozen en de afzetmarkten zijn ondoorzichtig en moeilijk
te bereiken. Door bundeling van krachten bleken individiduele agrariërs een
krachtiger marktpositie te kunnen verwerven. Door schaalvergroting van deze
samenwerking kon deze positie nog eens extra worden versterkt. Een coöperatie is
dus een reactie van boeren op een waargenomen marktsituatie.
Ook op andere gebieden werkten boeren samen, bijvoorbeeld op financieel gebied
door oprichting van Boerenleenbanken (de latere Rabobanken), en door het vormen
van agrarische belangenorganisaties. Door schaalvergroting en institutionalisering
van deze samenwerkingsverbanden herkenden agrariërs zich in de loop der tijd
minder in de gestelde doelen van de organisaties. Coöperaties richten zich bijvoor
beeld meer op economische dan op boerenbelangen en boeren voelen zich slecht
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vertegenwoordigd door de landelijke standsorganisaties en het Landbouwschap
(Van der Ploeg et al. 1994). Het ontstaan van nieuwe, veelal regionale samenwer
kingsverbanden vanuit de landbouwpraktijk past historisch gezien dan ook in een
traditie van samenwerking door boeren.
Kenmerkend voor samenwerking binnen innovatiegroepen is dat de leden zich
richten op een nieuw doel, duurzaamheid, en daartoe innovaties ontwikkelen op
het terrein van de zorg voor milieu, natuur en landschap. Deze specifieke vorm van
samenwerking door boeren kan gevat worden onder het concept milieucoöperatie.
Het concept milieucoöperatie is ontwikkeld door Van Dijk (1990) en kan worden
gedetineerd als: 'een vereniging of coöperatieve organisatie van agrariërs die het
initiatief neemt om het beheer van milieu, natuur en landschap als essentieel onder
deel van het produktieproces in de bedrijfsvoering te integreren en daar gezamen
lijk verantwoordelijkheid voor neemt' (Hees et al. 1994:2). Het concept kent een
grote verscheidenheid aan invullingen, maar drie elementen keren in de literatuur
steeds terug (Driessen et al. 1995:95-96):
1 milieu-aspecten moeten worden ingepast in de bedrijfsvoering op een wijze die
recht doet aan de mogelijkheden en beperkingen van die bedrijfsvoering;
2 als agrariërs een bijzondere milieuprestatie leveren, doordat zij meer doen dan
anderen, moeten zij daarvoor financieel worden beloond;
3 de agrariërs kunnen hun toekomst het beste zelf regelen in een bovenlokale,
streekgebonden vorm van coöperatieve samenwerking.
De milieucoöperatie wordt wel gezien als middel om de markt voor natuur,
landschap en milieu op elkaar af te stemmen (NCR/Heidemij 1991; Hees et al. 1994;
Van Dijk 1994b:109). Er bestaat een maatschappelijke vraag naar een schoon milieu,
waardevolle natuur en karakteristiek landschap. Op deze vraag wordt gereageerd
door de agrarische sector. Het aanbod is echter niet goed gecoördineerd en weinig
gericht op de doelgroepen. De milieucoöperatie zou het aanbod vanuit de land
bouw kunnen bundelen en in contact brengen met de maatschappelijke vraag, wat
resulteert in een beloning voor de verbetering van de kwaliteit van milieu, natuur
en landschap. Er ontstaat zo een economische prikkel voor de betrokken agrariërs
(Hees et al. 1994:2).
Daarnaast noemen verschillende auteurs de rol die de milieucoöperatie zou kunnen
vervullen als intermediair tussen boeren en overheden (Slangen 1993; Koenes 1993).
Theoretisch zou de milieucoöperatie kunnen fungeren als herverdelingsbureau voor
bijvoorbeeld verhandelbare emissierechten (Van Dijk 1994b). Andere auteurs leggen
het accent meer op het beheer van natuur en landschap als taak voor de coöperatie
(NCR/Heidemij 1991; Touwen en Fleischer-van Rooijen 1993; Mighels en Hagelaar
1994).
Op basis van de literatuur (zie bijvoorbeeld Koenes 1993; Driessen et al. 1995)
kunnen samengevat een groot aantal mogelijke taken van een milieucoöperatie
worden genoemd:
• natuur- en landschapsbeheer inpassen in de bedrijfsvoering;
• produktie, verwerking en afzet van streekeigen, biologische en/of kwaliteitsprodukten;
• zichtbaar en meetbaar maken en vermindering van de milieubelasting op be
drijfsniveau;
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•

organisatie van technische zaken zoals bijvoorbeeld de opslag, afvoer, verwer
king en afzet van mest;
• advisering over milieuvriendelijke bedrijfsvoering en het ontwikkelen van en
adviseren over relevante administratie- en informatiesystemen;
• stimuleren van onderzoek, onderwijs en voorlichting op het vlak van het taken
pakket van de coöperatie;
• fungeren als overlegorgaan en intermediair tussen overheden en boeren;
• functioneren als herverdelingsbureau van emissies, produktierechten of gelden
uit een, zelf ontwikkeld of door de overheid opgelegd, heffingen- en belonin
gensysteem.
Het is echter de vraag of milieucoöperaties uiteindelijk alle genoemde taken zouden
moeten vervullen. Touwen en Fleisher-van Rooijen (1993) pleiten voor een min of
meer open opzet, waarbij de concrete uitwerking zou moeten aansluiten bij de
specifieke problemen in een regio en de uiteenlopende mogelijkheden op bedrijven
voor milieu-, natuur- en landschapszorg. Zo mogelijk zou het takenpakket in de
loop der tijd kunnen worden uitgebouwd. De specifieke uitwerking zou zodanig
moeten zijn dat de individuele kennis en motivatie van boeren optimaal gemobili
seerd wordt (Touwen en Fleischer-van Rooijen 1993). Ook anderen (Koenes 1993;
Migchels 1993) hebben twijfels of het wenselijk en mogelijk is wanneer een milieu
coöperatie al de genoemde taken vervult. Voor het functioneren van een milieu
coöperatie zijn volgens Slangen (1994) noodzakelijk:
• instrumenten gericht op informatieverzameling en -verspreiding, aansporing en
overreding;
• privaatrechtelijke instrumenten, zoals bijvoorbeeld beleidsconvenanten en
verhandelbare emissierechten en
• een uitvoerend orgaan.
Het concept milieucoöperatie is hier behandeld omdat het een beeld geeft van de
aard van de samenwerking door boeren. De in hoofdstuk 1 geïntroduceerde innovatiegroepen kunnen mijns inziens worden gezien als verschijnselen die sterke
overeenkomsten vertonen met dit concept (zie ook Van Dijk 1994b; Driessen et al.
1995). Uit de taken die tot op heden door dit soort samenwerkingsverbanden
worden verricht, blijkt dat deze overeenkomsten er inderdaad zijn. Wel zijn er op
het eerste gezicht ook twee opvallende verschillen. Ten eerste zijn er maar enkele
van de ongeveer 60 innovatiegroepen, die zich ook milieucoöperatie noemen (zie
bijlage 1). Ten tweede fungeren groepen tot nu toe niet als heffingen- of herverde
lingsbureau. Driessen et al. (1995:106) stellen dat agrarische groepen tot nu toe niet
geneigd zijn dit soort collectieve verplichtingen op zich te nemen; het overheids
beleid nodigt echter daartoe ook niet uit.
De in deze studie onderzochte samenwerkingsverbanden van agrariërs worden
geen milieucoöperaties genoemd om het onderscheid tussen milieucoöperatie als
concept en innovatiegroepen als empirisch verschijnsel duidelijk aan te geven.
Bovendien is volgens Aarts en Van Woerkum (1995:3) de verscheidenheid aan
agrarische groepen zo groot dat de naam milieucoöperatie geen recht doet aan dit
verschijnsel maar kan leiden tot spraakverwarring en tot verkeerde verwachtingen
over de aard van de doelstellingen en activiteiten van de organisaties. Dit geldt
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mijns inziens des te meer omdat maar enkele van de innovatiegroepen zich zoals
gezegd ook milieucoöperatie noemen. Vandaar dat in hoofdstuk 1 de naam innova
tiegroepen is geïntroduceerd.
3.3.3 Professionalisering

Tot nu toe is het ontstaan van innovatiegroepen bekeken vanuit het concept sociale
bewegingen en bij de aard van de samenwerking is uitgegaan van het concept
milieucoöperatie. Ook de organisatiekenmerken van innovatiegroepen kunnen
worden beschouwd vanuit een theoretisch concept, namelijk het concept professio
nalisering. Innovatiegroepen zijn gedefineerd als formele samenwerkingsverbanden
van boeren. Dit veronderstelt al dat de groepen in een bepaalde mate geprofessio
naliseerd zijn. Professionalisering van boeren kan worden gedefineerd als
'een proces waarbij leden van een beroepsgroep op collectieve wijze, vooral gebruik
makend van kennis, trachten een collectieve machtspositie te verwerven en/ofte verdedi
gen met als doel de gebruiks- en ruilwaarde van het beroep te beheersen.' (Van der

Krogt 1981:95-96)
In deze definitie kunnen verschillende kenmerken van professionalisering worden
onderscheiden die betrekking hebben op de rol, de opstelling en het handelen van
georganiseerde professionele beroepsgroepen in de samenleving. Van der Krogt
(1981) noemt vier kenmerken van professionalisering: collectief gedrag, doelgericht
gedrag, het streven naar een collectieve machtspositie en kennis en kunde. Deze
kenmerken worden hier kort besproken en toegepast op innovatiegroepen.
Het eerste kenmerk van professionalisering is zoals gezegd collectief gedrag.
Professionalisering is de strategische inzet van bepaalde gedragalternatieven,
afhankelijk van de situatie. Het collectieve gedrag kan onderscheiden worden naar
de aard van de gebruikte strategieën. De samenwerking van boeren in een innovatiegroep is een vorm van collectief gedrag. Boeren kiezen daartoe verschillende
organisatievormen zoals de werkgroep, de vereniging, de stichting, de milieucoöpe
ratie of een onderzoeksproject. Een tweede aspect van professionalisering is dat er
collectief gedrag wordt ontplooid met een bepaald doel. Daarbij spelen zowel
individuele als meer maatschappelijke belangen een rol. Het doel van innovatie
groepen is gericht op het streven naar een meer duurzame landbouw.
In de derde plaats is typerend voor professionalisering het nastreven van een
collectieve machtspositie. Deze machtspositie ontstaat niet zomaar, maar hangt
samen met de institutionalisering en legitimering van deze positie. Institutionalise
ring heeft hier betrekking op de organisatiegraad van de professionele groep en op
de wijze van integratie met andere organisatie en instellingen. Innovatiegroepen
kunnen in verschillende mate geïntegreerd zijn in netwerken van actoren, waarmee
ze contacten onderhouden. Legitimering heeft betrekking op de wijzen van inter
actie met andere actoren zoals overheden. Overheden zullen zich niet zomaar
neerleggen bij de activiteiten van de groep of ingaan op de eisen van de groep.
Vanuit een collectieve machtspositie kunnen de 'gebruiks- en ruilwaarde' van de
landbouw worden beïnvloed. De gebruikswaarde is de behoefte die de samenleving
heeft aan de aangeboden diensten, de waarde die daaraan wordt toegekend. Een
voorbeeld van gebruikswaarde is de waarde die door de samenleving of door
overheden wordt toegekend aan agrarische innovaties op het gebied van duurzame
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landbouw. Door het streven van boeren naar een landbouw die meer functies
vervult dan alleen voedselproduktie, kan de landbouw meer dienstbaar worden aan
de samenleving en meer maatschappelijk geaccepteerd worden. De gebruikswaarde
verwijst naar de 'marktcapaciteit' van het beroep. Door de marktcapaciteit van het
beroep te vergroten, worden de mogelijkheden groter om individuele belangen te
verwezenlijken, die boeren relevant achten voor hun beroepsuitoefening, zoals
zeggenschap of vrijheid. Tegenover de gebruikswaarde kan de behoefte aan een
contraprestatie bestaan, een beloning voor bewezen diensten. Deze contraprestatie
wordt wel ruilwaarde genoemd. Voorbeelden van beloning zijn de betaling voor
natuurproduktie of subsidiëring van milieuvriendelijke projecten.
Als vierde kenmerk van professionalisering noemt Van der Krogt de beschikbaar
heid van kennis en kunde. Deze hebben vooral ten doel om onzekerheidsbronnen
te beheersen. Zoals in paragraaf 2.2.4 is beschreven hebben boeren te maken met
verschillende onzekerheidsbronnen zoals het weer, het overheidsbeleid en de
markten voor landbouwprodukten. Innovatiegroepen pogen deze onzekerheids
bronnen te beheersen door kennis en kunde, ofwel boerenvakmanschap. Kennis en
kunde zijn de kenmerken die professionalisering onderscheiden van andere vormen
van belangenbehartiging door beroepsgroepen. In hoofdstuk 9 zullen agrarische
innovatiegroepen als organisaties nader worden geanalyseerd met behulp van het
concept professionalisering.
Het ontstaan van innovatiegroepen als geprofessionaliseerde beroepsgroepen, is een
reactie op de aard en richting van de landbouwontwikkeling de laatste decennia.
Deze landbouwontwikkeling kan, zo wordt in deze studie verondersteld, worden
gezien als een proces van de-professionalisering van boeren, een proces dat samen
hangt met de veranderingen die zijn opgetreden in de relaties tussen boeren en
andere actoren in de bedrijfscontext (paragraaf 2.4). De landbouw heeft zich
ontwikkeld tot een producent van bulkprodukten en industriële grondstoffen, een
versmalling van taken waardoor de gebruiks- en ruilwaarde van de landbouw voor
de samenleving sterk zijn afgenomen. Het beheer van natuur en landschap, van
oudsher een vanzelfsprekend onderdeel van de bedrijfsvoering, is overgenomen
door gespecialiseerde terreinbeherende natuurbeschermingsorganisaties. Door de
externalisatie van taken zijn het vakmanschap en de boerenarbeid minder belangrijk
geworden als voorwaarden voor goed boeren en als bron van agrarische kermis,
dan de wetenschappelijke kennis van professionele onderzoeksinstituten. De
samenwerking van boeren in beroepsgroepen is onder druk komen te staan doordat
boeren nationaal en internationaal steeds meer als economische concurrenten
tegenover elkaar komen te staan.

3.4 Overheidssturing
Innovatiegroepen als sociale bewegingen pogen, zo wordt verondersteld, de door
de bedrijfscontext ingeperkte handelingsruimte te verruimen. De mogelijkheden voor
collectieve actie nemen wellicht toe doordat sinds het begin van de jaren negentig
nieuwe sturingsconcepten in de bestuurlijke belangstelling zijn komen te staan,
zoals netwerksturing en zelfsturing. Hiermee wordt niet bedoeld dat deze strategie
ën een noodzakelijke voorwaarde vormen voor het ontstaan en het functioneren van
innovatiegroepen, maar wel dat hierdoor de mogelijkheden voor boeren om hun
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handelingsruimte te vergroten en hun doelen te realiseren kunnen toenemen. De
verschillende sturingsstrategieën worden hier kort geïntroduceerd. Ze komen
uitgebreider aan bod in hoofdstuk 6.
Netwerk- en zelfsturing vormen een reactie op de hiërarchische sturing zoals die
in de jaren tachtig domineerde en die onvoldoende doelmatig en effectief bleek. In
het rapport 'Sturing op Maat' van het Ministerie van LNV (Vos et al. 1994)
worden de sturingsproblemen erkend. De overheid heeft zich, zo stelt dit rapport,
met het beeld van de maakbare samenleving voor ogen als dominante stuurder
opgesteld op het gebied van de milieuproblematiek in de landbouw. Het voorname
lijk generieke beleid was sterk gericht op doelformulering in de vorm van resul
taatverplichtingen. Ondernemers werden eenzijdig en van op grote afstand be
stuurd. Het beleid had onvoldoende aandacht voor de uitvoering, voor beleidsdifferentiatie, bijvoorbeeld per sector of naar gebied, voor de aansluiting van maatrege
len op de bedrijfspraktijk en voor het stimuleren van ondernemers om zelf initiatie
ven te ontplooien (Vos et al. 1994:4). Zoals in paragraaf 2.5.2 is aangegeven, is de
nadruk op hiërarchische sturing in het milieubeleid voor de landbouw historisch
verklaarbaar, gezien de ernst van met name de verzurings- en vermestingsproblemen en de sterke weerstand tegen het gevoerde milieubeleid vanuit de intensieve
veehouderij.
Sturingsconcepten zoals netwerksturing en zelfsturing zijn een reactie op het gebrek
aan doeltreffendheid van het beleid. Bij netwerksturing wordt uitgegaan van de
gedachte dat de overheid niet de enige instantie is die verantwoordelijk is voor de
aanpak van problemen in het landelijk gebied. Beleidsnetwerken kunnen worden
opgevat als patronen van interactie tussen wederzijds afhankelijke actoren die zich
formeren rond beleidsproblemen of beleidsprogramma's (De Bruijn et al. 1993:19).
De neo-corporatistische wijze van beleidsvoering met betrekking tot de landbouw,
waarbij lange tijd sprake was van een gesloten front van agrarische organisaties en
het ministerie van LNV (Frouws 1993), is een voorbeeld van een specifiek netwerk,
gericht op de behartiging van een specifiek belang. Bij de netwerksturing, die
bijvoorbeeld wordt toegepast in zogenaamde ROM-gebieden, waar ruimtelijk en
milieubeleid wordt geïntegreerd, is sprake van probleemgerichte beleidsnetwerken
(Driessen et al. 1995).
Bij netwerksturing wordt getracht om de bij een probleemcomplex meest betrokken
partijen tot een gezamenlijke probleemdefinitie en operationalisering van oplossin
gen te brengen. De doelgroepen van het beleid zoals de landbouw nemen hieraan
voornamelijk deel via hun belangenorganisaties. Overheden en geïnstitutionaliseer
de belangen zetten gezamenlijk een aktiestrategie uit die ze ook zoveel mogelijk
bewaken en aanpassen aan nieuwe omstandigheden. Bij netwerksturing zijn de
betrokken actoren wederzijds afhankelijk van elkaar (Driessen et al. 1995).
Zelfsturing gaat een stap verder dan netwerksturing. Ook bij zelfsturing wordt
beoogd de verantwoordelijkheden voor beleidsbepaling en uitvoering dichter bij de
betrokkenen te brengen. Daarbij wordt echter een sterker accent gelegd op initiatie
ven 'van onder op'. Van zelfsturing kan worden gesproken als er sprake is van
overdracht van bevoegdheden van overheden naar (groepen) burgers (Driessen et
al. 1995). Het volgen van een zelfsturingsstrategie binnen de landbouw is voor
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overheden echter geen vanzelfsprekende en bij voorbaat effectieve koers. Ten eerste
is er een grote verscheidenheid in de landbouwpraktijk. Er zijn voorlopers en
achterblijvers in mileuzorg. Innovatiegroepen maken slechts een klein deel uit van
de landbouwpraktijk. Gezien het nog experimentele karakter van innovatiegroepen,
is vooralsnog onduidelijk of de groepen de doelbereiking, een duurzame landbouw,
zullen bevorderen of juist vertragen. Zelfsturing zal dan ook altijd binnen (generie
ke) randvoorwaarden plaats moeten vinden, om de rechtsgelijkheid tussen boeren
en een voldoende milieukwaliteit te waarborgen (zie hoofdstuk 6).
Volgens Driessen et al. (1995) sluit de theoretische notie van de milieucoöperatie,
goed aan bij het concept van zelfsturing. Door de auteurs is onderzocht in hoeverre
samenwerkingsverbanden van boeren een bijdrage kunnen leveren aan vergroting
van de inkomensmogelijkheden van boeren en aan zelfsturing. De auteurs zijn
hierover zeer kritisch. Ze stellen dat de markten voor milieu, natuur en landschap
en biologische produkten worden overschat en dat milieucoöperaties onvoldoende
nieuwe inkomensmogelijkheden kunnen genereren. Ze stellen dan ook
'dat vele van de initiatieven de laatste stuiptrekkingen zijn in een sector die nog niet
toe is aan het accepteren dat een zekere sanering noodzakelijk is.' (Driessen et al.

1995:106)
Wat betreft de mogelijke bijdrage die samenwerkingsverbanden in de praktijk
leveren aan zelfsturing stellen ze dat, aangezien de groepen tot op heden weinig
collectieve verplichtingen op zich nemen, de condities voor zelfsturing zoals het
overdragen van bevoegdheden, niet worden ingevuld.
Ik kan me echter niet in deze conclusie vinden, op grond van de volgende kritische
kanttekeningen die bij het onderzoek van Driessen et al. kunnen worden geplaatst.
Ten eerste is het onderzoek op slechts drie praktijkvoorbeelden van samenwer
kingsverbanden gebaseerd. De voorbeelden representeren niet het brede veld van
agrarische groepen. Ook Mighels stelt dat er grote verschillen tussen groepen zijn
in bijvoorbeeld specifieke formulering van doelen, invulling van het takenpakket,
de aanpak om inkomens- en ontwikkelingsmogelijkheden te vergroten, de sector,
de omvang, de ledensamenstelling, de juridische status en het stadium van ontwik
keling (Migchels 1994). Ten tweede is het de vraag of samenwerkingsverbanden
zich zo (zouden moeten) ontwikkelen als het theoretische concept milieucoöperatie
veronderstelt. Zeker bij een actorgerichte invalshoek als zelfsturing is een benade
ring vanuit de praktijk wenselijk. De vrijwillige initiatieven worden door boeren
niet gemodelleerd naar de theorie, maar ingevuld uitgaande van hun specifieke
situatie. Ten derde zijn de concepten zelfsturing en milieucoöperaties nog weinig
uitgekristalleerd en ook de samenwerkingsverbanden zijn een vrij recent verschijn
selen, zodat de kritische beoordeling van de boerengroepen door Driessen et al.
voorbarig is. Ten vierde, en dit wordt door de auteurs erkend, nodigt het beleid tot
op heden de agrariërs ook niet uit om vergaande bevoegdheden op zich te nemen.
Andere auteurs zijn positiever over de bijdrage van milieucoöperaties aan het
beleidsconcept van zelfsturing. Door Van Dijk (1990) is de milieucoöperatie als de
private variant van het gebiedsgerichte beleid voorgesteld. Volgens Aarts en Van
Woerkum (1995) kunnen milieucoöperaties belangrijke actoren vormen in een
maatschappelijk onderhandelingsproces dat moet leiden tot duurzame afspraken
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over het grondgebruik in een bepaalde regio. Ze passen volgens hen bovendien ook
binnen een nieuwe bestuurlijke cultuur die niet langer wordt gekenmerkt door
instrumentele sturing maar door interactie tussen agrariërs en overheden (Aarts en
Van Woerkum 1995). De vraag blijft echter in welke mate innovatiegroepen ook
werkelijk een bijdrage kunnen en willen leveren aan zelfsturing en aan een nieuwe
taakverdeling tussen overheden en agrariërs. Deze vraag wordt beantwoord in het
empirische hoofdstuk over de perceptie van het overheidsbeleid door innovatiegroepen en beleid (hoofdstuk 10).

3.5 Samenhang tussen de theoretische concepten
In dit hoofdstuk is tot nu toe een aantal concepten beschreven. Tussen deze concep
ten kunnen een aantal verbanden worden gelegd, die in deze paragraaf kort
worden aangegeven. De begrippen sociale beweging, professionalisering en milieu
coöperatie gaan uit van collectief handelen door actoren die bepaalde belangen
hebben. Dit kunnen zowel individuele als meer maatschappelijke belangen zijn.
Bovendien impliceren deze concepten dat het collectieve handelen gericht is op een
bepaald doel. Dit doel is in het kader van dit onderzoek gericht op duurzaamheid.
Het doelgerichte gedrag veronderstelt het volgen van een strategie. Dit kan, maar
hoeft niet een bewust gekozen strategie zijn. Ook kunnen innovatiegroepen tege
lijkertijd verschillende strategieën volgen. Daarbij spelen verschillende vormen van
interactie tussen boeren en andere actoren een rol.
De interacties tussen actoren zijn een belangrijk kenmerk van de in dit hoofdstuk
geïntroduceerde concepten. De actor- en de netwerkbenadering veronderstellen niet
alleen invloed van buitenaf op boeren, maar bovendien verschillende reacties van
boeren op die invloeden. Het concept milieucoöperatie is een groepsgewijze
agrarische reactie op de maatschappelijke vraag naar de kwaliteit van milieu,
natuur en landschap. Het concept sociale beweging opgevat als een reactie op de
sterke invloed van de bedrijfscontext, gaat uit van contacten en relaties als hulpmid
delen om de gestelde doelen te bereiken. Professionalisering betekent dat hiervoor
strategieën worden gevolgd, zoals coalitievorming tussen actoren.
De wijze waarop door innovatiegroepen het doel, een duurzame landbouw, wordt
gerealiseerd kan worden bezien in het licht van de begrippen exogene en endogene
landbouwontwikkeling (zie paragraaf 2.2.2). Endogene ontwikkeling veronderstelt
dat boeren zelf het subject zijn van landbouwontwikkeling in plaats van het object.
Met andere woorden, dat niet actoren buiten het landbouwbedrijf (overheden, de
produktieketen, voedingsindustrie, banken, enzovoort) maar de voedselproducenten
zelf de voornaamste drijvende krachten zijn achter de aard en richting van de
landbouwontwikkeling. Endogene ontwikkeling betekent niet dat de deels histori
sche gegroeide bovenlokale relaties die het landbouwbedrijf onderhoudt, buiten
beschouwing worden gelaten. Deze bovenlokale relaties kunnen in zo'n alternatief
perspectief echter wel een andere betekenis krijgen en geleidelijk worden omge
vormd. Zo kan een melkveehouder zijn buitenlands krachtvoer vervangen door zelf
verbouwde mais of door voer verbouwd door een akkerbouwer. Endogene ontwik
keling is in paragraaf 2.2.2 omschreven als een relatief begrip. Bij een endogene
landbouwontwikkeling zijn het vooral de lokale en regionale actoren die bepalen
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hoe endogene kwaliteiten, zoals de sociale en fysieke kenmerken van gebieden,
worden aangewend voor ontwikkeling. De hulpmiddelen van innovatiegroepen die
in dit hoofdstuk zijn beschreven zoals vakmanschap, netwerkvorming en gebiedskenmerken, kunnen tevens middelen zijn om te komen tot een meer endogene
ontwikkeling van regio's.
Voor innovatiegroepen en hun werkwijze is de diversiteit kenmerkend. Verschillen
tussen groepen zijn niet alleen geworteld in het uiteenlopende gedrag van agrariërs,
zoals dit tot uiting komt in het bestaan van uiteenlopende bedrijfsstijlen. Ook tussen
boerengroepen zijn er verschillen (zie paragraaf 3.2.1). Naast diversiteit is ook
vakmanschap, de specifieke kennis en kunde van boeren, in deze studie een belang
rijk begrip (zie paragraaf 2.6.2). Vakmanschap wordt gezien als een voorwaarde om
innovaties gericht op duurzaamheid te ontwikkelen. Vakmanschap is tevens
genoemd als specifieke vorm van deskundigheid en daarmee als mogelijk hulpmid
del van sociale bewegingen. Wanneer vakmanschap gebiedspecifieke kenmerken
heeft, zoals bij de vroegere regionale bedrijfsstijlen het geval was, overlappen
vakmanschap en regionalisering elkaar. Bovendien vormt kennis en kunde een
kenmerk van professionalisering.
Collectief handelen hangt niet alleen af van de bereidheid van boeren, ze moeten
daartoe ook de mogelijkheden hebben. Wanneer overheden een bestuurlijke
strategie volgen die gericht is op zelfsturing, biedt dit mogelijkheden voor innova
tiegroepen om het beleid te beïnvloeden en zo hun handelingsruimte te vergroten.
Invloed wordt door Frouws (1993:43) gezien als een hulpbron die de overheid aan
boeren kan verschaffen. Zelfsturing kan op deze wijze innovatiegroepen helpen om
het doel van duurzaamheid te realiseren. Invloed als hulpmiddel heeft betrekking
op de beïnvloeding van besluitvorming door de innovatiegroepen, regelgeving en
aanwending van overheidsmiddelen die relevant zijn voor de bedrijfsvoering van
de leden van die groepen.

3.6 Conclusies
In dit hoofdstuk zijn de belangrijkste theoretische concepten beschreven en met
elkaar in verband gebracht, die bruikbaar zijn voor de beschrijving en analyse van
innovatiegroepen en het overheidsbeleid. De analyse van de landbouwpraktijk
vertrekt vanuit een specifieke aanpak, de actorbenadering. Deze benadering gaat
er vanuit dat er een wisselwerking is tussen agrariërs en andere actoren en dat
agrariërs mogelijkheden hebben om, ondanks hun ingeperkte handelingsruimte, op
verschillende wijze de omstandigheden te beïnvloeden waarbinnen ze werken.
De afgelopen decennia zijn agrariërs in toenemende mate beïnvloed door actoren
in de bedrijfscontext waardoor de vrijheid van agrariërs is ingeperkt. Deze bedrijfscontext is te duiden met het concept TATE: Technological-Administrative-Task-Environ
ment. De bedrijfscontext is een aangepaste versie van TATE en omvat die organisa
ties en instellingen die de bedrijfsvoering van boeren (in toenemende mate) sturen.
Om het dominante doel van produktiviteitsstijging te bereiken, zijn door actoren
zoals overheden in de bedrijfscontext middelen ingezet zoals exogene kennis, regels,
kapitaal en technologie, gericht op beïnvloeding van de bedrijfsvoering. Naast de
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bedrijfscontext is een wijdere landbouwcontext te onderscheiden, die externe rela
ties omvat die niet specifiek op het individuele bedrijf aangrijpen, maar wel de aard
en richting van de landbouwontwikkeling beïnvloeden. Bedrijfs- en landbouwcon
text kunnen worden gezien als netwerken van actoren. Agrarische bedrijven maken
zelf ook deel uit van deze netwerken.
Innovatiegroepen kunnen worden beschouwd als specifieke vormen van sociale
bewegingen. Ontevredenheid over het overheidsbeleid zou een motief kunnen zijn
voor innovatiegroepen voor collectieve actie gericht op duurzaamheid. Mogelijke
hulpmiddelen die innovatiegroepen daarbij ten dienste staan zijn menskracht,
(interne en externe) financiën, deskundigheid en vakmanschap, netwerkvorming,
regionalisering en beleidsinvloed. Een veronderstelling in deze studie is dat door
inzet van deze hulpmiddelen innovatiegroepen kunnen bijdragen aan een meer
endogene, gebiedsspecieke invulling van duurzaamheid.
De aard van de samenwerking tussen boeren vertoont overeenkomsten en ver
schillen met het concept milieucoöperatie. Kenmerkend voor een milieucoöperatie
is dat boeren zich collectief richten op een nieuwe markt, die van milieu, natuur en
landschap, maar de verscheidenheid aan groepen is groter dan het concept aan
geeft. De organisatiewijze van innovatiegroepen kan worden geduid met het begrip
professionalisering. Kenmerken van professionalisering zijn collectief en doelbewust
gedrag, het streven naar een collectieve machtspositie en kennis en kunde. Het
collectief handelen van innovatiegroepen hangt af van de bereidheid daartoe van
boeren, maar ze moeten daarvoor ook de middelen hebben. De mogelijkheden voor
innovatiegroepen om duurzaamheid te realiseren, voor zover samenhangend met
de bestuurlijke omstandigheden waarbinnen boeren werken, kunnen wellicht
worden vergroot door een strategie van de overheid, die meer gericht is op zelfstu
ring. De vraag is feitelijk in hoeverre innovatiegroepen kunnen bijdragen aan een
nieuwe verhouding tussen agrariërs en overheden in hun gezamenlijke streven naar
duurzame landbouw.
Het voorgaande is samengevat in figuur 3.3. In deze figuur is het reguliere model
voor landbouwontwikkeling zoals geschetst in hoofdstuk 2 tegenover een vorm van
landbouwontwikkeling gezet die uitgaat van innovatieve tendensen in de landbouwpraktijk, en die door innovatiegroepen in gang zijn gezet. Het schema heeft
noodzakelijkerwijs een wat ongenuanceerd karakter om de tweedeling te verduide
lijken. Duurzaamheid als doel van innovatieve landbouw kan worden gezien als de
reactie van boerengroepen op een nieuwe politieke en maatschappelijke agenda, die
noodzakelijk werd door de optredende ecologische problemen. Door de ideologi
sche component van innovatiegroepen kunnen de boeren zelf ook nieuwe op duur
zaamheid gerichte agenda's introduceren. Technologie-ontwikkeling is de laatste
decennia een belangrijke exogene drijvende kracht geweest achter de reguliere
landbouwontwikkeling. Boerengroepen reageren hierop op een professionele en
deels ideologisch geïnspireerde wijze door juist endogene hulpbronnen zoals
boerenvakmanschap centraal te stellen.
De tweedeling in het schema suggereert dat er slechts één mogelijke en recente
reactie op reguliere landbouwontwikkeling is. Naast de genoemde innovatieve
tendensen zijn er nog andere tegenreacties van boeren op de reguliere landbouw
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ontwikkeling. Een voorbeeld daarvan zijn de protestgroepen van boeren zoals die
bijvoorbeeld door Hees (1995) zijn beschreven. Ook binnen de innovatiegroepen is
er sprake van verschillen tussen de leden. Op basis van het empirisch onderzoek
zal in hoofdstuk 11 dan ook een typologie van innovatiegroepen worden ontwik
keld (hoofdstuk 11).
Figuur 3.3 Reguliere en innovatieve landbouwontwikkeling
REGULIERE LAND
BOUWONTWIKKELING

INNOVATIEVE
LANDBOUW
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Gewasbescherming in de biologische fruitteelt in Flevoland

Foto: I. Horlings

Landschap in Friesland

Foto: G. Ackermans

Varkenshouderij in Deume (Noord-Brabant)

Foto: G. Ackermans

4 METHODISCH KADER

'Variëteit wordt niet beschouwd als een gecompliceerde factor die in onderzoek
gereduceerd moet worden, maar als een motor voor verandering, die men in zijn
volle omvang moet bestuderen. Het is de variëteit die de ontwikkeling van nieuwe
inzichten, ofwel leren mogelijk maakt.'

Termeer 1993:27

4.1 Onderzoeksvragen
In de voorgaande hoofdstukken is beschreven dat de aard en richting van de
landbouwontwikkeling geleid heeft tot grote wijzigingen in de produktiewijze en
tot veranderingen in de relaties tussen agrariërs en andere actoren. De handelings
ruimte van agrariërs is ingeperkt door de positie van landbouwbedrijven in de
landbouw- en bedrijfscontext. Afnemende handelingsruimte kan de mogelijkheden
van agrariërs belemmeren om op verschillende wijzen en door inzet van vakman
schap uiteenlopende wegen naar een duurzame landbouw te ontwikkelen.
In de landbouwpraktijk zijn echter reacties van boeren ontstaan in de vorm van
agrarische samenwerkingsverbanden die streven naar een duurzame landbouw.
Deze samenwerkingsverbanden zijn in deze studie innovatiegroepen genoemd. In
hoofdstuk 3 is verondersteld dat innovatiegroepen geduid kunnen worden als
specifieke vormen van sociale bewegingen. Tot op heden is onvoldoende duidelijk
wat duurzame landbouw precies inhoudt, welke bijdrage agrarische innovatiegroe
pen hieraan kunnen leveren en hoe overheidssturing duurzaamheid binnen de
landbouwpraktijk kan bevorderen.
De doelstelling van dit onderzoek luidt daarom:
Het leveren van een bijdrage aan een duurzame landbouw, door aan te geven door
welke wijzigingen in de landbouwpraktijk en in het nationale overheidsbeleid deze
duurzaamheid bevorderd kan worden.
De vraagstelling is als volgt geformuleerd:
In hoeverre en op welke onderdelen stimuleren of belemmeren het rijk en het
rijksbeleid agrarische innovatiegroepen in hun streven naar duurzame landbouw
en welke mogelijkheden heeft de nationale overheid om agrarische inititiatieven te
stimuleren die bijdragen aan een meer duurzame landbouw?
De onderzoeksobjecten in deze studie zijn de nationale overheid en innovatiegroe
pen van boeren. Hoewel in werkelijkheid sprake is van een wisselwerking tussen
actoren, dus tussen agrariërs en overheden, ligt de nadruk in deze studie op de
beïnvloeding van innovatiegroepen door de nationale overheid.
Deelvragen:

1

Welke problemen treden op in de Nederlandse landbouw die de duurzaamheid
bedreigen? (hoofdstuk 1)
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2
3
4
5
6

Wat zijn de oorzaken en achtergronden van de ecologische problemen in de
Nederlandse landbouw? (hoofdstuk 2)
Vanuit welke theoretische invalshoek kunnen agrarische innovatiegroepen en
het nationale overheidsbeleid worden bestudeerd? (hoofdstuk 3)
Welk methodisch kader is geschikt voor de beantwoording van de vraagstel
ling? (hoofdstuk 4)
Welke criteria kunnen worden geformuleerd voor duurzaamheid en duurzame
landbouw? (hoofdstuk 5)
Welke uitgangspunten kunnen worden geformuleerd voor sturing door de
nationale overheid om te komen tot een meer duurzame landbouw? (hoofdstuk

6)
7

In hoeverre bevordert het huidige nationale overheidsbeleid een duurzame
landbouw en agrarische initiatieven die bijdragen aan een meer duurzame land
bouw? (hoofdstuk 7)
7.1 Hoe definieert de nationale overheid duurzaamheid en duurzame land
bouw?
7.2 In hoeverre bevordert het nationale landbouw-, milieu-, natuur- en landschapsbeleid een duurzame landbouw?
7.3 Welke sturingsstrategieën volgen de ministeries van LNV en VROM? Dit
omvat ook de vraag naar de verantwoordelijkheden, taken en bevoegdhe
den die de ministeries aan de doelgroep landbouw toekennen bij het
streven naar duurzame landbouw.
7.4 Met welke instrumenten poogt de nationale overheid de landbouwpraktijk
in de richting van duurzaamheid te sturen?
7.5 Hoe kunnen de sturingsstrategieën en het ingezette instrumentarium beoor
deeld worden?
8 In hoeverre en op welke wijzen dragen innovatiegroepen bij aan een duurzame
landbouw? (hoofdstuk 8)
8.1 Hoe definiëren de innovatiegroepen een duurzame landbouw en welke
activiteiten ondernemen ze?
8.2 Welke overeenkomsten en verschillen zijn er tussen de innovatiegroepen?
8.3 In hoeverre kunnen de activiteiten van de innovatiegroepen als duurzaamworden beoordeeld?
9 In hoeverre worden innovatiegroepen in hun functioneren gestimuleerd of
belemmerd door hun eigen groepskenmerken en door niet-overheidsactoren?
(hoofdstuk 9)
10 Op welke wijzen voelen innovatiegroepen zich gestimuleerd of belemmerd in
hun activiteiten door overheden en het nationaal overheidsbeleid?
10.1 Hoe ervaren leden van de innovatiegroepen de contacten met overheden
op nationaal, provinciaal en gemeentelijk niveau?
10.2 Hoe percipiëren de onderzochte innovatiegroepen de wijze waarop de
nationale overheid duurzame landbouw in haar beleid vormgeeft?
10.3 Hoe percipiëren de onderzochte innovatiegroepen het beleid van de natio
nale overheid ten aanzien van de landbouw op het gebied van: 1) de
betreffende bedrijfstak; 2) markt en export; 3) technologie; 4) natuur- en
landschapsbeheer; 5) mineralenbeheer; 6) gewasbescherming?
10.4 Hoe stimuleren of belemmeren het rijk en het rijksbeleid volgens de inno
vatiegroepen het bereiken van hun doelstellingen?
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11 Welke conclusies kunnen worden getrokken uit een vergelijking van de resulta
ten van de evaluatie van het nationaal beleid en de perceptie van dit beleid
door innovatiegroepen?
12 Welke beleidsaanbevelingen kunnen worden geformuleerd voor het nationale
overheidsbeleid en het ingezette instrumentarium opdat agrarische initiatieven
die bijdragen aan een meer duurzame landbouw worden gestimuleerd?
Toelichting op de onderzoeksvragen

Per hoofdstuk wordt een deelvraag beantwoord. De centrale vraag naar de invloed
van het nationale overheidsbeleid is met name relevant, wanneer innovatiegroepen
zelf daadwerkelijk bijdragen aan een meer duurzame landbouw. Wanneer de
groepen immers een duurzame landbouw bevorderen is het gerechtvaardigd dat
ze daarin ook gesteund worden door de nationale overheid. De definitie van
innovatiegroepen geeft al aan dat de groepen naar een duurzame landbouw
streven, maar het gaat hier vooral om de wijze waarop de groepen dat definiëren,
aan welke aspecten ze aandacht besteden, welke activiteiten ze daartoe ondernemen
en hoe deze inspanningen vanuit een duurzaamheidsperspectief beoordeeld kunnen
worden. Ten aanzien van het functioneren van groepen kan onderscheid gemaakt
worden tussen de kennis, het handelen en de houding van boeren. Al deze aspecten
komen aan bod, maar de nadruk ligt op het handelen van boeren binnen de
groepen, in hun eigen bedrijfsvoering en ten aanzien van andere actoren in de
bedrijfscontext. Het empirische onderzoek is in 1994 uitgevoerd.
De beoordeling van het handelen van de groepen moet niet worden opgevat als een
produktevaluatie aangezien geen concrete resultaten van de boerenactiviteiten in
het veld gemeten worden. Dit zou een uitgebreide en langdurige monitoring vergen
en daarvoor lopen veel activiteiten ook nog te kort. Het is veel meer een proceseva
luatie, waarbij onderzocht is in hoeverre activiteiten worden verricht waarvan
verwacht kan worden dat ze zullen bijdragen aan vermindering van de milieubelas
ting of verhoging van de biodiversiteit. Deze aanpak sluit aan bij de operatio
nalisering van de begrippen duurzaamheid en duurzame landbouw in hoofdstuk 5.
Duurzaamheid wordt gezien als een maatschappelijk leer- en zoekproces. De
concrete uitwerking van duurzaamheid zal door de landbouwpraktijk zelf moeten
worden uitgevoerd.
Behalve de invloed van overheden op innovatiegroepen is voor deze studie ook de
invloed van andere actoren in de bedrijfscontext relevant. Deze informatie is ten
eerste van belang omdat het opheffen van eventuele knelpunten in het overheidsbe
leid weinig effect heeft als de werkelijke knelpunten elders blijken te liggen. Ten
tweede kan overheidsstimulering mogelijk aangrijpen bij knelpunten die liggen op
deze onderzochte terreinen. Het gaat daarbij om factoren op het organisatorische
vlak in het samenwerkingsverband, in de bedrijfsvoering en om de ervaringen met
niet-overheden in de bedrijfscontext.
Het nationale overheidsbeleid is op twee manieren geëvalueerd. Ten eerste door de
doelformulering in het beleid (een duurzame landbouw), de gevolgde sturings
strategieën en het ingezette instrumentarium te beschrijven en te beoordelen,
uitgaande van de geformuleerde duurzaamheids- en sturingscriteria die zijn
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geformuleerd in hoofdstuk 5 en 6. Zowel het landbouw-, milieu- als het natuurbe
leid worden beschreven en beoordeeld. Bij de beschrijving van het milieubeleid
wordt specifiek ingegaan op het beleid ten aanzien van de belangrijkste milieuhygi
enische problemen, namelijk het mineralenbeleid en gewasbeschermingsbeleid. Het
nationale beleid wordt ten tweede beoordeeld door de perceptie van het nationale
beleid door innovatiegroepen te beschrijven. In hoofdstuk 11 worden de resultaten
van de beide evaluaties vergeleken, om de vraag naar de invloed van het rijksbeleid
op innovatiegroepen te kunnen beantwoorden. Zo'n vergelijking is bovendien
relevant omdat er sprake kan zijn van belemmering van de groepen wanneer de
opvattingen van innovatiegroepen en die van overheden verschillen op het punt
van landbouwontwikkeling, de kenmerken die aan de landbouw worden toegekend
en de wijze waarop een duurzame landbouw wordt gedefinieerd.
De vraagstelling is toegespitst op het nationale bestuursniveau. Tijdens de gege
vensverzameling werd de groepen ook gevraagd naar hun ervaringen met gemeen
telijke en provinciale overheden. Ten eerste omdat door boeren niet altijd expliciet
onderscheid werd gemaakt of kon worden gemaakt tussen bestuursniveaus. Ten
tweede is dit gebeurd om een volledig beeld te kunnen geven van de contacten die
innovatiegroepen met overheden hebben. Ten derde omdat veel innovatiegroepen
een regionale werkingssfeer hebben en derhalve veel te maken hebben met het
provinciale overheidsbeleid. Het Europese landbouwbeleid is meegenomen voor
zover dit doorwerkt in het nationale beleid. De innovatiegroepen is ook gevraagd
naar hun perceptie van het internationale markt- en prijsbeleid, omdat dit beleid in
belangrijke mate het inkomensperspectief van agrariërs bepaalt.

4.2 Onderzoeksbegrippen en afbakening
Landbouw en landbouwpraktijk
Landbouw is een maatschappelijke activiteit, waarbij agrarische produkten aan de

natuur worden onttrokken. In dit onderzoek wordt aangenomen dat de landbouw
ook een beleidsveld is met specifieke kenmerken. Die kenmerken zouden uitgangs
punten voor overheidssturing van de landbouw moeten zijn (zie hoofdstuk 6).
Landbouwpraktijk wordt in deze studie gedefinieerd als een niet louter technisch,
maar vooral sociaal gereguleerd arbeids- en produktieproces, zoals dat wordt
uitgevoerd door de bijna 120.000 agrarische familiebedrijven in Nederland, in
wisselwerking met andere actoren binnen de bedrijfs- en landbouwcontext. Wan
neer in deze studie geproken wordt over boeren, worden nadrukkelijk ook boerin
nen bedoeld. De meeste van de door mij onderzochte innovatiegroepen hebben
voornamelijk mannelijke (bestuurs)leden.
Er kunnen drie vormen van landbouw worden onderscheiden:
• gangbare landbouw: dit is de manier van bedrijfsvoering van het grootste deel
van de Nederlandse boeren. De gangbare landbouw omvat zowel grondgebonden
bedrijfstakken, veehouderij, akkerbouw, tuinbouw, fruitteelt, als niet-grondgebonden bedrijfstakken, intensieve veehouderij, glastuinbouw en champignonteelt. Er
is sprake van een grote verscheidenheid in de landbouw in bedrijfskenmerken,
bedrijfsstijlen en in de mate van milieubelasting die bedrijven veroorzaken. Ken
merkend voor de gangbare landbouw is het relatief grote gebruik per produktieeenheid van inputs, zoals gewasbeschermingsmiddelen en kunstmest.
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• geïntegreerde landbouw: dit is landbouw met een verbrede doelstelling. Naast
een voldoende kwaliteit en kwantiteit van de produktie worden andere oogmerken
zoals een redelijk inkomen en verbetering van de milieukwaliteit nagestreefd (Van
der Weijden et al. 1984). Op bedrijfsniveau betekent dit een ruimere vruchtwisseling
en een vermindering van het gebruik van chemische gewasbeschermingsmiddelen
en kunstmest, bij gelijktijdige handhaving van de produktieomvang (PAGV 1992).
• biologische landbouw: deze vorm van landbouw omvat de ekologische en biolo
gisch-dynamische landbouw. Nederland telde in 1995 540 biologische bedrijven op
11.500 hectare.
Al de drie vormen van landbouw vallen binnen het kader van het onderzoek.
Verondersteld wordt dat duurzaamheid niet bij voorbaat op één of twee vormen
van landbouw betrekking heeft en dat een duurzame landbouw het beste gerea
liseerd kan worden door een gedifferentieerde landbouwontwikkeling. Het begrip
boerenvakmanschap, dit is de specifieke kennis en kunde van boeren, speelt daarbij
een belangrijke rol. Inzicht in het gedrag van boeren, de manier waarop bedrijfsbe
slissingen worden genomen en inzicht in de verschillen tussen boeren is van belang
om het effect van beleidsmaatregelen te kunnen inschatten.
Wanneer gesproken wordt over de landbouwpraktijk, worden niet de belangenor
ganisaties bedoeld, doch alleen de directe producenten. De agrarische belangenor
ganisaties en het Landbouwschap hebben geen centrale plaats in het onderzoek
omdat ten eerste hiernaar al onderzoek is en wordt verricht (Beatens et al. 1990;
Frouws 1993). Ten tweede richt dit onderzoek zich op de landbouwpraktijk. De
landelijke belangenorganisaties bestaan veelal uit professionele bestuurders, waarbij
de kloof met de achterban soms aanzienlijk is. Zo bestaat er bij individuele boeren
en tuinders onvrede ten aanzien van het Landbouwschap omdat men zich onvol
doende herkent in de wijze van belangenbehartiging. Ten derde vertegenwoordigen
de belangenorganisaties de hele landbouwpraktijk, terwijl het in dit onderzoek gaat
om een deel van de landbouwpraktijk. Wel komt de rol van de belangenorganisa
ties en het Landbouwschap aan de orde als onderdeel van het netwerk van actoren
waarmee innovatiegroepen contacten onderhouden (hoofdstuk 9).
Nationaal overheidsbeleid voor de landbouw

Alleen het nationale en dus niet het provinciale en gemeentelijke beleid wordt
onderzocht, omdat (strategisch) landbouwbeleid voor duurzame landbouw vooral
op nationaal niveau wordt geformuleerd. Omdat innovatiegroepen veel contacten
onderhouden met provincies, komen de contacten van innovatiegroepen met lagere
overheden in dit onderzoek wel aan bod. Het nationale beleid werkt in veel
gevallen door in het provinciale en gemeentelijk beleid, bijvoorbeeld waar het gaat
om de planologische bestemming van natuurgebieden. Ook in die zin wordt het
provinciale beleid dus meegenomen. Het Europese landbouwbeleid valt buiten het
kader van het onderzoek, maar is van een zo grote invloed door het gemeenschap
pelijke markt- en prijsbeleid van de Europese Unie, dat dit wel aan bod komt
voorzover dit doorwerkt in het nationale beleid en in de percepties van innovatie
groepen ten aanzien van het markt- en exportbeleid.
Beschreven worden het nationale landbouw-, milieu- en natuurbeleid zoals dit in
de betreffende beleidsnota's is geformuleerd door de ministeries van LNV en
VROM. Met name de milieumaatregelen voor de landbouw worden in de beschou
wing betrokken, omdat het begrip duurzaamheid een centrale plaats heeft in deze
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Studie. Het mineralenbeleid en het gewasbeschermingsbeleid worden nader belicht.
Het ruimtelijk beleid geeft als structurerend principe van beleid geen extra informa
tie over de overheidsvisie op duurzaamheid en de doelgroepbenadering en valt
daarom buiten het kader van dit onderzoek. Wel wordt dit beleid meegenomen
voorzover dit voor de innovatiegroepen relevant is of door hen relevant wordt
geacht.
Dit onderzoek is uitgevoerd in een periode dat de strategieën van de nationale
overheid veranderen van vooral hiërarchische sturing naar meer netwerk- en
zelfsturing. Naar verwachting zullen innovatiegroepen hierdoor meer ruimte krijgen
om hun doelen te verwezenlijken en kan hun functioneren als een voorbeeld van
zelfsturing worden gezien. De uitkomst van dit veranderingsproces is echter nog
niet duidelijk. Zelfsturing, als uitingsvorm van een nieuwe taakverdeling tussen
overheden en doelgroepen van burgers, heeft mijns inziens een verder reikende
betekenis dan alleen bezien vanuit innovatiegroepen.
Innovatiegroepen

Een innovatiegroep wordt in dit onderzoek gedefinieerd als een samenwerkings
verband van boeren die al dan niet met andere actoren vrijwillig en op een formele
basis samenwerken en daarbij gericht zijn op het bereiken van bepaalde doelstel
lingen, waaronder doelen op het gebied van het beheer van milieu, natuur en land
schap. Met formele basis wordt hier bedoeld dat de leden van de innovatiegroepen
zijn georganiseerd in verenigingen, stichtingen, coöperaties en andere organisatie
vormen.
Het onderzoek belicht niet individuele innovaties van boeren, maar innovaties van
samenwerkende boeren. De leden van innovatiegroepen vormen samen maar enkele
procenten van het totaal aantal Nederlandse boeren. De resultaten van het empi
risch onderzoek kunnen dus niet gegeneraliseerd worden naar de landbouwpraktijk
als geheel. Het empirisch onderzoek naar innovatiegroepen is gebaseerd op een
gevalstudie van 10 geselecteerde groepen. Bij de selectie van cases is gepoogd om
voldoende groepen te onderzoeken en verschillende typen groepen (zie para
graaf 4.5), om een zo veel mogelijk representatief beeld te kunnen geven van
innovatiegroepen in Nederland. Ook zijn de resultaten van andere onderzoeken
naar boerengroepen in de beschouwing betrokken. Hierdoor kunnen de resultaten
van dit onderzoek mijns inziens gegeneraliseerd worden naar de innovatiegroepen
in Nederland.
Duurzame landbouw

In dit onderzoek ga ik uit van de veronderstelling dat duurzaamheid het resultaat
is van een maatschappelijk zoek- en leerproces. Het proceskarakter van het begrip
betekent dat duurzaamheid een open einde heeft en niet in de vorm van kwantita
tieve doelstellingen gedetailleerd kan worden ingevuld of worden voorgeschreven.
De overheid heeft hierbij als taak om voorwaarden te scheppen voor een duurzame
ontwikkeling van de landbouwpraktijk. In hoofdstuk 5 worden dimensies en
aspecten van duurzaamheid en duurzame landbouw geformuleerd, die gezien
kunnen worden als onderwerpen die bij de vormgeving van duurzame landbouw
aandacht behoeven. De criteria zijn tot stand gekomen op basis van literatuurstudie
en vormen normatieve uitgangspunten van de onderzoekster. De sociaal-politieke
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criteria voor duurzame landbouw zijn tegelijkertijd de criteria voor de wenselijk
geachte overheidssturing van de landbouw.

4.3 Karakterisering van het onderzoek
Het onderzoek kan gekarakteriseerd worden als:
Kwalitatief

Uit de geformuleerde vraagstelling wordt duidelijk, dat vooral onderzoek gedaan
wordt naar de aard van verschijnselen en niet naar de mate waarin verschijnselen
voorkomen. De objecten van onderzoek, innovatiegroepen en nationaal beleid, zijn
kwalitatief onderzocht door middel van een kwalitatieve literatuurstudie en een
gevalstudie.
Fundamenteel beleidsgericht

Het onderzoek is fundamenteel in de zin dat het meer gericht is op kennis-toename
dan op kennis-toepassing. Het doel van het onderzoek is beleidsgericht omdat
beleidsaanbevelingen worden geformuleerd ten aanzien van de kenmerken van en
de voorwaarden voor een effectief en doelmatig overheidsbeleid voor een duurza
me landbouw.
Evaluatie-onderzoek

Het gaat om:
• een procesevaluatie. Omdat de praktijk een belangrijke rol dient te vervullen bij
het realiseren van duurzaamheid, is het van belang te onderzoeken hoe de uitvoe
ring van het beleid door boeren wordt ervaren. Daarom wordt empirisch geëvalu
eerd hoe innovatiegroepen het nationale beleid voor een duurzame landbouw
percipiëren.
• een planevaluatie. De procesevaluatie wordt aangevuld door een evaluatie van
het 'papieren beleid', de beleidsvoornemens in strategische beleidsnota's van de
ministeries van LNV en VROM. Dit beleid wordt getoetst aan duurzaamheids- en
sturingscriteria die in deze studie zijn ontwikkeld. Vervolgens worden de resultaten
van de beide evaluaties met elkaar vergeleken in hoofdstuk 11. Zoals eerder gezegd
kan dit onderzoek niet worden beschouwd als een produktevaluatie. Het handelen
van innovatiegroepen wordt beschreven op basis van door boeren verstrekte
informatie en informatie verkregen uit literatuur, documenten en interviews. De
fysieke effecten van het boerenhandelen worden niet in het veld gemeten.
Kwalitatieve gevalstudie

Een gevalstudie is:
'an empirical design that investigates a contemporary phenomenon within its real-life
context; when the boundaries between phenomenon and context are not clearly evident;
and in which multiple sources of evidence are used.' (Yin 1989:23)

De gevalstudie geniet als onderzoeksmethode de voorkeur wanneer het onderzoek
betrekking heeft op een verklaring (waarom-vraag) of een beschrijving van een
dynamisch proces (hoe-vraag), waarbij het verschijnsel niet kan worden gemanipu
leerd (hierdoor wordt een experiment uitgesloten) en niet kan worden waargeno
men onafhankelijk van de context waarin het zich afspeelt (Yin 1984:16-20). Meer
in het bijzonder is gekozen voor een kwalitatieve gevalstudie om de volgende
redenen.
79

1 Het gaat in dit onderzoek niet om de individuele agrariër maar om de innovatiegroep als analyse-eenheid. Bij onderzoek naar een groot aantal afzonderlijke
agrariërs zou een kwantitatieve benadering meer voor de hand kunnen liggen.
Gepoogd is om een integraal beeld te krijgen van de groep. Een aspectmatige
benadering is meer kenmerkend voor een kwantitatieve benadering (Verschuren en
Doorewaard 1995). Bovendien is gekozen voor een grondige analyse per groep. Er
is met andere woorden meer in de diepte dan in de breedte gewerkt. Deze diep
gang is bereikt door te werken met meerdere en meer arbeidsintensieve methoden
van gegevensverzameling.
2 Overheidsbeleid en duurzaamheid zijn dusdanig complexe onderwerpen dat
deze moeilijk kwantitatief te onderzoeken zijn. Het afnemen van kwalitatieve 'face
tot face' interviews leent zich goed voor het achterhalen van meningen van boeren
over complexe zaken als duurzame landbouw en hun perceptie van het overheids
beleid.
De geselecteerde innovatiegroepen zijn eerst per groep beschreven en geanalyseerd.
Een korte beschrijving per groep is in bijlage 2 opgenomen. Vervolgens zijn de
groepen onderling vergeleken om de gegevens te kunnen generaliseren. De gegene
raliseerde resultaten komen in de hoofdstukken 8 tot en met 10 aan bod.
Onderzoeksopzet

De onderzoeksopzet is schematisch in figuur 4.1. weergegeven. Samengevat bevat
het onderzoek beschrijvende, evaluatieve en prescriptieve elementen. De letters en
pijlen verwijzen naar figuur 4.1.
Fig 4.1 Onderzoeksopzet

d

e

c
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Beschreven worden de volgende onderwerpen.
• De invulling van duurzaamheid en duurzame landbouw door de nationale over
heid, de gevolgde strategieën en het ingezette instrumentarium (a, hoofdstuk 7).
• Handelingen, meningen en percepties van innovatiegroepen (b, hoofdstuk 8, 9
en 10).
• Contacten van innovatiegroepen met niet-overheidsorganisaties in de bedrijfscontext en de wijze waarop die contacten door innovatiegroepen worden ervaren
(e, hoofdstuk 9).
• Criteria voor duurzaamheid, duurzame landbouw en overheidssturing gericht
op een duurzame landbouw (c en d, hoofdstuk 5 en 6).
Geëvalueerd worden de volgende onderwerpen.

• De invulling van duurzaamheid en de wijze van sturing in het nationaal over
heidsbeleid (strategieën en instrumenten) (pijl 1 en 3, hoofdstuk 7).
• De bijdrage van innovatiegroepen aan een duurzame landbouw (pijl 2, hoofd
stuk 8).
• De invloed van organisatorische kenmerken van de groepen en van contacten
met niet-overheidsorganisaties in de bedrijfscontext (pijl 5, hoofdstuk 9).
• De invloed van overheden en overheidsbeleid zoals die door innovatiegroepen
wordt ervaren (pijl 4, hoofdstuk 10).
De prescriptieve vraag is gericht op het formuleren van beleidsaanbevelingen voor
het nationale overheidsbeleid voor een duurzame landbouw (hoofdstuk 12).

4.4 Beleidsevaluatie
Het nationale overheidsbeleid voor de landbouw heeft in deze studie betrekking
op het beleid ter bevordering voor een duurzame landbouw, zoals dit vooral wordt
geformuleerd door de ministeries van LNV en VROM. De planevaluatie is uitge
voerd op grond van een literatuurstudie van de belangrijkste strategische beleids
nota's en uitwerkingen van deze nota's, die betrekking hebben op landbouw,
milieu en natuur. Ook is gebruik gemaakt van de resultaten van een stage-onderzoek naar doelgroepenbeleid in de landbouw (Heuver 1996). Het ruimtelijk beleid
dat is beschreven in de Vierde Nota Ruimtelijke Ordening (Extra) en het Structuur
schema Groene Ruimte valt, zoals eerder is gezegd, buiten het kader van het
onderzoek. De procesevaluatie, dus de perceptie van de nationale beleid door
innovatiegroepen, is uitgevoerd door leden van innovatiegroepen te interviewen
(zie paragraaf 4.6).
De beschrijving, analyse en evaluatie van het nationaal beleid zijn het onderwerp
van hoofdstuk 7. De doelformulering, duurzame landbouw, de gevolgde strategieën
en het ingezette instrumentarium komen daarbij aan bod. Ten aanzien van het
milieubeleid wordt nader ingegaan op het mineralenbeleid en het gewasbeschermingsbeleid om de volgende redenen. De mest- en gewasbeschermingsproblematiek
zijn relatief belangrijke milieuproblemen die door de Nederlandse landbouw
worden veroorzaakt. Voor deze terreinen zijn een groot aantal beleidsmaatregelen
geformuleerd. Met name het mestbeleid heeft veel reacties teweeg gebracht binnen
de landbouwpraktijk, zoals het ontstaan van agrarische protestgroepen in 1995 laat
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zien. Voor deze studie is verder relevant dat de instrumentarium van het mineralenbeleid en het gewasbeschermingsbeleid sterk van elkaar verschillen.
In het empirisch onderzoek zal echter de nadruk worden gelegd op de perceptie
van het nationale beleid door boeren, zoals dit in hoofdstuk 10 wordt beschreven.
De redenen hiervoor zijn de volgende.
• De aanname dat de landbouwpraktijk een belangrijke rol kan en dient te spelen
bij de realisering van duurzame landbouw. Een analyse van de mogelijkheden die
boeren hiervoor zien, neemt een belangrijke plaats in binnen het onderzoek.
• de aanname dat het huidige 'top-down' beleid van de overheid de landbouw
praktijk teveel beperkt. Daarom wordt in dit onderzoek gekozen voor een benade
ring van 'onder op', waarbij de agrariërs is gevraagd naar hun ideeën over het
feitelijke en gewenste beleid.

4.5 Inventarisatie en selectie van innovatiegroepen
De empirische studie naar innovatiegroepen richt zich in aansluiting op de vraag
stelling op: a) hun bijdrage aan een duurzame landbouw en b) op hun perceptie
van het nationale landbouwbeleid. Daartoe heb ik eerst een inventarisatie uitge
voerd van alle tot begin 1996 bekende innovatiegroepen in Nederland (zie bijla
ge 1). Vervolgens zijn op basis van de inventarisatie tien innovatiegroepen geselec
teerd voor een gevalstudie. Een groep is als innovatiegroep gedefinieerd als deze
voldoet aan de volgende kenmerken.
Kenmerken van innovatiegroepen:

1 De initiatiefnemers van de groep bestaan (in ieder geval deels) uit boeren. Dit
volgt uit het uitgangspunt van deze studie dat meer aandacht geschonken zou
moeten worden aan de bijdrage van agrariërs aan het bevorderen van een duurza
me landbouw. Wel kunnen niet-agrarische deelnemers, zoals milieu- en consumen
tenorganisaties en vertegenwoordigers van schakels in de produktieketen (afzet,
verwerking, detailhandel) lid zijn van de groep. Initiatieven die niet zijn opgestart
door agrariërs, maar bijvoorbeeld door overheden, landbouwvoorlichting en milieu
organisaties, zijn dus buiten beschouwing gelaten.
2 Het gaat om formele groepen. Dit zijn groepen agrariërs met leden die gezamen
lijk bepaalde doelstellingen nastreven en /of georganiseerd zijn als vereniging,
werkgroep, stichting of coöperatie. Sterk informele studiegroepen zonder gezamen
lijke doelstellingen vallen hier dus buiten.
3 Gezien het onderwerp van deze studie, duurzame landbouw, zijn alleen groepen
onderzocht die milieu- en/of natuur- en landschappelijke doelstellingen nastreven.
Groepen die zich alleen op economische, kwaliteitsdoelstellingen en/of op belan
genbehartiging richten worden dus buiten beschouwing gelaten.
Door de onderzoekster zijn de boerengroepen geïnventariseerd die tot juni 1996
bekend waren en die binnen de definitie van innovatiegroep vallen. Dat wil zeggen
dat alleen boerengroepen zijn geïnventariseerd die door boeren zijn opgericht en
alleen die groepen die (onder meer) doelen nastreven op het gebied van de zorg
voor milieu, natuur en landschap. Een lijst van de geïnventariseerde groepen is
opgenomen in bijlage 1. Deze lijst is bijgevoegd om aan te geven dat innovatiegroe82

pen deel uitmaken van een breed scala aan boerengroepen in de landbouwpraktijk.
De groepen zijn in de bijlage gecategoriseerd naar de doelen en activiteiten waar
ze het meeste accent op leggen, hoewel de groepen zich op meer dan één categorie
van activiteiten kunnen richten. De verschillende typen groepen richten zich op één
of meer van de volgende doelen:
Verbrede plattelandsontwikkeling, door een verweving van landbouw met andere
functies zoals natuur, landschap en recreatie te bevorderen;
Marktverbreding, bijvoorbeeld door het ontwikkelen van een nieuw produkt of door
kwaliteitsproduktie. Een deel van deze groepen koppelt landbouw aan regio
specifieke kenmerken door het ontwikkelen van een streekeigen kwaliteitsprodukt;
Het gezamenlijk organiseren en bevorderen van de afzet van (bijvoorbeeld biologische)
Produkten;
Belangenbehartiging en/of beleidsbeïnvloeding;
De mondiale dimensie van duurzaamheid, bijvoorbeeld door het leggen van contacten

met boeren in de Derde Wereld.
Innovatiegroepen die biologische landbouw bedrijven zijn niet als aparte categorie
vertegenwoordigd. Naast groepen die geheel biologisch werken zijn er namelijk ook
groepen waarvan een deel van de boeren biologisch werkt. Naast (vooral) regionaal
of lokaal werkende groepen zijn ook landelijke groepen geïnventariseerd. Bij de
inventarisatie van groepen is gebruik gemaakt van en voortgebouwd op al uitge
voerde inventarisaties van boerengroepen (bijvoorbeeld Boerengroep 1992 a en b;
Vereniging Inzet et al. 1992; Ter Haar 1992; Broekhuizen en Renting 1993, Hees et
al. 1993; Ernst 1994; Litjens en Van Wingerden 1995a; Hees 1995). Daarnaast is een
groot aantal artikelen gebruikt uit landbouwbladen zoals Spil 19NU, LT-Journaal,
Platform, Oogst, Boerderij, Ekoland, Vruchtbare Aarde en de VROM-knipselkrant.
Ook is mondelinge informatie verkregen van leden van belangenorganisaties,
provincies en ingenieursbureaus. Agrarische initiatieven zijn een sterk dynamisch
verschijnsel, de inventarisatie moet dan ook als een momentopname worden gezien.
Het overzicht van groepen bood een voldoende basis voor de selectie van tien
groepen.
Selectie

Bij een gevalstudie moet allereerst de keus worden gemaakt of het om 'cases op
zich' gaat of om cases als 'pars pro toto'. Criterium daarbij is of het onderzoek
gericht is op het verzamelen van kennis over een bepaald geval hier en nu of dat
één of meerdere gevallen als steekproef worden gekozen uit een breder domein
waarover uitspraken worden gedaan (Swanbom 1994:325). Gezien de probleemstel
ling is dit laatste in dit onderzoek het geval.
De keus van het aantal gevallen dat wordt geselecteerd, hangt primair af van de rol
die aan het onderzoek wordt toegekend. Gezien de variatie in innovatiegroepen ten
aanzien van de organisatie, doelen en handelen, wordt hier gekozen voor selectie
op grond van maximale variantie. Deze variantie heeft betrekking op de volgende
punten. Deze punten zijn tevens de criteria voor de selectie van de groepen.
1 Alle hiervoor genoemde categorieën van innovatiegroepen zijn in de selectie
vertegenwoordigd.
2 De geselecteerde innovatiegroepen zijn gespreid over verschillende bedrijfs
takken. Zowel de grondgebonden landbouw (akkerbouw, melkveehouderij, tuin
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bouw en fruitteelt) als de niet-grondgebonden landbouw (intensieve veehouderij
en glastuinbouw) zijn vertegenwoordigd. Boom- en champignonteelt zijn buiten
beschouwing gelaten. De wijze waarop duurzame landbouw wordt geoperationa
liseerd door een innovatiegroep hangt samen met de bedrijfstak. Bij de selectie
van cases is dan ook uitgegaan van maximale variantie van bedrijfstakken.
3 De groepen zijn zoveel mogelijk (fysisch-)geografisch gespreid over Nederland.
Duurzaamheid is een algemeen geldend concept, maar de mogelijkheden voor
realisering daarvan zijn regionaal verschillend en afhankelijk van de tak van
landbouw, de agrarische en sociale structuur van een gebied en de fysischgeografische kenmerken. Door sommige innovatiegroepen wordt een koppeling
gelegd tussen duurzaamheid en regionale kenmerken door bijvoorbeeld op een
duurzame manier streekeigen produkten te produceren. Vandaar dat de selectie
gericht is op een spreiding van groepen over Nederland en het selecteren van
groepen uit regio's met verschillende fysisch-geografische kenmerken, variërend
van kleinschalige zandgebieden tot grootschalige kleigebieden en van veénweidegebied tot akkerlandschap.
4 De groepen verkeren in een verschillend ontwikkelingsstadium. Hoewel de
meeste groepen na 1990 zijn opgestart, zijn er ook groepen die al (meer dan) een
decennium actief zijn. Het voordeel van het opnemen van langer lopende groe
pen in de selectie is dat de ideeën en activiteiten van deze groepen meer uitgekristalleerd zijn. In de selectie zijn groepen opgenomen met een verschillende
oprichtingsperiode.
Samenvattend is bij de selectie van cases gezorgd voor een behoorlijke spreiding
qua soort innovatie, bedrijfstak, regio en ontwikkelingsstadium. Er zijn in totaal tien
groepen geselecteerd. Dit vrij grote aantal is gekozen vanwege de genoemde
gewenste spreiding in kenmerken van innovatiegroepen. Dat niet gekozen is voor
nog meer groepen heeft twee redenen. Ten eerste was de beschikbare tijd voor de
empirische gegevensverzameling beperkt. Ten tweede is gekozen voor diepgaande
analyse en triangulatie van de gegevens in plaats van analyse van meer groepen via
één type datagenerering. De volgende tien groepen zijn geselecteerd. Aangegeven
is de betreffende categorie en bedrijfstak(ken), de regio en de oprichtingsdatum. In
de hoofdstukken 8 tot en met 11 zijn de namen van de groepen weergegeven door
afkortingen. In bijlage 2 is een korte beschrijving van de tien geselecteerde groepen
opgenomen.
Verbredingsprojecten:

1 Innovatieproject Biologische Landbouw (IBL): biologische akkerbouw, Flevoland
1991;
2 Vereniging Eastermars Lânsdouwe (VEL): melkveehouderij, Friesland 1992;
3 Stichting Boeren? Natuurlijk! (ook gericht op specifieke produkten) (SBN): Ame
land en Terschelling, vooral melkveehouderij 1992
Produktgroepen:

4 Stichting Zeeuwse Vlegel (SZV): akkerbouw, Zeeland 1990;
Afzetbevordering:

5 Coöperatie Prisma. (CP): landelijk, biologische fruitteelt 1984;
84

Belangenbehartiging en beleidsbeïnvloeding:

6
7
8
9

Werkgroep Beter Zuivel Beleid (WBZ): landelijk, melkveehouderij 1976;
Werkgroep Telen in de Grond (WTG): glastuinbouw, Westland 1990;
Milieucoöperatie de Peel (MCP): diverse takken, Noord-Brabant 1993;
Noordelijke Biologische Landbouw Vereniging (NBLV): biologische boeren,
verschillende takken, de drie noordelijke provincies 1994;

Mondiale dimensie van duurzame landbouw:

10

(Vereniging) Werkgroep duurzame landbouw en ontwikkelingssamenwerking
Alblasserwaard/Vijfheerenlanden (ook gericht op verbreding en streekeigen
produktie) (WAV): diverse takken, Zuid-Holland 1983.

4.6 Gegevensverzameling
Methoden

Voor de beleidsevaluatie is een literatuurstudie verricht (zie paragraaf 4.4). Over de
tien geselecteerde groepen is informatie verzameld met behulp van de volgende
methoden die achtereenvolgens worden besproken:
1 documentanalyse;
2 schriftelijke vragenlijst;
3 interviews met leden van de groep;
4 bespreking van de concept-beschrijving, gemaakt op basis van de vragenlijsten,
schriftelijke bronnen en de interviews, in een groepsgesprek tijdens een vergade
ring van de innovatie groep.
Naar de tien geselecteerde groepen is een literatuurstudie verricht. Dit omvatte ten
eerste analyse van een groot aantal artikelen uit landbouwtijdschriften, die slechts
in de literatuurlijst zijn opgenomen, voor zover daar in de tekst direct naar is
verwezen. Ten tweede is een groot aantal schriftelijke bronnen van de groepen zelf
geanalyseerd zoals statuten, jaarverslagen, rapporten, notulen van vergaderingen
en nieuwsbrieven. Ten derde is een secundaire analyse uitgevoerd van al verricht
onderzoek naar boerengroepen (bijvoorbeeld Hees et al. 1993; Broekhuizen en
Renting 1993; Ernst 1994; Litjens et al. 1995).
Vervolgens is aan de meeste groepen een schriftelijke vragenlijst toe gestuurd met
vragen over de organisatie en de activiteiten van de groep (zie bijlage 5). Daarna
zijn per groep drie leden afzonderlijk geïnterviewd. De vragen hadden betrekking
op meningen over duurzame landbouw en percepties van het nationale overheids
beleid (zie bijlage 5). Aangezien het ging om meningen van boeren over complexe
onderwerpen lag het voor de hand om 'face-to-face' interviews te houden. Tijdens
de ongeveer anderhalf uur durende gesprekken kon door de respondent uitgebreid
op onderwerpen in worden gegaan en door de onderzoekster om nadere toelichting
worden gevraagd. Het interviewen van alle leden van een groep was gezien het
grote ledental van de meeste groepen niet mogelijk. In eerste instantie was gekozen
voor het houden van groepsinterviews. Deze aanpak is bij één groep uitgeprobeerd,
maar voldeed niet geheel omdat één gesprek onvoldoende informatie opleverde.
Bovendien is de kans groot dat bij een groepsgesprek niet alle leden in gelijke mate
aan het gesprek deelnemen. Wanneer meerdere gesprekken per groep worden
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gehouden, kan op basis van eerdere gesprekken bij de volgende interviews nader
worden ingegaan op onderwerpen. Er zijn steeds agrariërs geïnterviewd die volgens
de groep zelf representatief werden geacht voor de groep (zie de interviewlijst in
bijlage 4). De interviewverslagen zijn gecorrigeerd door de geïnterviewden.
Op basis van documentanalyse, vragenlijst en interviews is een uitgebreide concept
beschrijving gemaakt per innovatiegroep. Deze concept-beschrijving is tijdens een
vergadering met de groep besproken. Het voordeel hiervan is ten eerste, dat
daardoor om verduidelijking en aanvulling over bepaalde onderwerpen kon
worden gevraagd. Ten tweede bood de groepsbespreking de mogelijkheid om ook
andere dan de geïnterviewde leden een inbreng te laten leveren. Ten derde kon
worden gevraagd of men akkoord ging met de weergave van de feitelijke informa
tie waarop de analyse is gebaseerd. Ten vierde kon via participerende observatie
tijdens de vergadering een beeld worden verkregen van de werkwijze en organisa
tie van de groep. De zeer uitgebreide groepsbeschrijvingen zijn vervolgens samen
gevat en geanalyseerd. De teksten van de analyses zijn de eigen verantwoordelijk
heid van de onderzoekster en zijn derhalve niet voorgelegd aan de groepen. Na de
empirische gegevensverzameling zijn de groepen niet meer intensief gevolgd. Wel
is voor zover mogelijk, actuele informatie over de groepen in de analyse verwerkt.
Het accent ligt in deze studie niet op een (historische) procesbeschrijving van de
groepen.
Bij drie van de tien groepen zijn geen of minder interviews afgenomen dan bij de
andere groepen daar al veel informatie over de groep beschikbaar was. Wel is de
uiteindelijke beschrijving ter beoordeling aan een lid van de groep voorgelegd. Ook
is over deze drie groepen informatie ingewonnen door interviews te houden met
drie deskundigen:
• dhr H. Renting (vakgroep rurale sociologie, LUW) over de Vereniging Eastermars Lansdouwe;
• dhr J.S.C. Wiskerke (vakgroep rurale sociologie, LUW) over de Stichting Zeeuw
se Vlegel;
• dhr P.J. Vereijken (AB-DLO, tevens projectleider) over het Innovatieproject
Biologische landbouw.
Samengevat bood de gekozen aanpak het voordeel dat triangulatie mogelijk werd.
In dit onderzoek is gebruik gemaakt van methodentriangulatie. Door verschillende
methoden toe te passen zoals literatuurstudie en interviews is diepgang verkregen.
De hoeveelheid gegevens is vergroot door bronnentriangulatie toe te passen, dat is
het werken met verschillende bronnen zoals literatuur, artikelen en documenten
van de groepen zelf (Verschuren en Doorewaard 1995). Een voordeel van deze
aanpak is verder dat de verschillende wijzen van gegevensverzameling (vragenlijs
ten, interviews, groepsgesprek) elkaar in de tijd opvolgden, waardoor steeds op
basis van resultaten aanpassingen konden plaatsvinden.
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4.7 Onderzoeksproces
In het begin van 1992 is met het onderzoek gestart. De eerste twee jaar van het
onderzoek zijn besteed aan literatuurstudie en het schrijven van de theoretische
concept-hoofdstukken (hoofdstuk 1 tot en met 6). De innovatiegroepen zijn geïnven
tariseerd van 1993 tot juni 1996. Interviews zijn gehouden in de periode eind
december 1993 - oktober 1994. De verslaglegging van het onderzoek vond plaats in
1995 en begin 1996. Alle benaderde groepen werkten mee aan het onderzoek. Ook
waren alle gevraagde respondenten bereid om een gesprek te voeren. Voor alle
groepen geldt dat een schriftelijke vragenlijst is ingevuld.
Als schriftelijke bronnen werden naast de bronnen in de literatuurlijst documenten
van de groepen gebruikt, zoals statuten, jaarverslagen, rapporten, nieuwsbrieven
en notulen. Van twee groepen (CP en NBLV) waren geen schriftelijke bronnen
voorhanden. Het interviewverslag is steeds ter correctie opgestuurd. In de meeste
gevallen zijn de interviewverslagen geretourneerd. Dit leidde veelal tot aanvullin
gen en correcties, echter niet tot inhoudelijke wijzigingen. Slechts in één geval
werden uitspraken in het interviewverslag afgezwakt. Dit had echter voor de
analyse geen gevolgen. Bij zeven van de tien groepen is het concept-verslag bespro
ken in een vergadering in de periode van oktober 1994 tot begin januari 1995. In de
concept-beschrijving waren vragen opgenomen over punten die niet duidelijk
waren geworden tijdens de interviews. De keus om het verslag is een bestuurs
vergadering, een voltallige ledenvergadering of een regionale vergadering te
bespreken berustte op praktische overwegingen zoals het tijdstip waarop vergade
ringen waren gepland.
De bespreking van de conceptbeschrijving leidde tot:
• verduidelijking en beantwoording van vragen;
• informatie over meningen van niet-geïnterviewde groepsleden;
• aanvullende informatie over de groepsactiviteiten;
• inzicht in het verschil tussen groepsvisie en individuele activiteiten van leden;
• inzicht in de organisatievorm en de stijl van werken;
• inzicht in de mate van inbreng van de leden binnen de groep.
Voor drie groepen geldt dat de concept-beschrijvingen ter correctie zijn opgestuurd
aan de voorzitter of projectleider. De verslaglegging van de groepsbesprekingen
gebeurde door de student-assistent Jos IJkhout. Tijdens een bespreking door een
groep heb ik steeds benadrukt dat dit onderzoek niet is uitgevoerd voor een
opdrachtgever, waardoor ik vanuit een relatief onafhankelijke positie kon werken.
Ook is aangegeven dat de nadruk in het onderzoek vooral ligt op de groepsmeningen en minder op de verschillen binnen de groep en dat de groepsbeschrijving
los staat van de analyse.
De gecorrigeerde beschrijving is ter kennisneming opgestuurd aan de groepen.
Waar mogelijk is de informatie over de groepen tot 1996 geactualiseerd op basis
van schriftelijke bronnen en door het bijwonen van studiedagen. De zeer uitge
breide beschrijvingen zijn niet in dit boek opgenomen, alleen een sterk verkorte
samenvatting daarvan in bijlage 2.
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Hommels voor de bevruchting in een kas in het Westland

Foto: G. Ackermans

5 DUURZAAMHEID EN DUURZAME LANDBOUW

'Sustainable development indicates a favourable direction of movement without
specifying the means by which it is to be achieved. '

Baybrook and Lindblom 1970

5.1 Inleiding
In hoofdstuk 1 en 2 zijn de ecologische problemen in de Nederlandse landbouw en
de achtergronden en oorzaken daarvan geschetst. Deze problemen kunnen worden
opgelost door het realiseren van een meer duurzame landbouw. Duurzaamheid
wordt wel omschreven als een ontwikkeling die niet alleen in de behoeften van
huidige generaties maar ook in die van toekomstige generaties voorziet (WCED
1987). Deze definitie schept echter onvoldoende duidelijkheid over wat duurzaam
heid en duurzame landbouw in de praktijk precies zijn. Daarom is dit hoofdstuk
gewijd aan de operationalisering van dit begrip. Doel daarvan is het bepalen van
een eigen positie binnen de uitgebreide duurzaamheidsdiscussie op milieugebied,
zoals die vooral sinds 1987 wordt gevoerd. Voorts worden uitgangspunten voor
duurzaamheid en duurzame landbouw aangegeven. Duurzaamheid als doel van het
nationale overheidsbeleid wordt getoetst aan deze criteria (hoofdstuk 7). Om de
vraag naar de bijdrage van innovatiegroepen aan een duurzame landbouw te
kunnen beantwoorden, wordt onderzocht op welke wijzen innovatiegroepen
duurzaamheid definiëren en wordt het handelen van innovatiegroepen beoordeeld
met behulp van de duurzaamheidscriteria (hoofdstuk 8).
Het is niet de bedoeling om in detail aan te geven hoe een duurzame samenleving
en een duurzame landbouw nu en in de toekomst er uit zouden moeten zien. Het
duurzaamheidsbegrip wordt in dit hoofdstuk geoperationaliseerd als een 'voort
schrijdend criterium', als een leer- en zoekproces dat, uitgaande van veranderende
kennis, wensen en behoeften, voortdurend opnieuw inhoud gegeven zou moeten
worden.
In dit hoofdstuk staat de volgende onderzoeksvraag centraal: 'welke criteria voor
duurzaamheid en duurzame landbouw kunnen worden geformuleerd?'. Deze vraag is
uitgewerkt in de volgende deelvragen.
• Wat is de achtergrond van de begrippen duurzaamheid en duurzame ontwikke
ling? (paragraaf 5.2)
• Welke verschillende opvattingen zijn er over het begrip duurzaamheid en op
welke punten verschillen deze opvattingen van elkaar? (paragraaf 5.3)
• Welke positie binnen het duurzaamheidsdebat wordt in deze studie ingenomen?
(paragraaf 5.4)
• Wat zijn in deze studie de uitgangspunten voor duurzaamheid? (paragraaf 5.5)
• Welke opvattingen zijn er over duurzame landbouw en wat zijn in deze studie
de uitgangspunten voor duurzame landbouw? (paragraaf 5.6)
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Eerst ga ik in op de achtergrond en het ontstaan van het begrip duurzaamheid.
Beschreven wordt dat de invullingen van duurzaamheid in de literatuur op zeven
punten verschillen. Ik zal vervolgens mijn eigen positie op deze punten aangeven.
Daarna worden uitgangspunten voor duurzaamheid uitgewerkt. Duurzaamheid
omvat vier dimensies: een ecologische, een economisch-technologische, een sociaalpolitieke en een culturele dimensie. Ik zal aangeven wat de belangrijkste aspecten
of uitgangspunten van de vier dimensies zijn, zowel voor duurzaamheid in het
algemeen als voor een duurzame landbouw.

5.2. Achtergrond
Milieu wordt in deze studie gedefinieerd als de fysieke, niet levende en levende
omgeving van de maatschappij, waarmee deze in een wederkerige relatie staat (Udo
de Haes 1991). Dit omvat dus zowel het abiotische milieu als natuur en landschap.
Duurzaamheid betekent letterlijk volgens Van Dale 'bestemd om te duren, weinig
vergankelijk, (voor) lange duur'. Het begrip is afkomstig uit de bosbouw van de
vorige eeuw, waar het verwees naar een zodanig kapbeleid dat de houtopbrengst
op lange termijn was gegarandeerd. In de jaren zestig en zeventig van deze eeuw
werd de term vooral door de milieubeweging gebruikt in relatie tot het energie
vraagstuk. Tegenover de gangbare energiebronnen plaatste men de duurzame
energie, afkomstig van zon, wind en water.
De term 'ontwikkeling' is een begrip dat inmiddels zowel objectief-economische
als subjectiéf-sociologische aspecten heeft gekregen; respectievelijk een ontwikkeling
van de produktiekrachten, een moderniseringsproces en een bepaalde mate van
verdeling van de natuurlijke en geproduceerde rijkdommen over de mensheid (Arts
1994).
De combinatie van duurzaamheid en ontwikkeling in het begrip 'duurzame
ontwikkeling' duikt voor het eerst op in de FOUNEX-declaratie, het slot-document
van de door het zuiden belegde voorbereidende conferentie voor de in Stockholm
gehouden milieutop in 1972 (Redclift 1987). Pas sinds het verschijnen van het
Brundtlandrapport 'Our Common Future' in 1987, gaat het concept het milieudebat
bepalen op nationaal en internationaal niveau en speelt het begrip een richtingge
vende rol in internationale conferenties zoals de UNCED-conferentie in Rio de
Janeiro in 1992. In het Brundtlandrapport wordt duurzame ontwikkeling omschre
ven als
'een proces van verandering waarin de benutting van hulpbronnen, de richting van
investeringen, de oriëntatie van technologische ontwikkelingen institutionele verandering
alle met elkaar in harmonie zijn en (alle) zowel de huidige als de toekomstige mogelijk
heid vergroten om aan menselijke behoeften en wensen tegemoet te komen.' (WCED

1987:46)
Het Brundtlandrapport geeft daarnaast ook een veel geciteerde kortere begripsom
schrijving:
'een vorm van ontwikkeling die voorziet in de behoeften van de huidige generatie zonder
de mogelijkheden van toekomstige generaties om in hun behoeften te voorzien in gevaar
te brengen.' (WCED 1987:43)
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De Brundtland-omschrijving is minder nieuw dan ze lijkt. Al in 1943 werd in het
Koloniaal Rapport voor de ontwikkeling van Tanganjika (zoals Tanzania vroeger
heette), de volgende definitie van succesvolle ontwikkeling genoemd. 'Ontwikke
ling is in essentie een probleem van het controleren van het milieu en het gebruik
ervan op zon manier dat niet alleen de huidige, maar ook de volgende generaties
in staat zullen zijn om hun mogelijkheden volledig te ontplooien, zowel fysiek als
mentaal' (geciteerd door Jacob 1994).
De definities in het Brundtlandrapport zijn na het verschijnen ervan op zeer
verschillende wijze geïnterpreteerd. Duurzame ontwikkeling wordt gebruikt als
synoniem voor bijvoorbeeld ecologische duurzaamheid, duurzame groei, duurzame
verandering of succesvolle ontwikkeling (Lélé 1991). Er is sprake van mystificatie
van het begrip duurzaamheid. 'Het lijkt er op dat het zich bekeren tot het credo
van de duurzame ontwikkeling hetzelfde is als het betogen tegen de ondergang van
de wereld' (Rabbinge 1992:89). Verschillende debatten die al eerder werden
gevoerd binnen verschillende disciplines, zijn in het duurzaamheidsdebat samenge
komen. Een voorbeeld daarvan is het economische 'krimp-en groei'-debat over
de wenselijkheid en mogelijkheid van groei van materiële produktie, zoals dit
vooral na publicatie van het rapport 'Grenzen aan de groei' wordt gevoerd
(Meadows et al. 1972). Een tweede voorbeeld is het technologie-debat tussen
optimisten en pessimisten over de rol van technologie als veroorzaker en oplossing
van milieuproblemen (Achterhuis 1992; Ullrich 1985; Toffler 1983). Ook filosofische
discussies over de houding van de mens tegenover de natuur (Achterberg 1986;
Zweers 1989) en politieke discussies over de verenigbaarheid van democratie en
ecologische doelen (Korthals 1995) worden wel gevoerd onder de noemer duur
zaamheid. Duurzaamheid is dus een paraplu-begrip voor verschillende debatten die
al werden gevoerd vóór publicatie van het Brundtlandrapport.
Niet alleen de brede oorsprong, maar ook de synthetische kracht van de term
duurzame ontwikkeling draagt bij aan de uiteenlopende wijzen waarop dit begrip
wordt geoperationaliseerd. Een deel van de aantrekkingskracht van duurzame
ontwikkeling komt voort uit het feit dat het verschillende ideeën bijeenbrengt en
vermengt tot een vaak onbekritiseerd, naadloos geheel (Adams 1993). Het is een
emotionele, flexibele term, die een misleidende simpelheid suggereert (Adams
1990). De kracht ervan schuilt in het gemak waarmee verschillende ontwikke
lingstheorieën erop kunnen worden geënt. Duurzame ontwikkeling geeft onderdak
aan ontwikkelingsstrategieën die gaan van een romantisch en realistisch conserva
tisme tot een utopisch socialisme en van een absolute nulgroei van de economie tot
het handhaven van het groeitempo van de wereldeconomie.
Vanuit een politiek perspectief is de vaagheid van duurzame ontwikkeling functio
neel door de mobiliserende werking van het begrip. Wanneer het begrip vanaf het
begin strikt gedefinieerd zou zijn, zou het waarschijnlijk niet mogelijk geweest zijn
om zo velen onder een gemeenschappelijke noemer te brengen (Jacob 1994). De
WRR (1994) beaamt dit en stelt dat de vooralsnog abstracte inhoud geen probleem
behoeft te vormen wanneer het begrip voldoende richtinggevend is om tot een
maatschappelijke mobilisatie te leiden, gericht op het wegnemen van de ergste
vervuiling en verspilling (WRR 1994:18). Duurzaamheid is als doelstelling geformu
leerd in veel beleidsnota's op nationaal niveau (zoals NMP, NBP, VINO, Structuur
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nota Landbouw). Er is echter ook binnen het beleid geen eenduidigheid over de
invulling van dit begrip. In elke nota krijgt het zijn eigen invulling (Van der Vlist
en Brussaard 1989).

5.3 Opvattingen over duurzaamheid
Omdat het begrip duurzaamheid niet uitgekristalliseerd is, bestaat er nog geen
eenduidige interpretatie van duurzaamheid (Musters en De Graaf 1992). De ver
schillende interpretaties van het begrip duurzaamheid onderscheiden zich op één
of meer van de volgende punten. Aangegeven wordt in deze paragraaf welke
opvattingen er zijn over duurzaamheid, waarna ik in de volgende paragraaf mijn
eigen positie op deze zeven punten bepaal. De opvattingen zijn te groeperen rond
de volgende punten:
1 de benadering van duurzaamheid als proces of als een statisch begrip;
2 de mate van objectivering van duurzaamheid;
3 de verenigbaarheid van ecologische en economisch-technologische doelstellingen;
4 de breedheid van het begrip: ecologische versus sociaal-politieke en culturele
doelstellingen;
5 een antropocentrische versus een meer ecocentrische benadering;
6 de schaal waarop oorzaken en oplossingen van duurzaamheid worden bezien;
7 de tijdsperiode waarbinnen duurzaamheid moet worden gerealiseerd.
Duurzaamheid als proces of als statisch begrip

In de literatuur kan onderscheid gemaakt worden tussen auteurs die duurzaamheid
beschouwen als een statisch begrip en auteurs die het proceskarakter van duur
zaamheid benadrukken. Een voorbeeld van de eerste benadering is het rapport van
de Vereniging Milieudefensie waarin duurzaamheid wordt gezien als een doel dat
binnen afzienbare tijd bereikt kan worden (Buitenkamp et al. 1992). In toenemende
mate wordt duurzaamheid echter gezien als een dynamisch begrip waarvan de
inhoud voortdurend verandert. Hiervoor worden verschillende argumenten gehan
teerd. Zo wordt de nadruk gelegd op duurzaamheid als veranderingsproces (SER
1989), op de noodzaak van een permanente maatschappelijke discussie over de
begripsinhoud (RMNO 1990) en op de noodzaak van voortdurende correctie van
de effecten van politiek handelen door stapsgewijze ontwikkeling (Schakel 1989).
Een dynamische invulling van duurzaamheid wordt ook van belang geacht vanwe
ge de onduidelijkheid over de milieu-ontwikkelingen en de invloed van het huidige
en toekomstige handelen daarop. De WRR stelt dat de inhoudsbepaling een voort
schrijdend proces vormt, altijd plaats vindt op grond van onvolkomen kennis en
op een bepaald moment niet voor ieder hetzelfde zal zijn (WRR 1994:21). Het
proceskarakter van duurzaamheid werd al in 1970 genoemd door Baybrooke en
Lindblom (zie het motto van dit hoofdstuk). Het proceskarakter betekent echter niet
dat: 'it gives no policy indications at all, as many have alleged. Sustainable development
provides a framework within which various forms of capital investments may be compared.'

(Verbruggen 1995).
Objectivering van duurzaamheid: het concept milieugebruiksruimte

Er zijn al veel pogingen ondernomen om het begrip duurzaamheid te operationali
seren. De discussie spitst zich, althans in Nederland, toe op de objectiveerbaarheid
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van het begrip, dat wil zeggen op de mate waarin duurzaamheid in (kwantitatieve)
parameters kan worden geoperationaliseerd. Er zijn pogingen ondernomen om
duurzaamheid op drie manieren te objectiveren, door: a) de status van duurzaam
heid ten opzichte van andere doelstellingen zoals rechtvaardigheid te bepalen; b)
toepassing van het begrip milieugebruiksruimte en c) uitwerking van duurzaam
heid in meetbare indicatoren. Deze drie punten worden hier kort uitgewerkt.
a) Duurzaamheid wordt wel beschouwd als een ecologisch doel dat niet automa
tisch gekoppeld is aan gewenste sociale, economische en politieke veranderingen.
Duurzaamheid beperkt zich dan tot het beoordelen van de effecten van de materiële
produktie op natuur en milieu en het formuleren van normen voor maximale
emissie en onttrekking van stoffen. Ook wordt in deze visie de noodzaak erkend
om voldoende hulpbronnen voor volgende generaties te bewaren. Duurzaamheid
krijgt zo de status van een universele ecologische norm, waarbinnen verschillende
maatschappelijke ontwikkelingen mogelijk blijven (Van Hengel en Gremmen 1995).
b) Het begrip milieugebruiksruimte is in Nederland geïntroduceerd door Opschoor
en op verschillende wijzen uitgewerkt (bijvoorbeeld door Opschoor en Van der
Ploeg 1990; Buitenkamp et al. 1992; RMNO 1992a en b). Het ecosysteem heeft een
zekere draagkracht: het vermogen om bij voortduring een bepaalde milieubelasting
te verdragen.De milieugebruiksruimte bestaat enerzijds uit voorraadbronnen
(mineralen, fossiele brandstoffen) die kunnen worden uitgeput. Anderzijds heeft de
milieugebruiksruimte een bepaald regeneratief en absorberend vermogen ten laste
waarvan telkens weer opnieuw hout, vis, vruchten en oogsten kunnen worden
onttrokken en afval kan worden verwerkt. Duurzaam zijn die interventies die in
principe kunnen worden herhaald, zonder dat de milieukwaliteit daardoor daalt.
Operationalisatie van het begrip milieugebruiksruimte, bijvoorbeeld toegepast op
bepaalde grondstoffen, wordt bemoeilijkt door zowel wetenschappelijke als maat
schappelijke knelpunten (Buise et al. 1995).
Auteurs die kritisch zijn over het gebruik van het begrip milieugebruiksruimte
stellen dat de omvang van deze ruimte om vier redenen niet vast te stellen is. Ten
eerste omdat er onduidelijkheid bestaat over de milieu-ontwikkelingen en over de
invloed van het huidige en toekomstige menselijk handelen daarop. Ten tweede
omdat milieubelangen onderling politiek (moeten) worden afgewogen. Ten derde
zouden milieudoelstellingen niet uitsluitend op basis van ecologische wenselijkhe
den moeten worden vastgesteld, maar moeten worden afgewogen tegen belangen
van andere maatschappelijke sectoren. Maatschappelijke sectoren zoals de land
bouw zullen de milieudoelen immers moeten nastreven. Ten vierde zijn de grenzen
tussen duurzame en niet-duurzame ontwikkeling niet ondubbelzinnig vast te
stellen, omdat geen definitieve en eenduidige kennis van het milieu mogelijk is, op
grond waarvan goed gedefinieerde grenzen van de omvang van grondstoffenreserves, de veerkracht van ecosystemen en de tolerantie van het milieu voor vreemde
stoffen kunnen worden vastgesteld. Vanwege onvoldoende ecologische kennis, de
noodzaak tot belangenafweging en de onzekerheid over toekomstige maatschappe
lijke behoeftes zou de milieugebruiksruimte niet het uitgangspunt maar juist de
uitkomst van een politiek debat moeten zijn (WRR 1994:20). Duurzaamheidsproble
men zouden volgens critici van het begrip milieugebruiksruimte de status moeten
hebben van subjectieve behoefteninterpretaties. Vanwege deze subjectiviteit kan in
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zo'n visie geen sprake zijn van een maximalisering, maar van optimalisering van
het milieubelang 'gestuurd door waarden, opvattingen, belangen, noodzakelijkhe
den, macht der gewoonten en kenmerken van het politieke stelsel' (WRR 1994:20).
Wel kunnen, uitgaande van een risicobenadering, verschillende handelingspers
pectieven worden uitgewerkt, zoals de WRR (1994) bijvoorbeeld doet.
c) Er zijn verschillende methoden ontworpen om duurzaamheidsindicatoren te
ontwikkelen waarmee kan worden bepaald of iets duurzaam is (bijvoorbeeld
Buitenkamp et al. 1992; Jansen en Vergragt 1992; RMNO 1992b en de inventarisatie
van RMNO 1993). Daarbij wordt wel onderscheid gemaakt naar deelindicatoren
voor verschillende thema's zoals vermesting en verzuring. Het concept milieu
gebruiksruimte wordt bijvoorbeeld toepasbaar geacht op gebieden en op produktiesystemen (Buise et al. 1995). Ook wordt wel onderscheid gemaakt naar een
verschillende benadering van respectievelijk vernieuwbare voorraadbronnen,
emissies, niet-vernieuwbare hulpbronnen en soortendiversiteit (Van Hengel en
Gremmen 1995). De ontwikkeling van duurzaamheidsindicatoren wordt bemoeilijkt
doordat bij het vaststellen hiervan normatieve en ethische kwesties meespelen
(Opschoor en Reijnders 1991, geciteerd in WRR 1994).
De verenigbaarheid van ecologische en economisch-technologische doelstellingen

De discussie over de verenigbaarheid van ecologische en economisch-technologische
doelstellingen is deels een oud debat tussen optimisten en pessimisten over de
vooruitgang van de samenleving. In 1821 schreef Ricardo bijvoorbeeld al in zijn
'Principles': 'with a population pressing against the means of subsistence, the only
remedies are either a reduction of people or a more rapid accumulation of capital.' (Ricardo

1821, geciteerd in Verbruggen 1995). De discussie varieert globaal van een pleidooi
voor economische groei tot auteurs die de kapitalistische economie zelf ter discussie
stellen, met alle nuances daartussen. Zo wordt economische groei wel gezien als
een voorwaarde voor duurzaamheid (Van Noort 1993:708). Ook in rapporten zoals
het Brundtlandrapport worden milieu- en economische belangen niet als tegenstrij
dig gezien (WCED 1987). Anderen pleiten voor ecologische inpasbaarheid van
economische activiteiten (Opschoor en Van der Ploeg 1990; SER 1989). Ecologische
inpasbaarheid betekent dat milieubelangen uitstijgen boven het belang van econo
mische groei of volledige werkgelegenheid en dat de milieudruk door de economie
onder een acceptabele minimumgrens blijft. Dit kan zowel economische groei
betekenen als geen groei. Weer anderen stellen het economische systeem zelf ter
discussie en bepleiten een fundamentele analyse van en herbezinning op de verhou
ding tussen economie en maatschappij (bijvoorbeeld Achterhuis 1991; Shiva 1988).
De mogelijkheid om milieuproblemen door technologie-ontwikkeling op te lossen
speelt een belangrijke rol in deze discussie. Zo zien sommige auteurs bepaalde
technologie als oorzaak van de problemen (Ullrich 1985). Anderen zien moderne
technologieën zoals informatietechnologie en biotechnologie als voorwaarden voor
een ecologische modernisering van de maatschappij (Huber 1982; Toffler 1983).
De breedheid van duurzaamheid: ecologische vs sociaal-politieke en culturele doelstellingen

Zoals eerder gezegd beperkt duurzaamheid zich volgens sommige auteurs tot een
ecologische norm, die niet automatisch gevolgen heeft voor de sociale, economische,
culturele en politieke wijzen waarop de samenleving wordt ingericht (Van Hengel
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en Gremmen 1995). Vaker wordt echter aan duurzaamheid een ecologische en een
breed opgevatte sociaal-economische dimensie toegekend (bijvoorbeeld WRR1994).
Andere auteurs hanteren een nog breder duurzaamheidsbegrip. Zo worden sociaalculturele aspecten in de beschouwing betrokken (RMNO 1990:2) of de ontwikkeling
van de Derde Wereld en de sociaal-politieke verhoudingen (Mol en Scholtens 1991).
In dit verband kunnen vier vertogen worden onderscheiden die onder meer
verschillen in de mate waarin ze andere dan ecologische aspecten in de beschou
wing betrekken (Arts 1994).
a 'Business as usual', dat wil zeggen duurzaamheid als economische groei;
b Groene economie. Duurzame ontwikkeling wordt ingevuld als het in stand
houden of vergroten van de milieugebruiksruimte. Dit vereist een economische
herstructurering;
c Integrale duurzaamheid. Ook andere aspecten zoals sociale rechtvaardigheid,
sociale duurzaamheid en politieke participatie worden tot het domein van
duurzame ontwikkeling gerekend;
d Anti-modernisme. Duurzame ontwikkeling wordt gezien als het in stand houden
van ecologische en culturele diversiteit.
Antropocentrisme versus ecocentrisme

Binnen de verschillende interpretaties van duurzaamheid kan onderscheid gemaakt
worden tussen een meer antropocentrische en een meer ecocentrische benadering.
In een antropocentrische visie staat de mens met zijn behoeften centraal en dienen
soorten beschermd te worden omdat ze nuttig zijn voor de mens (IUCN 1980).
Binnen een ecocentrische benadering wordt aandacht besteed aan de zogenoemde
intrinsieke waarde van de natuur, de waarde die de natuur op zich heeft los van
het belang en nut voor de mens. Binnen een ecocentrische benadering wordt gepleit
voor een verhouding tussen mens en natuur die niet uitgaat van onderwerping en
uitbuiting van de natuur maar van een bepaalde gelijkwaardigheid ofwel partner
schap tussen mens en natuur (Achterberg 1986; Zweers 1989).
Verschillende geografische schaalniveaus

Milieuproblemen manifesteren zich op verschillende geografische schaalniveaus,
zoals in het rapport 'Zorgen voor Morgen' (RIVM 1988) is aangegeven. De discus
sie over duurzaamheid richt zich op uiteenlopende schaalniveaus, variërend van
lokaal tot mondiaal niveau. In internationaal georiënteerde publicaties ligt de
nadruk op de relatie tussen milieu en ontwikkeling en de verhouding tussen landen
in het Noorden en het Zuiden (WCED 1987; Mol en Scholtens 1991). Duurzaamheid
wordt in beleidsnota's op verschillende bestuursniveaus geoperationaliseerd, zowel
op nationaal niveau (bijvoorbeeld Ministerie van VROM 1989) als op lagere be
stuursniveaus (bijvoorbeeld Alliantie voor duurzame ontwikkeling 1990).
Er bestaan verschillende opvattingen over de vraag op welk schaalniveau oplossin
gen voor duurzaamheidsproblemen gevonden moeten worden. Zo wordt onder
scheid gemaakt in twee scenario's voor duurzame ontwikkeling van de wereld
voedselvoorziening, een mondiaal gerichte landbouw en een lokaal gerichte
landbouw, afhankelijk van de opvatting op welk schaalniveau kringlopen van
stoffen gesloten zouden moeten worden (WRR 1994).
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De tijdsfactor

Bij de invulling van duurzaamheid wordt niet altijd expliciet aandacht besteed aan
het tijdsaspect. Literatuurbronnen die hier wel op ingaan, gaan meestal uit van een
periode van enkele decennia, één tot drie generaties, waarbinnen duurzaamheid
gerealiseerd moet worden. Het Nationaal Milieubeleidsplan hanteert bijvoorbeeld
een periode van één generatie als uitgangspunt voor de veranderingen die in de
maatschappij dienen plaats te vinden (Ministerie van VROM 1989). De tijdsfactor
speelt verder een rol waar de behoeftes en rechten van toekomstige generaties in
het duurzaamheidsbegrip worden meegenomen (bijvoorbeeld WCED 1987; Van
Hengel en Gremmen 1995).

5.4 Positiebepaling
In deze paragraaf wordt een eigen positie bepaald binnen het duurzaamheidsdebat.
Uitgegaan wordt van de in paragraaf 5.2 genoemde uitgebreide definitie van
duurzaamheid in het Brundtlandrapport. Er zit veel rek in deze definitie. In deze
paragraaf wordt een eigen standpunt ingenomen ten aanzien van de zeven punten
die in de vorige paragraaf zijn genoemd.
Duurzaamheid als zoek- en leerproces

In de vorige paragraaf is beschreven dat in de literatuur zowel statische als meer
procesmatige opvattingen van duurzaamheid te vinden zijn. In deze studie wordt
ervan uitgegaan dat een definitieve en gedetailleerde invulling van duurzaamheid
voor nu en in de toekomst niet mogelijk is. Duurzaamheid beschouw ik als een
centrale opgave in een voortdurend maatschappelijk zoekproces. In dit proces van
inhoudverlening dient duurzaamheid steeds opnieuw te worden ingevuld in
wisselwerking met de maatschappelijke ontwikkelingen, kennis, normen en wensen.
Niet de vraag wat duurzaamheid is, maar wat we er onder willen verstaan, dient
steeds opnieuw gesteld te worden. Ik pleit daarom voor een kaderstellende functie
van duurzaamheid als doelstelling, zonder dat het concrete resultaat daarvan in
wisselwerking met de samenleving kwantificeerbaar is en objectief voorspeld kan
worden. Omdat duurzaamheid zoals door mij opgevat zelf al het proceskarakter in
zich draagt, is het gebruik van het begrip duurzame ontwikkeling mijns inziens een
pleonasme. Vandaar dat in de rest van deze studie alleen over duurzaamheid en
niet over duurzame ontwikkeling gesproken zal worden. Duurzaamheid is bij
uitstek een relatief begrip. Bepaalde activiteiten zijn duurzamer dan andere.
De wetenschap kan niet langs objectieve weg één goed omschreven uitwerking van
duurzaamheid geven. 'De toekomst ligt dan niet open maar is bepaald en de vrijheid om
te kiezen wordt opgelegd' (Rabbinge 1992:87). In plaats van één vorm van duurzaam
heid te ontwikkelen, kunnen beter verschillende mogelijkheden naast elkaar worden
verkend om de ruimte voor nieuwe ideeën, kansen en ontwikkelingen zo groot
mogelijk te laten zijn. Duurzaamheid op basis van een dergelijke pluriforme visie
kan zo niet alleen een zoek- maar ook een leerproces zijn. Niet alleen het open
houden van verschillende ontwikkelingsrichtingen, maar ook 'foutvriendelijkheid'
is een implicatie van duurzaamheid als leerproces. Dit betekent dat een samenle
ving de mogelijkheid heeft tot zelfcorrectie en kan leren van gemaakte fouten.
Duurzaamheid als leerproces kan worden gezien als reflexieve ontwikkeling, het
realiseren van voorwaarden voor een voortdurend reflecteren op de gewenste
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doelen, het menselijk handelen en de effecten daarvan. In deze studie wordt dan
ook niet geprobeerd om duurzame landbouw concreet te definiëren en in te vullen.
Uitgegaan wordt van het standpunt dat boeren zelf de taak hebben en de mogelijk
heden moeten hebben om op basis van een aantal randvoorwaarden en uitgangs
punten, een meer duurzame landbouw binnen de eigen bedrijfsvoering gestalte te
geven.
Van milieugebruiksruimte naar kaderstellende doelstelling

Ik sluit mij aan bij de opvatting van de WRR die in de vorige paragraaf is beschre
ven, namelijk dat duurzaamheid niet reduceerbaar en objectiveerbaar is tot het
begrip milieugebruiksruimte, en wel om drie redenen. Ten eerste vanwege de
onzekerheid en onwetendheid waar het gaat om ecologische kennis, (milieu)ontwikkelingen en de invloed van het huidige en toekomstige menselijk handelen.
Het begrip suggereert dat in principe definitieve kennis van het milieu bereikbaar
is, kennis die toereikend is voor het vaststellen van de grenzen aan en randvoor
waarden voor het gedrag. Dit vormt een miskenning van het dynamische karakter
van de (milieu)wetenschap. Er wordt regelmatig nieuwe kennis ontwikkeld die de
randvoorwaarden voor ons handelen kan versoepelen of juist aanscherpen. Ten
tweede is bij duurzaamheid niet alleen de kwaliteit van het milieu maar ook de
kwaliteit van de samenleving in het geding. Bij strijdigheid tussen ecologische en
maatschappelijke doelen verliest de milieugebruiksruimte snel haar sturende
karakter. Ten derde is de milieugebruiksruimte niet een hard begrip. Er zit rek in
het begrip zoals Opschoor en Van der Ploeg (1990) zelf al aangeven: de milieu
gebruiksruimte kan door menselijk handelen krimpen en uitdijen.
Niet alleen is de bruikbaarheid van het begrip milieugebruiksruimte beperkt, ook
blijkt het moeilijk om duurzaamheid te objectiveren door duurzaamheidsindicatoren
te ontwikkelen. De normatieve vraag welke elementen voor de milieukwaliteit
essentieel worden geacht leent zich maar zeer ten dele voor een wetenschappelijk
antwoord. Zo is het de vraag of duurzaamheid ethisch gezien betrekking moet
hebben op levensvoorwaarden van de mens of ook op die van andere organismen.
Bovendien speelt de vraag welke soorten we willen beschermen, alle levensvormen
of alleen populaire soorten.
Ook al is duurzaamheid niet te objectiveren, daarom kan mijns inziens nog wel
onderscheid gemaakt worden naar de hardheid van milieuproblemen, dat wil
zeggen de ernst van milieuproblemen en de mate van weerbarstigheid bij de
aanpak bij die problemen. Zo kan onderscheid gemaakt worden in leefbaarheidsen duurzaamheidsproblemen (Van Hengel en Gremmen 1995). Leefbaarheids
problemen zijn milieuproblemen zonder lange-termijn component, dat wil zeggen
milieukwaliteiten die naar believen binnen redelijke termijn kunnen worden
aangebracht of ongedaan gemaakt en die de huidige generatie niet minder treffen
dan haar opvolgers. Geluidhinder, stank, organische vervuiling van oppervlak
tewater, vervuiling van arbeids- en binnenmilieu, maar ook kwesties als dierenwel
zijn en landschappelijke waarden vallen hieronder. Het gaat om milieukwaliteiten
die men verschillend kan beoordelen en die geen irreversibele beperkingen opleg
gen aan de mogelijkheden van toekomstige generaties. Duurzaamheidsproblemen
vormen de lange-termijn component van de milieuproblemen: ze verschuiven
kosten naar de toekomst en gaan gepaard met irreversibele (onomkeerbare) aantas
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tingen die niet of slechts met grote moeite te herstellen zijn (Van Hengel en Gremmen 1994).
De problemen die geschaard kunnen worden onder leefbaarheid, zoals stank en
geluidhinder, spelen vaak op een lager schaalniveau dan de duurzaamheidsproble
men. Ook gaat het vaak om puntbronnen, waarbij de milieubelasting ruimtelijk
geconcentreerd is en minder om diffuse milieuproblemen. Het voordeel van deze
indeling is dat verschillende typen milieuproblemen, de tijdsfactor (reversibiliteit
en het recht van toekomstige generaties) en de verschillende schaalniveaus van
milieuproblemen worden meegenomen. Ook een categorisering zoals de indeling
in vernieuwbare en niet-vernieuwbare hulpbronnen, emissies en soortendiversiteit,
kan een handvat bieden voor een verschillende aanpak van milieuproblemen. Er
kan dus onderscheid gemaakt worden tussen duurzaamheidsdoelen zonder dat
minder harde doelen als luxe worden afgedaan. Zo'n onderscheid maakt het
gemakkelijker om te verdedigen dat duurzaamheid een kaderstellende voorwaarde
zou moeten zijn voor menselijke activiteiten. Een dergelijke invulling van duur
zaamheid brengt een hiërarchie aan in normatieve vragen, zoals de vraag in welke
mate materiële behoeftenbevrediging nagestreefd zou moeten worden. Het duur
zaamheidsprobleem zou niet, zoals de WRR doet, moeten worden versmald tot een
prioriteitenkwestie inzake subjectieve behoeften en concurrende belangen. Dit
miskent het aspect van de intergenerationele rechtvaardigheid: het gaat bij duur
zaamheid om onze behoeften en hun rechten. De rechten van toekomstige genera
ties omvatten niet alleen minimum bestaansvoorwaarden, niet alleen de mogelijkhe
den om te overleven, maar ook de mogelijkheden voor een bepaalde kwaliteit van
leven. Zonder duurzaamheid te reduceren tot milieugebruiksruimte, kan dus
worden gekozen voor duurzaamheid als doelstelling die voorrang heeft boven
andere normen en doelstellingen. Zo'n kaderstellende functie van het begrip
duurzaamheid laat ruimte voor maatschappelijke discussie, bijvoorbeeld over de
concrete invulling van doelen en de tijd waarbinnen die doelen moeten worden
gerealiseerd. Binnen deze bandbreedte zou zoveel mogelijk gestreefd moeten
worden naar een optimalisering van de balans tussen milieudoelen en andere
doelstellingen, in plaats van naar het maximaliseren van het bereiken van ecologi
sche doelen.
Ecologisering van de economie

De kapitalistische economie is gebaseerd op het marktmechanisme. Inmiddels is
duidelijk geworden dat dit marktmechanisme niet werkt als een 'onzichtbare
hand' die het individueel en collectief belang met elkaar verzoent omdat het
milieubelang onvoldoende in de mechanismen van vraag en aanbod van produkten
is geïntegreerd. De volgende tendenties ondermijnen de duurzaamheid van onze
economie (Opschoor 1991).
1 Individuen, bedrijven en overheid hebben belang bij produktiegroei om zo de
omzet en winst te vergroten. De bedrijvigheid leidt met andere woorden tot een
accumulatie van kapitaal. De gevolgen zijn onder meer een toenemend gebruik van
niet-vervangbare grondstoffen, verontreiniging door emissies van stoffen naar het
milieu en aantasting van natuur en landschap door economische activiteiten.
2 Er is een bepaalde afstand tussen besluitvormers en de milieugevolgen van hun
gedrag. Dit wordt geïllustreerd door het 'prisoner's dilemma', waarbij door
gebrek aan onderlinge samenwerking het individueel belang niet met het collectief
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belang spoort. Ook bestaat er bij milieuproblemen afstand in de tijd: milieuproble
men manifesteren zich vaak veel later dan het moment waarop ze zijn veroorzaaakt.
Als derde vorm van afstand kan worden genoemd de afstand in de ruimte: milieu
problemen manifesteren zich vaak ruimtelijk elders dan waar hun oorzaak is
gelokaliseerd (Bouwer en Leroy 1995).
3 Het streven naar kostenminimalisatie leidt er toe dat bedrijven een deel van de
negatieve gevolgen van hun produktiewijze zullen afwentelen op de maatschappij
en het milieu. Deze externe effecten treden op wanneer de milieukosten in de vorm
van gebruik van grondstoffen of aantasting van natuur en landschap, niet of onvol
doende in de prijs van produkten zijn opgenomen.
Om te voorkomen dat de genoemde drie tendensen leiden tot een toename van
milieuproblemen zouden economische activiteiten ecologisch inpasbaar moeten zijn
(SER 1989). Dit betekent dat de milieudruk door economische activiteiten onder een
maximumgrens moet blijven. Waar die grens precies ligt is moeilijk aan te geven,
maar het betekent wel dat ecologische inpasbaarheid voorrang heeft boven stijging
van de materiële produktiegroei.
De sociaal-politieke en culturele dimensie van duurzaamheid

Duurzaamheid vraagt mijns inziens om veranderingen op zowel economisch,
sociaal-politiek als cultureel vlak en daarmee om het formuleren van voorwaarden
op deze terreinen. Dit is noodzakelijk door het fundamentele karakter van milieu
problemen, milieuproblemen zijn immers geworteld in onze behoeftes en wijzen
van produceren en consumeren. Milieuproblemen kunnen niet los worden gezien
van ontwikkelingen in wetenschap, economie en technologie die fungeren als
aanjagers van een vooruitgang die milieuproblemen creëert (Vermeersch 1988).
Niet alleen vanwege de fundamentele oorzaken van de milieuproblematiek wordt
hier gepleit voor een brede invulling van duurzaamheid. Duurzaamheid heeft
betrekking op de kwaliteit van het milieu én van de samenleving. Economische,
sociaal-politieke of culturele factoren kunnen het bereiken van ecologische duur
zaamheid ondermijnen. Een voorbeeld daarvan is gebrek aan acceptatie van beleid
bij burgers, waardoor milieudoelen niet worden gehaald. Ook door onderlinge
concurrentie en winststreven van bedrijven worden milieukosten niet of onvol
doende in de prijzen verrekend. Een culturele factor als de consumptiedrang binnen
de samenleving draagt bij aan de uitputting van hulpbronnen.
In deze studie wordt de ecologische dimensie als kaderstellend gezien voor en als
kern van duurzaamheid (zie figuur 5.1). Daarmee wordt bedoeld dat de bescher
ming van milieu, natuur en landschap centraal zou moeten staan in de maatschap
pelijke produktie en dat de economisch-technologische, sociaal-politieke en culturele
inrichting van de samenleving daaraan getoetst zou moeten worden (pijl: toetsing).
Er worden dan ook economische, sociaal-politieke en culturele criteria geformuleerd
als uitgangspunten voor duurzaamheid, voor zover deze van invloed zijn op de
ecologische dimensie van duurzaamheid. Figuur 5.1 geeft aan dat duurzaamheid
beleidsmatig het formuleren van heldere, lange-termijn doelen op basis van ecologi
sche uitgangspunten betekent en sturing van maatschappelijke activiteiten (pijlen:
doelformulering en sturing). Duurzaamheid en duurzame landbouw stellen voor
waarden aan de economisch-technologische, sociaal-politieke en culturele wijzen
waarop de samenleving is ingericht (pijl: voorwaarden). De economische, sociaal99

politieke en culturele voorwaarden beïnvloeden elkaar onderling. Zo kunnen door
sturing door middel van economische instrumenten culturele veranderingen plaats
vinden, zoals een verandering van het milieubewustzijn van burgers.
Fig 5.1 Dimensies van duurzaamheid

Een gematigd ecocentrische benadering

Vanuit de eis van intergenerationele rechtvaardigheid heeft de huidige generatie de
plicht om niet alleen de voorwaarden voor overleven te garanderen en een minimum
milieukwaliteit na te laten, maar ook een bepaalde kwaliteit van leven en welzijn
mogelijk te maken. Dit betekent het doorgeven aan volgende generaties van een
bepaalde natuur- en landschappelijke kwaliteit en soortendiversiteit die niet alleen
een nuttige maar bijvoorbeeld ook een esthetische functie heeft.
Handhaving van biologische diversiteit (ecosysteem-, soorten- en genetische diver
siteit) is vanuit wetenschappelijk, cultuurhistorisch, esthetisch en levensbeschouwe
lijk oogpunt belangrijk voor de bescherming van de natuur. Daarnaast dient ook
uitgegaan te worden van de waarde van de natuur vanuit een besef van lotsverbon
denheid met alle levende wezens (Achterberg 1990).
Natuur moet dan ook niet alleen puur antropocentrisch, uitgaande van het belang
voor de mens, worden beschouwd. Zonder te vervallen in wat Arts (1994) anti-
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modernisme noemt, is aandacht nodig voor de waarde van de natuur los van het
praktisch nut van de natuur voor de mens. Aandacht voor deze intrinsieke waarde
van de natuur beschouw ik dan ook als een onderdeel van duurzaamheid. Een
gematigd ecocentrisme gaat verder dan een pleidooi voor de bescherming van
alleen bepaalde diersoorten en aandacht voor dierenwelzijn. Erkend wordt echter
wel dat de waardetoekenning aan de natuur altijd door de mens gebeurt en dat bij
deze waardetoekenning onderscheid gemaakt kan worden tussen het behoud van
bepaalde soorten. Zo kan de uitkomst van een maatschappelijke discussie zijn dat
we bepaalde soorten zoals de bever die in Nederland zeldzaam zijn, niet bescher
men omdat ze elders in Europa algemeen voorkomen. Ook kunnen we besluiten
dat het geld voor natuurbeleid zo ingezet wordt dat voor bescherming van bepaal
de zeldzame soorten zoals het korhoen meer middelen ingezet worden dan voor
andere soorten.
Geografisch schaalniveau

Het realiseren van duurzaamheid is op elk schaalniveau van belang. Duurzaamheid
zou zowel het macro-niveau als het micro-niveau moeten omvatten: van de transna
tionale onderneming tot de boer, van de biosfeer tot de akker (Adams 1993). De
empirische nadruk ligt in deze studie echter vooral op twee niveaus: het bedrijfsni
veau en het nationale niveau. Dit hangt samen met de keuze van de onderzochte
actoren: innovatiegroepen en nationale overheid.
De genoemde actoren kunnen een verschillende perceptie hebben van het schaalni
veau waarop de belangrijkste milieuproblemen moeten worden aangepakt en
opgelost. Zo kan vermesting worden beschouwd als vooral een regionaal probleem
van intensieve varkens- en kippenhouders op de zandgronden in het oosten en
zuiden van het land, of als een nationaal probleem. Er kan zowel gestreefd worden
naar duurzame landbouw op regionaal niveau, door regionale veevoervoorziening,
als op mondiaal niveau, door het sluiten van kringlopen op een hoger dan natio
naal schaalniveau. De manier waarop milieuproblemen worden geformuleerd zal
deels van invloed zijn op het wenselijk geachte bestuursniveau voor de aanpak van
de problemen.
Duurzaamheid als een in de tijd voortschrijdend concept

Zoals al bij punt 1 is aangegeven, is duurzaamheid in mijn opvatting een procesbe
grip en dus niet op een bepaald moment af. Duurzaamheid kan in mijn opvatting
dan ook niet gekoppeld worden aan een concreet tijdsbestek. Ook al worden ecolo
gische uitgangspunten als kaderstellend gezien, er bestaat een maatschappelijke
bandbreedte voor de invulling daarvan. Eén aspect van deze bandbreedte is het
tijdsbestek waarbinnen bepaalde concrete problemen moeten worden opgelost. Dit
zal weer afhangen van de eerder genoemde hardheid van het probleem en van
sociaal-politieke en culturele prioriteiten.

5.5 Uitgangspunten voor duurzaamheid
In de voorgaande paragraaf is een positie ingenomen binnen het duurzaamheidsde
bat. Kernpunten zijn een brede invulling van duurzaamheid die uitgaat van de
genoemde vier dimensies, tevens uitgaat van een kaderstellende functie van de
ecologische dimensie en van een benadering van duurzaamheid als maatschappelijk
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zoek- en leerproces. In deze paragraaf worden op basis hiervan uitgangspunten
geformuleerd voor de ecologische, economisch-technologische, sociaal-politieke en
culturele dimensie van duurzaamheid. Deze uitgangspunten zijn in figuur 5.2
samengevat en worden in de rest van deze paragraaf uitgelegd. In paragraaf 5.6
komen uitgangspunten voor duurzame landbouw aan bod.
Figuur 5.2 Dimensies en aspecten van duurzaamheid
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De ecologische dimensie

Bij de formulering van uitgangspunten voor ecologische duurzaamheid zou uitge
gaan moeten worden van de volgende principes.
• Het voorzorgbeginsel. Het is verstandig om altijd de veilige kant aan te houden
en geen onverantwoorde risico's te nemen.
• Het 'proximity'-beginsel. Dit houdt in dat men een milieuprobleem altijd zo
dicht mogelijk bij de bron probeert op te lossen;
• Wildavsky's anticipatiestrategie 'trial without error': geen actie tenzij onschade
lijkheid bewezen is. Zeker waar sprake is van risico's op hogere schaalniveaus,
met mogelijk langdurige en moeilijk herstelbare effecten, lijkt zo'n risico-mijden
de strategie wenselijk. Bij omkeerbare effecten is de acceptatie van ecologische
risico's meer aanvaardbaar en kan meer voor een 'trial-and-error' strategie
worden gekozen, ofwel het met schade en schande leren, door het opdoen van
praktijkervaring op basis van een doelbewust op duurzaamheid gericht experi
menteerproces (WRR 1994:156).
Een duurzame samenleving zal de functies van het ecologisch systeem in stand
moeten houden. Dit zijn de produktie-, de regeneratie-, de draag- en de informatie
functie (Stortenbeker 1989). Deze uitgangspunten zijn door verschillende auteurs
uitgewerkt zoals door Stortenbeker (1989), Opschoor en Van der Ploeg (1990) en
Reijnders (1992). De volgende uitgangspunten voor ecologische duurzaamheid
hebben betrekking op milieu (bodem, water en lucht), natuur en landschap.
Een verbruik van vernieuwbare hulpbronnen (zoals hout), dat lager ligt dan de toename van
deze grondstoffen en het in stand houden van regeneratiesystemen (klimaat, vegetatie,
grond), dat is het vermogen van vernieuwbare hulpbronnen om zichzelf in stand te houden
en aan te vullen.
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Minimalisering van het gebruik van niet-vernieuwbare hulpbronnen (fossiele brandstoffen),
maximaal hergebruik en een omvang van emissies van verontreinigende stoffen naar bodem,
water en lucht, die de draagkracht van het milieu niet te boven gaat.
Bescherming van biodiversiteit, ecosystemen en het realiseren van een voldoende oppervlakte
aan natuurgebied.
Bescherming van karakteristieke landschappen en cultuurhistorische waarden.

Deze uitgangspunten kunnen nader worden ingevuld door ecologische normstelling
of kwaliteitsparameters. Dit zijn maten gericht op het realiseren en behouden van
een milieukwaliteit die afgestemd is op het draagvermogen van het milieu ten
behoeve van duurzame ontwikkeling. Bij ecologische normstelling zou rekening
gehouden moeten worden met tenminste de volgende vier criteria (Udo de Haes
et al. 1990:96-97). Allereerst de beleidsrelevantie: de normen (of parameters) moeten
goede maten zijn om de functievervulling van het milieu nu en in de toekomst
veilig te stellen. Ten tweede moeten de effecten van menselijke activiteiten met de
gekozen parameters berekend kunnen worden. Een voorbeeld daarvan zijn de
fosfaat- en nitraatgiften als maat voor de vermesting en verzuring van het milieu.
Ten derde speelt meetbaarheid een rol. Die heeft betrekking op enerzijds de
detecteerbaarheid, dat wil zeggen het gemak waarmee de parameters te bepalen
zijn, en anderzijds op de mogelijkheden tot kwantificering. Een voorbeeld daarvan
is de detecteerbaarheid van gewasbeschermingsmiddelen in drinkwater. Het vierde
en laatste criterium is de aansprekendheid: er moet een maatschappelijk draagvlak
zijn voor normstelling. Dit is geen eis die voor alle parameters zou moeten gelden,
maar het kan wel een wezenlijke ondersteuning zijn voor het kwaliteitsbeleid als
geheel (Udo de Haes et al. 1990).
Economisch-technologische uitgangspunten

Zoals in paragraaf 5.4 is beschreven, zijn er binnen de economie verschillende
tendensen te onderkennen, zoals de afwenteling van milieu-effecten op andere
gebieden of op toekomstige generaties, die de duurzaamheid van de samenleving
bedreigen. Het milieubelang is tot op heden onvoldoende in de economie geïnte
greerd. Voor de ecologisering van de economie kunnen de volgende vier uitgangs
punten worden geformuleerd.
Het scheppen van mogelijkheden van een voldoende niveau van behoeftenbevrediging zonder
dat dit ten koste gaat van de behoeftebevrediging van ontwikkelingslanden en van toekomstige generaties. Er bestaat een spanning tussen maatschappelijke behoeftenbevredi

ging en het terugdringen van de milieubelasting. Om niet alleen op nationaal, maar
ook op continentaal en mondiaal niveau een meer duurzame samenleving te
kunnen realiseren, is internationale samenwerking nodig en afstemming van
milieuregelgeving tussen landen. Dit betekent internationaal milieu-overleg op basis
van vrijwillige samenwerking, resulterend in internationaal aanvaarde rechtsregels
(Opschoor 1991).
Verbetering van de positie van ontwikkelingslanden. Het recht doen aan de belangen

van ontwikkelingslanden is een consequentie van het rechtvaardigheidsbeginsel.
Duurzaamheid dient vanuit een mondiaal perspectief te worden bezien, zowel
vanwege de internationalisering van de economie, als vanwege het internationale
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karakter van milieuproblemen. Duurzaamheid wereldwijd betekent dat elke burger
een gelijke aanspraak heeft op het milieu (Opschoor en Van der Ploeg 1990). Thans
is het gebruik van de milieugebruiksruimte, in de vorm van consumptie en gebruik
van hulpbronnen, niet rechtvaardig verdeeld. Bij de beoordeling van de duur
zaamheid van maatschappelijke activiteiten dienen dan ook de internationale
gevolgen, met name voor ontwikkelingslanden, in de beschouwing te worden
betrokken. Om tot meer gelijkheid tussen landen en tot een rechtvaardige handel
tussen noordelijke en zuidelijke landen te komen, is een rechtvaardige, meer
coöperatieve internationale economische orde nodig (Opschoor 1991). Dit kan een
herstructering betekenen van het internationale montaire systeem op basis van een
rechtvaardige ruilvoet bij handel (Lélé 1991:616).
Het tegengaan van afwenteling door verinnerlijking bij economische actoren. Verinnerlij
king kan op twee manieren worden bereikt. Actoren kunnen zelf op basis van hun
milieubewustzijn hun eigen gedrag ecologisch inpasbaar maken. Het eerder ge
noemde 'prisoner's dilemma' laat echter zien, dat er spanning bestaat tussen
individueel en collectief (milieu)belang. In een op concurrentie gebaseerde economi
sche orde lijkt het effectiever om door het veranderen van externe condities de
actoren te bewegen tot milieuvriendelijker gedrag (Opschoor 1991). Dit kan bijvoor
beeld door inzet van economische instrumenten zoals heffingen op energie, eco-tax,
premies op hergebruik, enzovoort.
Het verdisconteren van de milieukosten in de produktie. Een vermindering van het
gebruik van milieugoederen zoals grondstoffen en vermindering van de aantasting
van natuur en landschap kan zo worden bereikt. Daarbij moet wel aan de voor
waarde worden voldaan dat het betreffende milieugoed dat schade ondervindt van
de produktie in geld uitgedrukt kan worden of eigendom is van iemand. Een
gevolg van bescherming van milieugoederen door opname van de milieukosten in
de produktprijzen ofwel economische internalisatie is dat milieugoederen econo
misch schaarse goederen worden (Pezzey 1992:341). Het verrekenen van milieukos
ten in de prijs is een manier om het 'de-vervuiler-betaalt' principe toe te passen.
De uitvoering is echter moeilijk, omdat er geen markt is voor milieugoederen en diensten. Door de complexe relaties tussen het ecologische en het economische
systeem kan (de ernst van de) milieuschade niet altijd worden voorzien (Kasperkovitz 1992:146).
Technologische vernieuwing. Technologie grijpt in de milieu-effectketen aan op de

ingrepen van maatschappelijke activiteiten in het milieu en op de milieu-effecten
van deze ingrepen (Janssen et al. 1990). Technologische vernieuwing kan bijdragen
aan duurzaamheid, maar daarvoor is wel een fundamentele bijsturing nodig van
de technologische ontwikkeling (Cramer en Zegveld 1990). Bij het uitgangspunt van
technologische vernieuwing gericht op duurzaamheid moeten twee kanttekeningen
worden geplaatst. Ten eerste is inzicht nodig in de maatschappelijke veranderingen
die een voorwaarde vormen voor en het resultaat zijn van technologische innova
ties. Ook ethische aspecten van nieuwe technologie zoals genetische modificatie
spelen daarbij een rol. Ten tweede dient technologie-ontwikkeling niet tot nieuwe
milieuproblemen te leiden. Bepaalde technologie maakt de milieuproblemen slechts
minder zichtbaar of verplaatst deze naar elders. Zo kunnen bijvoorbeeld computers
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ingezet worden om het energiegebruik in woningen en bedrijven te regelen, maar
het produktieproces van chips is sterk vervuilend (Cramer en Zegveld 1990).
Sociaal-politieke uitgangspunten voor duurzaamheid

De inhoud van sociaal-politieke criteria voor duurzaamheid hangt sterk samen met
de gehanteerde visie op beleid en op de verhouding overheid-samenleving. In
navolging van Van Doorn (1988) zie ik de taak van de overheid primair als het
tussenbeide komen. Dat wil zeggen dat de overheid ingrijpt in gevallen waar
maatschappelijke actoren er niet in slagen onderlinge problemen zonder tussen
komst van gezaghebbende derden op te lossen. De overheid heeft maar beperkte
sturende en plannende mogelijkheden. Niet alleen overheden maar ook burgers
hebben een taak bij het realiseren van duurzaamheid. Dit punt wordt in hoofd
stuk 6 over sturing van de landbouw verder uitgewerkt. Eerder is gekozen voor een
invulling van duurzaamheid als reflexieve ontwikkeling. Dit vraagt ook om een
overheidssturing die uitgaat van een regelmatige reflectie op het eigen handelen.
In het volgende hoofdstuk wordt nader ingegaan op reflexieve sturingsstrategieën.
Sociaal-politieke duurzaamheid omvat de volgende vijf punten.
Recht doen aan de beginselen van een democratische en sociale rechtsstaat. Duurzaamheid
als resultaat van maatschappelijke discussie impliceert dat de staat idealiter de
waarden en de meningen van de burger weerspiegelt. Om dit te kunnen realiseren
is het van belang dat burgers voldoende mogelijkheden zoals inspraak hebben om
hun voorkeuren kenbaar te maken door individuele en collectieve actie. Voor de
oplossing van de milieuproblematiek is volgens Korthals een pluralisme (veelheid)
van oplossingsrichtingen nodig en daarvoor kan een democratische cultuur van
openbaarheid garant staan (Korthals 1995). Verder is het legaliteitsbeginsel van
belang. Dit houdt in dat overheidsingrijpen berust op van te voren kenbaar ge
maakte regels die voor iedere burger gelijkelijk gelden. Milieubeleid zal zoveel
mogelijk gebaseerd moeten zijn op de beginselen van rechtszekerheid en gelijkheid
voor de wet. Vanuit het rechtvaardigheidsbeginsel dient er niet alleen aandacht te
zijn voor verschillen in belangen op nationaal niveau, maar ook voor belangen van
ontwikkelingslanden, zoals bij de economisch-technologische uitgangspunten is
vermeld.
Het bevorderen van verinnerlijking, onder meer om de uitvoering en handhaving van
milieumaatregelen mogelijk te maken. Er kan onderscheid worden gemaakt tussen
verinnerlijking van milieuvriendelijk gedrag en verinnerlijk van milieubeleid. Beide
zijn nodig om de noodzakelijke wijzigingen in produktie- en consumptiepatronen
mogelijk te maken. Een belangrijke taak voor de overheid is het wegnemen van de
barrières die verinnerlijking in de weg staan.
Behoud van een zo groot mogelijke sociale vrijheid van burgers. Bij een steeds stringenter
wordend milieubeleid, resulterend in een toenemende regeldichtheid, doemt het
schrikbeeld op van een autoritaire overheid, een eco-dictatuur of een dwangscenario. Van Manen, Huppes en Udo de Haes (1990) hebben vier scenario's onderschei
den naar de mate waarin het milieubeleid de sociale vrijheid van burgers inperkt.
Van de onderscheiden scenario's is mijns inziens het zogenoemde flexibele respons-scenario de beste keus (Van Manen, Huppes en Udo de Haes 1990:145-149).
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Hierbij wordt getracht met behoud van een zo groot mogelijke sociale vrijheid de
milieuproblemen met behulp van de instrumenten van de overheid tot een oplos
sing te brengen. De benadering gaat er vanuit, dat de op gedragsbeperking gerichte
instrumenten slechts ingezet worden indien stimulerende instrumenten niet ade
quaat zijn. Dit omdat de effectiviteit van het overheidsbeleid zal toenemen naarmate
de actoren doelstellingen meer vrijwillig nakomen en de capaciteit van de overheid
om regelgeving te controleren en te handhaven beperkt is (Van Manen, Huppes en
Udo de Haes 1990).
Het bevorderen van zelfsturing of zelfregulering van maatschappelijke actoren. Zelfsturing
impliceert een overheidsrol die niet uitsluitend 'top-down' functioneert, maar
voldoende ruimte schept voor een 'bottom-up' ontwikkeling. De overheid kan
gezien worden als een structureerder van onderhandelingsprocessen en ruilproces
sen tussen maatschappelijke actoren. In de toekomst zullen waarschijnlijk in toene
mende mate sturings- en controlevormen favoriet worden die de betrokkenen elkaar
opleggen, in plaats van daarvoor de toevlucht te zoeken bij de overheid. De nieuwe
sturingsvormen omvatten niet alleen eigen initiatief en zelfregulatie, maar vragen
ook om een weerbare, levendige en krachtige opstelling van burgers ten aanzien
van een overheid als complexe bureaucratie (Kreukels en Simonis 1988:21-22).
Het bevorderen van zelfregulerende krachten in de maatschappij kan het handhavingsprobleem van de overheid verlichten. Zelfsturing in relatie tot duurzaamheid
is van belang omdat de noodzakelijke wijzigingen op het gebied van produktie en
consumptie uiteindelijk bij de burger en het bedrijfsleven gestalte zullen moeten
krijgen. Binnen het bedrijfsleven is de deskundigheid aanwezig om te kunnen
bepalen waar en hoe milieu-investeringen (kennis, kapitaal) het beste in de bedrijfs
voering ingepast kunnen worden. De benutting van creativiteit en kennis die in de
praktijk aanwezig zijn, kan een meerwaarde opleveren voor het milieubeleid.
Duurzaamheid als resultaat van een maatschappelijk zoek- en leerproces op basis
van zelfsturing betekent dus dat niet één ontwikkelingslijn uitgezet wordt door de
overheid, maar dat meerdere ontwikkelingsrichtingen naast elkaar worden verkend.
Voldoende werkgelegenheid. Werkgelegenheid kan als zelfstandige doelstelling los van

duurzaamheid worden beschouwd. Het kan ook een uitgangspunt voor duurzaam
heid zijn, bijvoorbeeld waar het gaat om bevordering van leefbaarheid van gebieden
voor burgers, het verschaffen van voldoende inkomensmogelijkheden aan burgers
en het scheppen van arbeidsplaatsen in het milieu-, natuur- en landschapsbeheer.
Culturele uitgangspunten voor duurzaamheid

De volgende culturele voorwaarden voor duurzaamheid kunnen worden genoemd.
Een mens-natuurhouding, die meer gebaseerd is op gelijkwaardigheid en respect voor de
natuur (partnerschap). De huidige mens-natuurhouding kan worden gekenschetst als

antropocentrisch en utilitair. De mens staat centraal, heeft zich naast en buiten de
natuur geplaatst en de natuur wordt beschouwd in termen van nuttigheid voor de
mens (Zweers 1989). Het alternatief daarvoor kan een milieu-ethiek zijn die geschikt
is als basis voor het handelen en die een moreel gewicht toekent aan de belangen
van toekomstige generaties, vergelijkbaar met die van de huidige generaties. Zo'n
milieu-ethiek zou zich niet alleen moeten uitstrekken tot de hogere dieren, maar tot
alle planten en dieren. Het dient niet slechts een individualistische ethiek te zijn,
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maar een ethiek die zich ook richt op gehelen zoals soorten, ecosystemen en land
schappen (Achterberg 1990). Verwerping van antropocentrisme hoeft niet te leiden
tot een extreem ecocentrisme dat de natuur boven de mens plaatst. Een partner
schapverhouding gaat uit van gelijkwaardigheid tussen mens en natuur en van
respect en verantwoordelijkheid voor de natuur (Achterberg 1986; Zweers 1989).
Het ombuigen van produktie- en consumptiepatronen. Dit betekent het stimuleren van
consumptie- en produktiepatronen die ook in de volgende eeuw ecologisch inpas
baar zijn en die soberder en milieuvriendelijker zijn dan de huidige patronen. Dit
vraagt om economische aanpassingen binnen de samenleving en om een culturele
verandering. Een soberder economie is een oplossingsrichting die aangrijpt bij het
begin van de milieuprobleemketen, bij de bron van de milieuproblemen, namelijk
onze maatschappelijke behoeften en wensen, en is daarom moeilijk te realiseren.
Het idee dat de consumptie kan blijven stijgen vormt immers onderdeel van een
nog steeds aanwezig vooruitgangsgeloof. Zonder het ter discussie stellen en
wijziging van consumptie- en produktiepatronen is het realiseren van een duurza
me samenleving echter niet mogelijk. De consumptiedrang leidt tot een grotere
schaarste aan milieugoederen (Achterhuis 1990). Het vooruitgangsgeloof leidt
bovendien binnen de economie tot afwenteling van produktiekosten op maat
schappij en milieu en tot verwaarlozing van milieubelangen ten gunste van econo
mische en korte-termijn belangen (Opschoor 1991).

5.6 Uitgangspunten voor duurzame landbouw
De literatuur over duurzame landbouw laat veelal beschrijvingen zien die niet ver
uitgewerkt zijn. Eén van de eerste aanzetten tot uitwerking van duurzame land
bouw is het nog steeds actuele rapport 'Bouwstenen voor een geïntegreerde land
bouw' (Van der Weijden et al. 1984), hoewel het begrip duurzaamheid in dit
rapport niet wordt genoemd. Het rapport bepleit een geïntegreerde landbouw,
ofwel een landbouw met verbrede doelstelling. Dit betekent dat verschillende maat
schappelijke doelstellingen worden nagestreefd en onderling goed worden afgewo
gen (Van der Weijden et al. 1984):
• redelijke prijzen en kwaliteit voor de consument;
• redelijke inkomens en arbeidsomstandigheden voor de boer;
• netto-instandhouding van werkgelegenheid in de landbouw;
• minder concurrentievervalsing voor de Derde Wereld;
• zuiniger gebruik van energie en grondstoffen;
• verbetering van de milieukwaliteit (produktiemilieu, arbeidsmilieu, extern
milieu);
• bevordering van een gevarieerde natuur en een gevarieerd en aantrekkelijk land
schap;
• verbetering van het dierlijk welzijn.
Het rapport formuleert zowel ecologische, economische, sociaal-politieke als
culturele doelen. Geïntegreerde landbouw wordt voorgesteld als een zoekrichting.
'Het is geen pasklaar teeltsysteem of blauwdruk voor de toekomst. Wat vastligt
zijn de doelstellingen, de middelen worden zoveel mogelijk opengelaten' (Van der
Weijden et al. 1984). In het latere WRR-rapport 'Duurzame risico's' (1994) wordt
voor een andere beschrijving van duurzame landbouw gekozen. De WRR werkte
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twee systemen van duurzame landbouw uit. Een mondiaal gerichte landbouw
probeert duurzaamheid te realiseren door een zo laag mogelijk verlies van inputs
per geproduceerde hoeveelheid produkt. Een lokaal gerichte landbouw probeert zo
veel mogelijk op regionale of lokale schaal kringlopen te sluiten door te streven
naar een zo laag mogelijk verlies van inputs per eenheid van oppervlak (WRR
1994).
Niet alleen door de WRR maar ook door andere organisaties en auteurs zijn
uitwerkingen van duurzame landbouw geformuleerd. Voorbeelden daarvan zijn de
acht uitgangspunten van de Nederlandse Raad voor Landbouwkundig Onderzoek
(NRLO 1992), de uitwerking op basis van de milieugebruiksruimte van de Vereni
ging Milieudefensie (Buitenkamp et al. 1992) en het manifest: 'Voedsel voor de
Toekomst', opgesteld door een initiatiefgroep met dezelfde naam en ondertekend
door een groot aantal organisaties (Initiatiefgroep Voedsel voor de Toekomst 1992).
In de literatuur zijn grote verschillen te ontdekken in de breedheid van de invulling
van duurzame landbouw. Verschillende auteurs besteden bijvoorbeeld expliciet
aandacht aan de mondiale dimensie van duurzame landbouw (Hendriks et al.
1992:3-4; Ter Haar 1992). Anderen richten zich ook op de positie van boeren (WRR
1984; Juffermans 1991; Initiatiefgroep Voedsel voor de Toekomst 1992).
Uit de literatuur komt (nog) geen eenduidig beeld naar voren van de kenmerken
van en de voorwaarden voor duurzame landbouw. Dit gebrek aan eenduidigheid
komt voort uit de verschillende opvattingen die er zijn over de gewenste landbouw
ontwikkeling, over de wenselijk geachte relatie tussen beleid en landbouwpraktijk
en over de relatie tussen mens en fysiek milieu. Op grond van de beschrijving van
algemene duurzaamheid, de literatuur over duurzame landbouw en mijn eigen
visie worden in de volgende paragraaf voorwaarden voor duurzame landbouw
geformuleerd. Deze uitgangspunten zijn afgeleid uit de in paragraaf 5.2 genoemde
zeven standpunten. Ze zijn deels verdere uitwerkingen van de algemene uitgangs
punten. De uitgangspunten voor duurzame landbouw zijn het toetsingskader voor
de evaluatie van het nationale overheidsbeleid (hoofdstuk 7) en voor de beoorde
ling van het handelen van innovatiegroepen (hoofdstuk 8).
De genoemde uitgangspunten vormen een kader bestaande uit onderling samen
hangende minimumeisen voor duurzame landbouw. Binnen dit kader zal in de
praktijk van de landbouw het begrip duurzaamheid nader ontwikkeld moeten
worden. Duurzame landbouw wordt in deze studie omschreven als 'een landbouw,
die nu en in de toekomst, blijvend functies op het gebied van voedselvoorziening, natuur en
landschap en plattelandsontwikkeling vervult'. Dit betekent dat in deze studie ervan

wordt uitgegaan dat de landbouw niet alleen zorg draagt voor de produktie van
voldoende voedsel, maar ook kan bijdragen en dient bij te dragen aan de instand
houding van de biologische diversiteit, landschappelijke waarden en de leefbaar
heid van het platteland. Als de belangrijkste uitgangspunten van duurzame land
bouw kunnen de volgende punten worden genoemd, die in figuur 5.3 zijn samen
gevat en in de rest van de paragraaf worden uitgewerkt.
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Figuur 5.3 Dimensies en aspecten van duurzame landbouw
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Uitgangspunten voor de ecologische dimensie van duurzame landbouw

Als algemene aandachtspunten zijn eerder genoemd een duurzaam gebruik van
hulpbronnen, met zo gering mogelijke milieubelasting, en de bescherming van
natuur en landschap. Dit kan als volgt worden geconcretiseerd voor de landbouw.
Minimalisering van inputs van niet-vernieuwbare grondstoffen (fossiele brandstoffen,
kunstmest, water), een verbruik van vernieuwbare grondstoffen dat niet hoger is dan de
toename (hout) en instandhouding van regeneratiesystemen (bodem, klimaat, vegetatie).

Voor de bodem geldt dat de agrarische bedrijfsvoering zou moeten uitgaan van
instandhouding van de bodemvruchtbaarheid en het tegengaan van erosie. Uit
gangspunt voor watergiften in de glastuinbouw en voor beregening kan zijn dat het
areaal met tekenen van verdroging in 2000 niet groter mag zijn dan in 1985 en dat
het watergebruik in evenwicht wordt gebracht met de draagkracht van de bronnen.
De Nederlandse landbouwsector gebruikte aan energie in 1989 157 PJ. (1 PJ is
100.000 J ofwel het equivalent van 32 miljoen m3 aardgas). Zonder maatregelen stijgt
dit gebruik tot 181PJ in het jaar 2000, door toename van de glastuinbouw, toepas
sing van assimilatieverlichting om de groei van gewassen te stimuleren, en door de
te treffen milieumaatregelen in de veehouderij. Door besparing kan het energiege
bruik in de periode 2000-2010 130 PJ bedragen (RIVM 1991:85).
Een minimale milieubelasting als gevolg van ammoniakemissie, mineralenuitspoeling, zware
metalen, gewasbeschermingsmiddelen, broeikasgassen en landbouwafval. Normering van

mineralenuitspoeling blijkt moeilijk. Ten eerste omdat de effecten en de uitspoeling
van mineralen verschillen per grondsoort. Een milieukundige keuze voor evenwichtsbemesting, een mineralentoediening die gelijk is aan de opname van het
gewas, voldoet ten tweede landbouwkundig niet. De bodem buffert namelijk een
bepaalde hoeveelheid mineralen, waardoor niet alle voedingsstoffen beschikbaar
komen voor de plant. Een mestgift die hoger ligt dan de evenwichtsbemesting en
daarmee een bepaalde mate van mineralenverlies naar het milieu betekent, is in de
landbouw dan ook onvermijdelijk. Een duurzame bemesting zou kunnen uitgaan
van het principe: minimalisering van mestgiften met behoud van bodemvrucht
baarheid. Een maat voor de bodemvruchtbaarheid is de fosfaattoestand, uitgedrukt
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in het Pw-getal. Een andere mogelijkheid is een graasdiernorm, het stellen van een
maximum aan het aantal dieren per oppervlakte-eenheid.
Uitgangspunt voor ammoniakemissies zou de norm kunnen zijn om tussen 1980 en
2000 de emissie met minimaal 50 procent en zo mogelijk met 70 procent te reduce
ren tot een niveau van 82 kton ammoniak per jaar (RIVM 1991:196). Ten aanzien
van zware metalen is een vermindering van de bodembelasting nodig ten opzichte
van 1989 van 60 procent voor cadmium, 70 procent voor lood, 80 procent voor
kwik, 90 procent voor koper en 50 procent voor zink (RIVM 1991:341).
Voor gebruik van gewasbeschermingsmiddelen kunnen streefwaarden in bodem en
grondwater worden gehanteerd (zie RIVM 1991). Minimalisering van het gebruik
van chemische gewasbeschermingsmiddelen kan worden bevorderd door bijvoor
beeld mechanische onkruidbestrijding, door biologische bestrijding van ziekten en
plagen en door een ecologisch verantwoorde vruchtwisseling. Voor het broeikasef
fect kan als duurzaamheidsnorm een maximum temperatuurstijging van 0,1 graad
Celsius per decennium worden aangehouden. De landbouw draagt bij aan de
emissie van broeikasgassen via kooldioxide (11 procent in 1988), lachgas (54
procent) en methaan (40 procent in 1989-1990). De duurzaamheidsnorm betekent
voor Nederland als geheel een noodzakelijke reductie van kooldioxide met 60
procent tussen 1990 en 2000 en van methaan met 15-20 procent ten opzichte van
1988. Er is in de landbouw tussen 1992 en 2000 waarschijnlijk een reductie van de
C02-emissie haalbaar van 16 procent met maatregelen die reeds nodig zijn voor de
aanpak van andere milieuproblemen of die economisch zinvol zijn zoals energiebe
sparing (Oosterveld 1993).
Een grondgebruik door de landbouw dat de mondiaal maximaal beschikbare hoeveelheid
grond per persoon niet overschrijdt. Het grondgebruik van de Nederlandse landbouw

bedraagt, inclusief de grond voor exportprodukten, 0,45 hectare per Nederlander.
Dit is inclusief het gebruik van buitenlands bouwland ten behoeve van de Neder
landse landbouw, dat een areaal omvat van vijf tot zeven maal het Nederlandse
landbouwareaal (RIVM 1991:20). Vanwege het ruimtebeslag, de uitputting in
veevoerproducerende landen en de milieu-effecten van het transport van veevoer
betekent een duurzame landbouw dat veevoer zoveel mogelijk in Nederland zou
moeten worden verbouwd. Milieumaatregelen in de toekomst zullen leiden tot
extensivering van het grondgebruik, ofwel minder produktie per hectare. Dit leidt
tot een grotere grondvraag in de landbouw. Milieumaatregelen gericht op een
duurzame landbouw leiden dus niet automatisch tot een kleiner ruimtebeslag door
de landbouw (Bethe 1991).
Dierenwelzijn Aandacht voor dierenwelzijn heeft ten eerste betrekking op de
huisvesting en het houden van dieren binnen de landbouw, zoals varkens, pluim
vee, koeien, paarden en pelsdieren. Daarnaast speelt dierenwelzijn een rol bij de
fokkerij en het transport van dieren, bij de slachtmethoden en bij wetenschappelijk
onderzoek naar dieren of op basis van dierproeven. Uitgangspunt kan onder meer
zijn dat dieren zoveel mogelijk hun natuurlijke gedrag moeten kunnen ontplooien.
Handhaving van de biologische diversiteit Handhaving van de biologische diversiteit
omvat ten eerste de zorg voor natuurgebieden, waaronder het tegengaan van de
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versnippering, verkleining, verdroging, vermesting van natuurgebieden, en de
vermindering van soorten. Ten tweede gaat het om de bevordering van de biologi
sche diversiteit in het agrarisch gebied in de vorm van sloten, perceelsranden,
houtwallen, poelen en dergelijke, diversiteit aan vegetatietypen op agrarische
percelen en het scheppen van voldoende mogelijkheden voor de fauna, zoals
weidevogels. Normen voor natuurwaarden op agrarische gronden zijn nog in
ontwikkeling. Geëxperimenteerd wordt met een natuurmeetlat voor landbouwbe
drijven (Buys 1995). Als natuurcriteria worden zeldzaamheid, diversiteit en kenmer
kendheid gehanteerd.
Instandhouding van landschappelijke waarden van het landelijk gebied De landbouw heeft
bijgedragen aan de vorming van karakteristieke agrarische landschappen, zoals het
veenweidegebied en kleinschalige zandgebieden. Behoud van waardevolle agrari
sche landschappen zou een uitgangspunt moeten zijn vanuit een cultuurhistorisch,
esthetisch, recreatief en leefbaarheidsperspectief. Dit en het vorige uitgangspunt
impliceren mijns inziens dat een absolute ruimtelijke scheiding van de functies
landbouw, natuur en landschap niet wenselijk is.
Economisch-technologische uitgangspunten voor een duurzame landbouw

Als algemeen economisch-technologisch uitgangspunt voor duurzaamheid is
genoemd het mogelijk maken van een voldoende mate van behoeftenbevrediging,
zonder dat dit ten koste gaat van die van de ontwikkelingslanden en toekomstige
generaties. Toegespitst op de landbouw betekent dit het zorg dragen voor voedselproduktie en voldoende inkomen voor producenten en een rechtvaardige handel
met andere landen. Verder spelen de eerder genoemde uitgangspunten een rol:
verinnerlijking van economische actoren, verdiscontering van milieukosten in de
prijzen en technologische vernieuwing. Deze punten zijn als volgt geconcretiseerd
voor de landbouw.
Voldoende voedsel van goede kwaliteit

De agrarische produktie dient mondiaal de huidige en toekomstige generaties van
voldoende voedsel te voorzien van goede kwaliteit en van overige agrarische
produkten die bijdragen aan de welvaart (NRLO 1992:25). Vanwege het strategische
belang van voedselzekerheid, de functies die landbouw vervult ten aanzien van
natuur en landschap en plattelandsontwikkeling en ook om het aantal internationale
voedseltransporten te beperken, is het nastreven van zelfvoorziening op tenminste
Europees niveau zinvol.
Voldoende mogelijkheden voor inkomensverwerving in de Nederlandse landbouw

De economische rentabiliteit van bedrijven kan worden bevorderd door mogelijkhe
den te scheppen voor verschillende wijzen van produktie. Dit geldt des te meer
omdat bij een sterke specialisatie binnen de landbouw, bijvoorbeeld door per bedrijf
slechts één of enkele gewassen te verbouwen, de kans op plagen en ziekten en
daarmee het bestrijdingsmiddelgebruik toeneemt en de kwaliteit van de bodem
(structuur, vruchtbaarheid) afneemt. Inkomensverwerving is verder van belang om
de continuïteit van bedrijven op termijn te garanderen. Ten derde zijn voldoende
inkomsten voor boeren van belang om noodzakelijke milieu-investeringen op
bedrijfsniveau te kunnen doen.
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Verinnerlijking

Ook binnen de landbouw speelt het 'prisoner's dilemma': het is voor een individu
ele boer aantrekkelijk de produktiviteit te verhogen, ook al gaat dit ten koste van
het milieubelang. Om de bestaande spanning tussen economie en milieu waarbin
nen boeren werken te doorbreken, kunnen instrumenten ingezet worden zoals voor
lichting, heffingen en subsidies. Deze instrumenten kunnen het milieuvriendelijker
werken economisch aantrekkelijker maken en bijdragen aan een norm voor 'goed
boeren'.
Produktprijzen die gebaseerd zijn op de werkelijke produktiekosten en waarin milieukosten
zoveel mogelijk verdisconteerd zijn

In het verleden hebben (relatief) lagere prijzen een toenemende intensivering van
de produktie gestimuleerd. De boer probeerde zo zijn inkomen op peil te houden.
Een drastische prijsverlaging van landbouwprodukten zal in landbouwgebieden
met goede produktie-omstandigheden leiden tot beëindiging van tal van kleine
en/of minder efficiënte bedrijven. De overblijvende agrariërs zullen de grond
efficiënt proberen te benutten en in veel gevallen komt dat neer op een verhoging
van de produktie per oppervlakte-eenheid. Door prijsverlaging kunnen bovendien
specialisatie en verschuiving optreden naar intensieve, meer milieubelastende
produkties zoals aardappelen, glastuinbouw of bloembollen. Andere nadelen van
prijsverlaging kunnen een verpaupering van het platteland zijn en bedreiging van
de voedselveiligheid van de Europese Unie (Van der Weijden et al. 1991:11-13). Een
nadeel van verlaging van marktordeningsprijzen zoals die van graan is bovendien,
dat dit boeren stimuleert om over te schakelen op zogenaamde vrije produkten.
Door deze substitutie-effecten worden marktevenwich ten verstoord (Commissie Van
der Stee 1989:82).
De Nederlandse landbouw profiteert tot nu toe van het feit dat de door haar
veroorzaakte hoge milieubelasting niet of onvoldoende in de werkelijke produktie
kosten tot uiting komt. Herstel en behoud van het milieu zal de produktiekosten
over het algemeen verhogen. Niet alleen lage maar ook te hoge landbouwprijzen
kunnen produktiestijging bevorderen. Alleen een prijsbeleid zonder produktiebeperkende maatregelen in de vorm van quotering, braaklegging of produktieplafonds,
is dan ook onvoldoende om het milieubelang te waarborgen. Redelijke prijzen zijn
niet alleen voor de boer van belang. Ze zullen ook voor de consument redelijk
moeten zijn. Dit betekent dat de prijsstijging die tussen de producent en consument
tot stand komt door transport, verwerking en handel niet te groot moet zijn. Hierop
heeft het overheidsbeleid echter weinig invloed.
Een rechtvaardige internationale handel in agrarische produkten

Een rechtvaardige handel wil zeggen dat de wereldmarkt door de Europese Unie
niet als een dumpmarkt voor overschotten wordt beschouwd en dat voor buiten
landse produkten een kostendekkende prijs wordt betaald, zonder invoerheffingen.
Een volledig vrije markt van agrarische produkten kan tot een instabiele wereld
markt leiden met sterk wisselende prijzen, vanwege de sterke concurrentie tussen
producenten en landen. Hierbij bestaat het gevaar dat andere dan economische
belangen zoals milieubelangen en de leefbaarheid van het platteland het onderspit
delven. Om de nationale zelfvoorziening zowel in de westerse wereld als in het
voormalig oostblok en in het Zuiden mogelijk te maken zijn waarschijnlijk internati112

onale produktie-afspraken onvermijdelijk. Deze zijn echter zeer moeilijk te realise
ren.
Technologische vernieuwing

Technologische vernieuwing is altijd van groot belang geweest voor de landbouw,
maar zal meer dan voorheen gericht moeten zijn op duurzame produktiemethoden.
Om praktijkvernieuwing te realiseren is het nodig dat technologie aansluit bij de
landbouwpraktijk en het bestaande boerenvakmanschap, en dat ze boereninnovaties
ondersteunt in plaats van deze te vervangen.
Sociaal-politieke uitgangspunten voor duurzame landbouw

De genoemde algemene sociaal-politieke uitgangspunten spelen ook een rol bij
duurzame landbouw.
Zeggenschap van boeren bij ontwikkeling van de landbouwsector. Vanuit een democratisch
oogpunt dient voldoende aandacht besteed te worden aan de kwaliteit en kwantiteit
van de inspraak van boeren, aan het democratisch gehalte van het besluitvor
mingsproces en aan het draagvlak voor beleidsmaatregelen. In hoofdstuk 2 is
verondersteld dat zeggenschap en handelingsruimte van boeren mogelijkheden
kunnen scheppen voor boeren om op een adequate manier te reageren op ecologi
sche problemen. Zeggenschap is bovendien van belang om effectieve beleidsmaat
regelen te kunnen formuleren die aansluiten bij de landbouwpraktijk en waarvoor
voldoende draagvlak bestaat.
Verinnerlijking en zelfsturing bij milieubeheer. Zelfsturing is van belang om de kennis,

het vakmanschap en de creativiteit in de landbouwpraktijk te kunnen benutten, om
voldoende draagvlak voor beleid te realiseren en om de uitvoering en handhaving
van het beleid te verbeteren. Zelfsturing kan door het vooropstellen van sectorale
economische belangen duurzaamheid juist bedreigen. Daarom is zelfsturing geen
voldoende voorwaarde voor duurzaamheid, maar dient deze voorwaarde gekop
peld te zijn aan ecologische uitgangspunten voor de agrarische produktie en aan
verinnerlijking van milieubesef door boeren.
Sociale vrijheid op bedrijfsniveau. Verondersteld wordt dat een gedetailleerde invulling

van duurzaamheid, gekoppeld aan een sterke juridische regulering in de vorm van
middelvoorschriften en vergunningen, de flexibiliteit inperkt om op individueel,
lokaal en regionaal niveau duurzame oplossingen te realiseren. Duurzaamheid als
zoek- en leerproces impliceert zoals eerder is betoogd het verkennen van meerdere
ontwikkelingsrichtingen binnen een heterogene en innovatieve landbouwpraktijk.
Bevordering van de kwaliteit en kwantiteit van de agrarische werkgelegenheid. Conti
nuering van landbouwactiviteiten op het platteland en voldoende agrarische
werkgelegenheid is van belang voor de leefbaarheid van het platteland en de
plattelandsontwikkeling en daarmee voor het beheer en onderhoud van het agrari
sche landschap. Dit geldt des te meer omdat er sprake is van een ruimtelijke
concentratie van grondgebonden bedrijfstakken. Zo heeft een prijsdaling van graan
vooral gevolgen voor boeren in de typische akkergebouwgebieden in Groningen en
Zeeland. De kwaliteit van boerenarbeid omvat de hoeveelheid tijd die het werk
kost, de arbeidsomstandigheden en het plezier dat men aan het werk beleeft.
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Sociaal-culturele voorwaarden voor duurzame landbouw

De algemeen geformuleerde uitgangspunten gelden ook voor een duurzame
landbouw.
Een mens-natuurhouding gebaseerd op gelijkwaardigheid en respect voor de natuur (zie
paragraaf 5.5).
Gelimiteerde consumptiepatronen met name in de geïndustrialiseerde landen indien de
landbouw zonder deze wijzigingen niet binnen de voorwaarden van het ecologische
systeem kan blijven. Het kan noodzakelijk zijn om grenzen te stellen aan de
behoeftenbevrediging, met name in de geïndustrialiseerde landen (NRLO 1992:25).
Dit zou met name een trendbreuk in de richting van minder vleesgebruik kunnen
betekenen. (Initiatiefgroep Voedsel voor de Toekomst 1992). De vleesproduktie is
tot op heden gebaseerd op veevoerimport en deze produktie gebruikt veel energie.
De omzetting van veevoer in vlees is bovendien niet efficiënt. Mondiaal gezien
moet voor elke kilo geproduceerd vlees circa acht kilo graan worden geproduceerd.
Duurzame landbouw vergt een mentaliteit die niet is gericht op een verdere uitbrei
ding van de huidige nationale agrarische produktie, omdat door de huidige
produktie de draagkracht van het milieu inmiddels al fors is overschreden.
De genoemde ecologische, economische, sociaal-politieke en culturele uitgangspun
ten van duurzaamheid vertonen in deze volgorde een oplopende mate van onzeker
heid over hun reële bijdrage aan een duurzame landbouw. Ten aanzien van de
ecologische kenmerken zijn tot op zekere hoogte wetenschappelijk onderbouwde
normen te formuleren. Op milieuhygiënisch gebied is dit gemakkelijker dan op het
gebied van natuur en landschap. Het is echter moeilijk om op economisch, sociaalpolitiek en cultureel terrein te bepalen in welke mate en op welke manier de
genoemde voorwaarden gerealiseerd moeten worden om bij te kunnen dragen aan
duurzame landbouw.
De genoemde voorwaarden dragen niet automatisch bij aan duurzaamheid. Partici
patie van actoren bijvoorbeeld is van belang om een voldoende draagvlak voor een
op duurzaamheid gericht beleid mogelijk te maken. Maar een te grote invloed van
maatschappelijke actoren schept ruimte voor egoïstische, op de korte termijn
gerichte en eenzijdig economische motieven. 'Democratie vraagt om moreel
bewuste individuen; de staat kan geen culturele normen opleggen' (Sheldrake
1992). Dit betekent dat het realiseren van sociaal-politieke duurzaamheid afhankelijk
is van het realiseren van culturele duurzaamheid. Juist de culturele voorwaarden
lijken echter het moeilijkst te realiseren.
Van belang is dat de voorwaarden voor duurzaamheid in hun maatschappelijke
context en in hun onderlinge samenhang worden bekeken. De geformuleerde
voorwaarden kunnen namelijk onderling tegenstrijdig zijn. Een meer extensieve
landbouw kan door een grotere vraag naar grond tot minder beschikbare ruimte
voor natuurgebieden leiden. Het tegengaan van ammoniakemissie door het in de
grond werken van mest, kan broedende weidevogels verstoren. Milieuvoorzienin
gen zoals nieuwe stallen en mestopslagbassins kunnen het agrarische landschap
aantasten. Hoge milieu-investeringen hebben bovendien invloed op de rentabiliteit
van bedrijven. Sociaal-polititieke voorwaarden zoals sociale vrijheid en zelfsturing
kunnen 'free-riders' gedrag bevorderen, dat wil zeggen het profiteren van milieu
bewust gedrag van anderen waarbij men zelf de gedragscodes en regulering ontdui
kt. Beleidsmaatregelen die gericht zijn op het schoon houden van nog niet vervuilde
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gebieden kunnen tot rechtsongelijkheid voor de burger leiden. Vanwege deze
potentiële tegenstrijdigheid van verschillende aspecten is het van belang dat
beleidsmaatregelen voor een duurzame landbouw zo goed mogelijk beoordeeld
worden op hun ecologische, economische, sociaal-politieke en culturele gevolgen.

5.7. Conclusies
In dit hoofdstuk is beschreven dat er een groot aantal opvattingen zijn over duur
zaamheid en duurzame ontwikkeling. Deze opvattingen onderscheiden zich op de
volgende punten. Er zijn benaderingen die duurzaamheid als proces beschouwen
en benaderingen die duurzaamheid beschouwen als een statisch begrip. Ook zijn
er verschillende opvattingen over de gewenste en mogelijke mate van objectivering
van duurzaamheid. Tevens is er discussie over de verenigbaarheid van ecologische
en economisch-technologische doelstellingen. Sommige auteurs ontkoppelen
ecologische duurzaamheid van andere maatschappelijke doelen, terwijl andere
auteurs ook sociaal-politieke en culturele doelen onder het duurzaamheidsbegrip
scharen. Duurzaamheid kan vanuit een antropocentrische en vanuit een meer
ecocentrische benadering worden gedefinieerd. Ook verschillen de opvattingen over
duurzaamheid ten aanzien van het geografisch schaalniveau waarop duurzaamheid
geanalyseerd en opgelost zou moeten worden, en ten aanzien van de tijdsperiode
waarin dit zou moeten en kunnen gebeuren.
Vervolgens is een positie ingenomen ten aanzien van de genoemde punten. Deze
studie gaat ervan uit dat duurzaamheid een maatschappelijk leer- en zoekproces is.
De ecologische dimensie van duurzaamheid zou een kaderstellende functie voor
maatschappelijke activiteiten moeten hebben. Daarnaast wordt aan duurzaamheid
een economisch-technologische, sociaal-politieke en culturele dimensie toegekend.
Naast algemene uitgangspunten voor duurzaamheid (zie figuur 5.1) zijn uitgangs
punten voor duurzame landbouw geformuleerd (figuur 5.2). Deze uitgangspunten
kunnen worden beschouwd als randvoorwaarden waarbinnen duurzaamheid door
de landbouwpraktijk verder uitgewerkt zou moeten worden. Het nationaal beleid
gericht op duurzame landbouw en het handelen van innovatiegroepen zullen in de
hoofdstukken 7 en 8 worden getoetst aan de dimensies voor duurzame landbouw.
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Bloeiende slootkant in de Vijflieerenlanden
Foto: M. Kruk

6 OVERHEIDSSTURING VAN DE LANDBOUW

'Het is heel iets anders of je fietsenmaker bent of boer.'

Jozias van Aartsen, geciteerd in NRC 1-9-1995.

6.1 Inleiding
In dit hoofdstuk staat de onderzoeksvraag centraal: welke uitgangspunten kunnen
worden geformuleerd voor sturing door de nationale overheid om te komen tot een meer
duurzame landbouw? Om deze uitgangspunten te kunnen formuleren is allereerst

inzicht nodig in de vraag in hoeverre de overheid kan sturen. Zoals in paragraaf
6.2.2 wordt aangegeven, is het sturend vermogen van de overheid beperkt en dit
heeft dan ook consequenties voor de aard en mate van sturing van de landbouw.
Er kunnen verschillende vormen van sturing of sturingsstrategieën worden onder
scheiden, zoals hiërarchische, netwerk- en zelfsturing (paragraaf 6.3). De verschil
lende typen instrumenten en het gebruik daarvan hangen samen met de gevolgde
sturingsstrategie (paragraaf 6.4).
Nadat in paragraaf 6.2 tot en met 6.4 de theoretische sturingsmogelijkheden zijn
beschreven, wordt in de daarop volgende paragrafen een eigen invalshoek gekozen
om te komen tot sturingscriteria. Uitgangspunt daarbij is dat de aard en mate van
overheidssturing gebaseerd dient te zijn op: a) de kenmerken van het betreffende
probleemveld, in dit geval de ecologische problemen en b) de kenmerken van het
betreffende beleidsveld, ofwel de landbouw. De kenmerken van probleem- en be
leidsveld en de beleidsconsequenties die daaruit volgen, komen in paragraaf 6.5 en
6.6 aan bod. In paragraaf 6.7 worden de beleidsconsquenties uit de paragrafen 5 en
6 samengevat en wordt aangegeven welke sturingsstrategie het beste hierop
aansluit. Tenslotte worden drie criteria beschreven en uitgewerkt voor sturing van
de nationale overheid gericht op een meer duurzame landbouw.

6.2 Sturing en beleid
Voordat wordt ingegaan op veranderingen in beleid en sturing van de overheid,
is het van belang om te verduidelijken wat hier onder deze begrippen wordt
verstaan. In deze paragraaf wordt tevens ingegaan op het sturend vermogen van
de overheid. De maakbaarheid en stuurbaarheid van de samenleving en de moge
lijkheden van de overheid om maatschappelijk gedrag en individuen te beïnvloe
den, zijn beperkt. Daarom zullen doelgroepen zoals de landbouw ook een verant
woordelijkheid moeten nemen bij de oplossing van maatschappelijke problemen.
Hoewel in dit hoofdstuk ingegaan wordt op de nationale overheid, wil dit niet
zeggen dat ik de overheid als centrum van alle beleidsactiviteit zie. Dit laatste
omdat beleidsvoering als een contextueel proces moet worden beschouwd: beleid
en sturing krijgen vorm en inhoud door de interacties tussen van elkaar afhankelij
ke publieke en private actoren, waarbij geen van de actoren het handelen van de
andere actoren volledig kan bepalen.
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6.2.1 Definiëring van sturing en beleid
De overheid omvat organen en instellingen die via haar bevoegdheden zeggenschap
uitoefenen over de burgers (Koopmans 1987:14). Deze organen en instellingen
bevinden zich op verschillende bestuursniveaus. Met de term overheid wordt niet
één centrale instantie bedoeld, maar een intern gefragmenteerd complex van
overheidsinstanties. Extern fungeren nationale, provinciale en gemeentelijke overhe
den binnen een netwerk van sturende instanties, zoals waterschappen, grondbeherende organisaties en particuliere instellingen (Glasbergen 1994:24).
Het woord beleid wordt in tal van betekenissen gebruikt. Soms duidt de term beleid
op de activiteiten van de overheid, soms op de resultaten of effecten van die
activiteiten. Soms duidt de term een plan aan, soms het planmatige karakter van
de activiteiten van de overheid, soms het in dat plan gewenste effect (Van de Graaf
en Hoppe 1989:17). Hoogerwerf definieert beleid als 'het bereiken van bepaalde
doeleinden met bepaalde middelen en bepaalde tijdskeuzen' (Hoogerwerf 1989:20).
Deze definitie is werkbaar waar het gaat om beleid als plan. Het beleidsproces zal
veelal minder doelrationeel verlopen dan de definitie van Hoogerwerf suggereert.
Over de wijze waarop beleidsprocessen verlopen, bestaan verschillende opvattingen
die nu eerst kort worden toegelicht. Er kan onderscheid gemaakt worden tussen
twee beleidsmodellen. Het rationeel-analytische model gaat uit van de veronderstelling
dat er onder de betrokken beleidsactoren duidelijkheid en eenstemmigheid bestaat
over de uitgangspunten en doeleinden van beleid en over de middelen om die
doeleinden te bereiken. De nadruk ligt op een gestandaardiseerde, methodische
werkwijze bij de benadering van beleidsproblemen. Het proces van beleidsvorming
is een vorm van rationeel opgezette en doelgerichte actie. Het beleidsproces ver
loopt in deze optiek lineair (Tijssen 1988). Het tweede model, het sociaal-interactie
model, stelt dat beleid stukje bij beetje tot stand komt in een proces van overleg,
onderhandelingen en aanpassingen tussen actoren. Vanwege uiteenlopende belan
gen, opvattingen en waarden zal er meestal geen overeenstemming zijn over de
doeleinden en uitgangspunten van beleid. Binnen dit model staan politieke en
sociale aspecten van beleidsvorming centraal. Beleidsvorming wordt gezien als een
machtsspel dat leidt tot compromissen tussen actoren. Rationele analyse als enige
basis voor beleid wordt beschouwd als een mythe. Wetenschappelijke rationaliteit
vormt slechts één factor in het beleidsproces, naast factoren als politieke inzichten,
ervaringskennis en intuïtie en factoren als belang, macht, status en traditie. Vanuit
deze optiek getuigt lange-termijn beleid van weinig realiteitszin. Geopteerd wordt
in deze gedachtengang voor beperkte en overzichtelijke beleidsmaatregelen. Beide
modellen zijn ideaaltypen die in werkelijkheid genuanceerd en gemengd voorko
men (Tijssen 1988). De modellen kunnen worden beschouwd als uiteinden van een
continuüm. Een keuze voor een vorm van sturing die uitgaat van overleg en
onderhandeling over doelen en uitvoering tussen betrokken actoren, zoals netwerk
en zelfsturing, houdt in dat men beleid niet als rationaal-analytisch zal kunnen
beschouwen, maar ook elementen van het sociaal-interactiemodel als uitgangspunt
zal moeten nemen.
Sturing wordt in de literatuur vaak gedefinieerd in termen van 'doelbewuste of
doelconforme beïnvloeding, dat wil zeggen versnelling, afzwakking of ombuiging
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van bestuurlijke of maatschappelijke interacties' (zie bijvoorbeeld Derksen 1989:18;
De Bruijn en Ten Heuvelhof 1991:3). Deze definiëring impliceert dat sturing is
gericht op de beïnvloeding van gedrag van individuen en van groepen en op het
bereiken van doelen. Smits (1995) voegt een aantal kanttekeningen toe aan deze
definiëring, waarvan er hier twee relevant zijn. Ten eerste zijn ook onbewuste en
niet doelconforme vormen van sturing denkbaar. Bijvoorbeeld wanneer de overheid
onjuiste vooronderstellingen hanteert, waardoor onbedoelde en ongewenste beleids
effecten kunnen optreden. De overheid stuurt in dit geval in een andere richting
dan de bedoeling was. In de tweede plaats is sturing niet beperkt tot maatschappe
lijke interacties of wisselwerking. Sturing kan ook betrekking hebben op gedragin
gen en houdingen van actoren of groepen van actoren, zonder dat er sprake is van
een verandering van interacties (Smits 1995).
Een foutloze en beheersbare sturing is een illusie, gebaseerd op een te sterke
vereenvoudiging van de werkelijkheid. De door bestuurders niet bedoelde effecten
zijn niet automatisch fouten of tekortkomingen. Wel bedoelde effecten zijn echter
ook niet zonder meer als positief aan te merken. Dit hangt namelijk af van de
wijzen waarop die effecten door mensen worden gewaardeerd. De effecten van
beleid zijn moeilijk te voorspellen, omdat de uitkomst afhankelijk is van wisselende
reacties op dit beleid van burgers (Glastra van Loon 1988).
6.2.2 Het sturend vermogen van de overheid
De aard en de omvang van de overheidssturing zijn in de loop der tijd veranderd.
In de negentiende eeuw heeft de overheid de rol van een nachtwakersstaat die zich
in beginsel maar met twee zaken dient bezig te houden: openbare orde en veilig
heid, zoals politie en rechtspraak, en het buitenlandse beleid, zoals defensie. In de
loop van de negentiende eeuw verandert, vooral onder invloed van de technologi
sche ontwikkelingen, het denken over de relatie tussen overheid en samenleving.
Het mechanische wereldbeeld wordt ook van toepassing geacht op de samenleving.
De maakbaarheid van de samenleving krijgt gestalte in het concept van 'social
engineering' door de overheid in de vorm van wet- en regelgeving. De maakbaar
heidsgedachte wordt ook sterk gelegitimeerd door de opkomst en de claims van
sociale bewegingen, waaronder later de milieubeweging, en de totstandkoming van
het algemeen kiesrecht. Met andere woorden, maakbaarheid wordt wenselijk (Smits
1995).
Vooral na de Tweede Wereldoorlog krijgt de samenleving steeds meer het karakter
van een verzorgingsstaat. De wetgeving wordt instrument voor de verandering en
beïnvloeding van maatschappelijke ontwikkelingen. Dit wordt versterkt door de
opvatting dat de werkelijkheid manipuleerbaar is en door de toename van de
mogelijkheden van grote groepen burgers om hun verlangens en ongenoegen
kenbaar te maken (De Bruijn en Ten Heuvelhof 1991:8). De overheid krijgt de
laatste decennia steeds meer taken toebedeeld op het terrein van onder meer sociale
zekerheid, gezondheidszorg, werkgelegenheid, handel, cultuur, onderwijs en milieu.
Koopmans (1987) noemt diverse oorzaken voor de toename van het overheidsingrij
pen in de laatste vijftig jaar, waaronder de toename van milieuproblemen en de
technologische ontwikkelingen (Koopmans 1987:88).
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Het toenemen van de behoefte aan overheidsbemoeiienis betekent niet, dat de
mogelijkheden voor overheidssturing evenredig toenemen. In de jaren tachtig maakt
een periode van sturingsoptimisme langzaam plaats voor sturingspessimisme:
zowel de wenselijkheid van het overheidsoptreden als het sturend vermogen van
de overheid komen in deze tijd onder vuur te liggen. Eind jaren zeventig, begin
jaren tachtig ontstaan problemen van een toenemende onbeheersbaarheid, onbe
stuurbaarheid en onregeerbaarheid op allerlei gebied (Van Doorn 1988). Hiervoor
zijn twee verklaringen. Ten eerste gaat de hoeveelheid en de aard van de proble
men het oplossend vermogen van de overheid te boven. Ten tweede zijn er beleidsinterne oorzaken die het doelmatig functioneren van de overheid belemmeren, zoals
een inefficiënte organisatie en ontoereikende coördinatie van beleid en een inade
quate aanwending van beschikbare middelen (Van Doorn 1988).
Aan de bestuurlijke problemen liggen drie maatschappelijke processen ten grond
slag die de overheid tot het volgen een andere strategie verplichten (Van Doorn
1988). Ten eerste zoeken steeds meer groepen en individuen erkenning voor hun
belangen en verwachten daarbij de medewerking van het beleid. Het Sociaal en
Cultureel Planbureau spreekt in dit verband wel over overconsumptie van beleid.
Maatschappelijke organisaties en burgers verwachten en eisen veelal van het over
heidsbeleid dat daardoor maatschappelijke problemen worden opgelost (SCP 1990).
Ten tweede blijkt technologie-ontwikkeling beleidsmatig moeilijk stuurbaar te zijn.
Ten derde is er sprake van een pluralisering van ons waardensysteem: in de
samenleving neemt de culturele consensus af. Wanneer er in de samenleving geen
algemeen erkende hiërarchie van waarden bestaat, plaatst dit de overheid voor
dilemma's. Hoe kan de overheid bijvoorbeeld een keuze maken tussen vrijheid en
sociale gelijkheid?
In de jaren tachtig wordt duidelijk dat de instrumentele en maatschappelijke
grenzen van het overheidsingrijpen zijn bereikt en dat de te hoge verwachtingen
van de overheid niet kunnen worden bewaarheid. Vandaar dat discussies over
sturing zich richten op een herformulering van kerntaken van de overheid en op
de vraag of het zelfsturend vermogen van de samenleving meer moet en kan
worden benut. Van operaties die zijn opgestart en die worden aangeduid met
begrippen als decentralisatie, deregulering, privatisering, de-bureaucratisering en
reorganisatie, wordt verwacht dat een betere, kleinere, doelmatiger functionerende
overheidsdienst kan ontstaan (Bekkers en Van de Donk 1988:151). Tegen de achter
grond van het beperkte sturende vermogen van de overheid ontstaan vragen over
de effectiviteit van verschilllende sturingsstrategieën. In de volgende paragraaf
zullen drie sturingsstrategieën worden behandeld en de omstandigheden waaronder
deze strategieën effectief kunnen worden ingezet.

6.3 Sturingsstrategieën
6.3.1 Inleiding
Onder een sturingsstrategie, ook wel sturingsconceptie genoemd, wordt hier
verstaan een weloverwogen gedachte of opvatting over het te voeren beleid met het
oog op doelbereiking en efficiëntie en de rol van overheden en maatschappelijke
actoren daarbij. Er zijn verschillende indelingen die betrekking hebben op vormen
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van sturing, beschreven in bestuurskundige termen als sturingsbenaderingen,
sturingsconcepten, sturingsrelaties of sturingsstijlen (zie Smits 1995). In deze studie
wordt uitgegaan van een indeling die gezien mijn vraagstelling, waarin de verhou
ding tussen overheid en de doelgroep landbouw centraal staat, het meest relevant
wordt geacht. Dit is een indeling die uitgaat van drie sturingsstrategieën: hiërarchi
sche, netwerk- en zelfsturing, begrippen die in de volgende drie subparagrafen
worden uitgelegd.
6.3.2 Hiërarchische sturing
Deze sturingsstrategie gaat ervan uit dat beleidsvoerende overheidsorganisaties
relatief zelfstandig door wetgeving, planning en financiering bepalen welk beleid
moet worden gevoerd en hoe dit moet worden uitgevoerd. Bij hiërarchische sturing
wordt de maatschappelijke werkelijkheid als het ware beschouwd als een technisch
beheersbaar systeem dat vanuit centraal gestelde doelen door de overheid kan
worden beïnvloed (De Bruijn en Ten Heuvelhof 1991:25; Glasbergen 1994:28-29).
Maatschappelijke doelen worden door de overheid geprioriteerd en vervolgens
instrumenteel vertaald. Daarna wordt een handelingsplan opgezet om het beleid ten
uitvoer te brengen. Uitvoering van beleid wordt vooral opgevat als een controlevraagstuk (Glasbergen 1987:83). Kenmerkend voor de relatie tussen overheid en
samenleving bij hiërarchische sturing zijn de volgende punten (Snellen 1987:12).
• De overheidsorganisaties fungeren als sturende organen ten opzichte van de
verschillende maatschappelijke sectoren.
• De overheidsorganisaties treden op als subject tegenover de maatschappij als
object. Het object kan overigens proberen de sturing te beïnvloeden. Mogelijkhe
den daartoe kunnen worden gecreëerd en geïnstitutionaliseerd.
• Overheidsorganisaties sturen de samenleving met behulp van informatie over de
werkelijke situatie en met modellen van de gewenste maatschappelijke situatie.
• Mits overheidsorganisaties de juiste stuursignalen afgeven en de juiste sturings
instrumenten kiezen, zal de maatschappij op de gewenste wijze reageren.
Hiërarchische sturing vindt primair plaats op basis van wet- en regelgeving. Ook
eenzijdige communicatie, zoals propaganda, kan echter binnen deze strategie
worden géplaatst. De veronderstelling bij dit sturingsconcept is dat er een norma
tieve gezagsrelatie bestaat tussen overheid en samenleving. De samenleving wordt
geacht gezagsgetrouw te zijn en normatieve kaders die de overheid stelt in acht te
nemen. Omdat de bestuurden worden opgevat als passief object van sturing, wordt
deze strategie ook wel aangeduid als een één-actor model (De Bruijn en Ten
Heuvelhof 1991). Bij de communicatie met de doelgroepen en de beleidsvoering ligt
bij deze strategie een hiërarchische sturingsstijl voor de hand, dat wil zeggen een
'top-down' benadering van de beleidsuitvoering, waarbij uitgegaan wordt van de
in regelgeving vastgelegde normen, bepalingen en procedures en overtredingen
strafrechtelijk worden gesanctioneerd. De beleidsvrijheid van ambtenaren zal in
zo'n geval relatief gering zijn. Beleidsvrijheid is de mogelijkheid van de uitvoeren
de ambtenaar om eigen doelen te stellen en voor het realiseren van deze doelen zelf
middelen te kiezen en tijdskeuzen te maken.
De strategie die in de jaren zeventig en tachtig in het nationale beleid voor de
landbouw wordt gevoerd, kan worden getypeerd als overwegend hiërarchisch. Een
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voorbeeld daarvan is de eerste en tweede fase mestwetgeving (zie paragraaf 7.5.2).
In het beleid zijn in de jaren tachtig en in het begin van de jaren negentig de
volgende kenmerken van hiërarchische sturing te herkennen. Beleidsdoelen worden
op eenzijdige wijze aan maatschappelijke groepen opgelegd. Aan natuurweten
schappelijke inzichten, bijvoorbeeld in de effecten van verzuring, wordt bij de
totstandkoming van beleid een groot belang gehecht. Er is een sterke gerichtheid
op generieke milieunormen en wetgeving als instrumenten om handelingsverplich
tingen aan individuele bedrijven op te leggen. De opgelegde wet- en regelgeving
blijkt echter onvoldoende effectief bij de aanpak van het belangrijkste milieupro
bleem binnen de landbouw, de vermesting. Wel staat de hiërarchische strategie
lange tijd garant voor economisch succes (Driessen et al. 1995). Het landbouw- en
het milieubeleid worden decennia lang beïnvloed door de neo-corporatistische
aanpak, waarbij het landbouwministerie een min of meer gesloten front vormt met
het landbouwbedrijfsleven (Frouws 1993).
Op basis van Driessen et al. (1995), kan geconcludeerd worden dat met name in
complexe situaties, waarbij meerdere actoren zijn betrokken, de grenzen van
hiërarchische sturing worden bereikt. In zulke situaties liggen andere sturings
strategieën meer voor de hand (Driessen et al. 1995:113). Hiërarchische sturing zal
echter vooral een rol moeten en kunnen blijven vervullen als richtinggevend kader
bij het formuleren van beleidsvisies op het nationale bestuursniveau, zoals de
nationale strategische landbouw- en milieunota's. Verder zullen milieunormen en
richtinggevende lange-termijn doelen op het gebied van duurzaamheid moeten
worden geformuleerd. Ook in noodsituaties zoals bij plotselinge verontreiniging of
overstromingen, zal vanwege de snelheid hiërarchische sturing voor de hand
liggen.
Gezien de nadelen van hiërarchische sturing komen echter meer en meer andere
vormen van sturing in de belangstelling te staan waarbij de overheid zich terwille
van de effectiviteit en legitimiteit verplicht tot overleg met andere overheden en
maatschappelijke organisaties. Door niet-hiërarchische vormen van sturing, zoals
netwerk- en zelfsturing, tracht men de eenzijdige, gecentraliseerde, generieke
juridische aanpak op te heffen. De mogelijkheden hiervoor nemen toe naarmate het
hiërarchisch vastgestelde beleid een meer algemeen en abstract karakter heeft en
naarmate het beleid niet of niet zonder meer kan worden uitgevoerd zonder
medewerking van andere actoren. Die medewerking vraagt echter wel om medever
antwoordelijkheid van die actoren (Driessen et al. 1995:114).
6.3.3 Netwerksturing
Het begrip netwerksturing kwam al in paragraaf 3.4 kort aan bod en wordt in deze
paragraaf uitvoeriger beschreven. Netwerksturing is afgeleid van het begrip
netwerk als concept voor beleidsvorming en beleidsuitvoering. Bij netwerksturing
is sprake van patronen van interactie tussen wederzijds afhankelijke actoren die
zich formeren rondom beleidsproblemen of programma's (De Bruijn en Ten
Heuvelhof 1991). Netwerksturing is erop gericht de verschillende overheden, te
zamen met het bedrijfsleven, non-profitorganisaties en burgers, overeenstemming
te laten bereiken over de aanpak van vaak regionale problemen. Dit laat onverlet
dat afzonderlijke actoren in het netwerk hun eigen motieven en belangen hebben
die niet met die van de andere partners hoeven te sporen. De aanpak is niet
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juridisch vastgelegd. Gepoogd wordt om relevante partijen te mobiliseren en samen
te brengen in een overlegstructuur. Van daaruit wordt gewerkt aan een 'package
deal', die onder gezamenlijke verantwoordelijkheid wordt uitgevoerd. Deze strate
gie wordt onder meer toegepast in het ROM-gebiedenbeleid waar gepoogd wordt
in een concreet gebied ruimtelijk beleid en milieubeleid te integreren (Glasbergen
en Driessen 1993). Het beleidsproces krijgt in beleidsnetwerken niet vorm doordat
het vooraf wordt vastgesteld door één actor op basis van doelen. Er is sprake van
een wisselwerking tussen overheden en andere actoren waarbij informatie, doelen
en middelen worden uitgeruild (De Bruijn et al. 1993). Bij netwerksturing wordt er
van uitgegaan dat beleid in belangrijke mate doelzoekend is. Dit betekent in het
uiterste geval dat de grens tussen beleidsvorming en beleidsuitvoering kan verva
gen (Klijn en Teisman 1992). Bij netwerksturing ligt generieke sturing in de vorm
van wet- en regelgeving en generieke subsidies, minder voor de hand dan specifie
ke sturing of 'fine tuning' (De Bruijn en Ten Heuvelhof 1991). De rol van de
overheid zal zich op operationeel niveau vooral richten op netwerkmanagement in
de zin van het strategisch interveniëren in en het begeleiden van het beleidsproces.
Bij deze vorm van consensuele sturing ligt een 'bottom-up' benadering, een pro
bleemoplossing in overleg met betrokkenen, evenals een relatief grote beleidsvrij
heid van ambtenaren, voor de hand, hoewel dit geen automatisme hoeft te zijn.
Voordelen van netwerksturing zijn het betrekken van de verschillende belangen
groepen bij de beleidsvoorbereiding, de gerichtheid op het bereiken van consensus
en de naar verwachting grotere acceptatie van beleid. Een nadeel is dat bij netwerk
sturing niet altijd voldoende aandacht wordt geschonken aan machtsverschillen
tussen actoren (Van Tatenhove en Leroy 1995). Bovendien wordt bij deze sturings
strategie verondersteld dat de overheid een actor als alle andere is. Op grond van
de taak van de overheid als behartiger van het algemene milieubelang zou zij als
een bijzondere actor moeten worden gezien. De overheid neemt niet alleen deel als
partij, maar moet ook kunnen optreden als coach of scheidsrechter bij conflicten.
Een derde nadeel van netwerksturing is dat het milieubelang niet altijd voldoende
gewicht krijgt in het proces van consensusvorming, zoals het geval is in sommige
ROM-gebieden (Gijsberts 1995). Aangezien afspraken tussen actoren vaak vrijwillig
en niet bindend zijn, kunnen implementatieproblemen ontstaan. Ten vijfde kan
volgens Smits (1995) een consequentie van het streven naar maatwerk, een inten
sieve betrokkenheid van de overheid zijn bij het netwerkspel, waardoor vraagtekens
kunnen worden geplaatst bij de organiseerbaarheid van netwerksturing (Smits
1995). Wanneer teveel nadruk wordt gelegd op het proces van beleidsvoering,
kunnen de gestelde doelen en de effecten van het beleid uit het oog worden
verloren (NIROV 1996). In situaties waar de overheid kiest voor een netwerkstrate
gie, maar tegelijkertijd niet bereid is de instrumenten van hiërarchische sturing
terzijde te stellen, kan het proces van beleidsvorming onder druk komen te staan,
door afname van het draagvlak voor beleid.
Concluderend heeft netwerksturing zowel voordelen als risico's, en alleen zin onder

bepaalde voorwaarden. Zo dient er sprake te zijn van wederzijdse afhankelijkheids
relaties tussen belangengroepen in het landelijk gebied, bijvoorbeeld tussen boeren,
natuurbeschermingsorganisaties en overheden. De milieuproblemen moeten
inhoudelijk en ruimtelijk af te bakenen zijn en er moet een kans zijn op een voor
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alle partijen positieve uitkomst. Een voorbeeld van zo'n positieve uitkomst is de
vrijwillige terugdringing van milieubelasting door boeren in ruil voor financiële
steun. Een ander voorbeeld is de grondonttrekking voor natuurgebieden in ruil
voor bedrijfsverplaatsing. Verder moeten de deelnemende actoren bereid en in staat
zijn met elkaar te onderhandelen. Dit betekent dat partijen georganiseerd moeten
zijn, hun achterban moeten kunnen vertegenwoordigen en bereid moeten zijn om
tot compromissen te komen op basis van voldoende onderhandelingsruimte.
6.3.4 Zelfsturing

Zelfsturing is een sturingsstrategie die in de jaren negentig meer in de bestuurlijke
belangstelling is komen staan. Zelfsturing is het door de doelgroep, al dan niet in
samenwerking met anderen, ontwerpen, vaststellen, uitvoeren en handhaven van
niet-statelijke regels (Van de Peppel 1995:31). Driessen et al. voegen hieraan het
volgende aan toe:
'In deze strategie wordt door de overheid aan maatschappelijke actoren een eigen ver
antwoordelijkheid gegeven in het realiseren van (regionale) beleidsdoelstellingen. De
verantwoordelijkheid van maatschappelijke actoren is uitsluitend gericht op de beleids
uitvoering en is door de overheid geconditioneerd: de overheid stelt de kaders vast
waarbinnen de private actoren kunnen handelen ter realisering van beleidsdoeleinden.'
(Driessen et al. 1995:4).

Bij deze invulling van Driessen et al. dient als kanttekening te worden geplaatst, dat
het debat over de invulling van dit concept nog niet uitgekristalliseerd is. In deze
situatie liggen de kaders waarbinnen zelfsturing gestalte moet krijgen nog niet vast.
De uitkomst zal door verschillende actoren worden beïnvloed. De taken, bevoegd
heden en mate van verantwoordelijkheid van private actoren, bij zowel doelformu
lering als beleidsuitvoering, en de ruimte voor eigen invulling van de doelen liggen
niet bij voorbaat vast.
Van zelfsturing of -regulering is sprake als de belangengroepen zelf deelnemen aan
de opstelling en de uitvoering van regels die het gedrag van de groepsgenoten
moeten sturen in de richting van een door de groep gewenst doel (De Vroom
1989:285). Van Driel (1989) hanteert een vergelijkbare definitie. Zelfsturing impli
ceert in het milieubeleid een toenemende individuele verantwoordelijkheid, burger
schap en verinnerlijking, kortom een toename van milieubesef resulterend in beter
milieugedrag. De termen zelfregulering en zelfsturing worden vaak door elkaar
gebruikt. Regulering roept associaties op met juridische regelgeving, terwijl juist
ook financiële en communicatieve instrumenten bij deze vorm van sturing worden
ingezet. Vandaar dat in deze studie de meer algemene en bredere term zelfsturing
wordt gebruikt.
Van zelfsturing wordt verwacht dat het de effectiviteit en de uitvoerbaarheid van
instrumenten van het milieubeleid verhoogt, en tevens dat het de legitimiteit van
het overheidsoptreden vergroot, door het creëren van een groter maatschappelijk
draagvlak. Zelfsturing kan leiden tot actie en mobilisatie van creativiteit bij de
oplossing van milieuproblemen, maar kan ook worden misbruikt als alibi voor
vrijblijvendheid of het verschaffen van uitstel. Evaluatie van verschillende activi
teiten en beleidsexperimenten op het terrein van zelfsturing zoals bedrijfsinterne
milieuzorg, convenanten en milieukeuren, moet daarover in de toekomst meer
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duidelijkheid verschaffen. Een grotere bestuurlijke aandacht voor zelfsturing doet
de behoefte aan monitoring van de bereikte milieuresultaten sterk toenemen.
Naarmate actoren immers meer aangesproken worden op hun resultaten op het
gebied van duurzaamheid, moeten die resultaten beter meetbaar zijn. De rijksover
heid behoeft deze monitoring niet (geheel) zelf uit te voeren, maar dient wel de
regie te voeren.
De overheid is bij zelfsturing niet alleen controleur en onderhandelingspartner,
maar kan een voorwaardenscheppende en faciliterende taak vervullen, om zo het
leervermogen van burgers en bedrijven op milieugebied te bevorderen (Potma
1991). Ook al betekent zelfsturing meer individuele verantwoordelijkheid, dit
betekent niet automatisch ook meer vrijheid voor de burger. Het woord 'zelf'
verwijst naar keuzevrijheid, maar die vrijheid geven private actoren deels weer op
door bijvoorbeeld convenanten te sluiten. Zelfsturing resulteert ook niet automa
tisch in gedecentraliseerde normstelling of in beleidsvrijheid van ambtenaren. Bij
deze vorm van sturing ligt echter het streven naar overleg over doelen en normen
wel voor de hand, gecombineerd met een organisatorische bottom-up aanpak en een
grotere beleidsvrijheid van ambtenaren. Het verschil tussen netwerksturing en
zelfsturing is zeker op operationeel niveau gradueel. In beide strategieën worden
op basis van overleg tussen actoren afspraken gemaakt. Zelfsturing gaat echter een
stap verder dan netwerksturing, is zoals gezegd gericht op het overnemen door de
doelgroep van taken en bevoegdheden van de overheid.
Zelfsturing is niet zonder risico's. Ten eerste kunnen net als bij netwerksturing
milieudoelen in het proces van onderhandeling worden afgezwakt. Door de nadruk
op het beleidsvoeringsproces kunnen doelen en beleidseffecten te weinig aandacht
krijgen. Een toenemende invloed van het bedrijfsleven, non-profit-organisaties en
burgers op beleidsprocessen kan leiden tot 'interest group liberalism'. Een te naïef
vertrouwen in zelfsturing kan dan ook resulteren in blindheid voor het optreden
van groepsegoïsme (Nelissen 1992:36). Dit kan weer tot gevolg hebben dat beleids
doelen worden afgezwakt of dat vage compromissen worden gesloten, die op een
lager bestuursniveau alsnog tot belangenconfrontaties en implementatieproblemen
leiden. Niet alleen private partijen, maar ook de overheid zelf kan zelfsturing
misbruiken als alibi om haar eigen onmacht te camoufleren of als vluchtroute om
haar verantwoordelijkheid voor het milieu af te schuiven op anderen. Deze on
macht of onwil van de overheid kan bijvoorbeeld veroorzaakt worden door gebrek
aan geld, bestuurlijke problemen of door de toenemende schaal van milieupro
blemen. Verder hebben belangenorganisaties bij zelfsturing een belangrijke functie,
maar dit betekent volgens Leroy (1992) niet automatisch dat deze organisaties de
verschillende rollen ook kunnen of willen spelen. Belangenorganisaties zijn in de
eerste plaats belangenbehartiger of pressiegroep. Verder ontwikkelen ze deskundig
heid en leveren ze informatie aan. Er is sprake van tegenstrijdigheid tussen al deze
rollen en functies. Er kunnen dan ook vragen worden gesteld ten aanzien van het
disciplinerende vermogen van belangenorganisaties en hun draagvlak bij de
achterban, met name waar het gaat om het handhaven van milieuregels (Leroy
1992:93).
In het licht van de genoemde risico's en bezwaren moet de vraag worden gesteld
wat dan wel de sturingspotentie is van deze vorm van sturing. In hoeverre is het
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voeren van effectief beleid door deze strategie mogelijk? Bij uitvoering van deze
strategie dienen de volgende vier aandachtspunten in de beschouwing te worden
betrokken.
• Net als bij andere strategieën zal de doelbereiking, in casu duurzaamheid, centraal
moeten blijven staan. Het zorg dragen voor milieuwaarden als collectief belang
impliceert dat overheden mogelijkheden zullen moeten blijven houden om
corrigerend op te treden wanneer de gestelde ecologische doelen niet worden
bereikt. Regelgeving dus als vangnet of stok achter de deur. Dit is des te meer
van belang bij een pluriforme doelgroep, met voorlopers en achterblijvers in
milieubeheer. Heldere doelen stimuleren niet alleen de achterblijvers, maar zijn
ook een steun in de rug voor pioniers.
• Net als bij netwerksturing dienen actoren te komen tot consensus over de aard
van de problemen waarmee ze zich zullen bezighouden, de doelstellingen van
sturing en de instrumenten. Probleemanalyse, doelstellingen en instrumenten zijn
het resultaat van overleg en onderhandeling (De Bruijn en Ten Heuvelhof
1991:53).
• Wisselwerking tussen actoren betekent nog niet dat er sprake is van een symme
trische machtsverdeling tussen actoren. Belangengroepen kunnen binnen een
strategie van zelfsturing de macht hebben om hun eigen belangen te laten
prevaleren of juist onvoldoende macht hebben om bijvoorbeeld taken te laten
uitvoeren door hun achterban.
• De organisatiekenmerken, zoals de mate van professionalisering, van betrokken
actoren beïnvloeden het beleidsproces. De Vroom (1989:51) noemt een aantal
organisatorische voorwaarden voor zelfsturing, die samenhangen met de mate van
institutionalisering en professionalisering van de doelgroep en haar vertegen
woordigende organisaties. Binnen de doelgroep dienen goed georganiseerde
belangenorganisaties aanwezig te zijn, die de behoefte aan zelfsturing bij de
achterban in uitvoerbare en acceptabele regels om kunnen zetten. Dit veronder
stelt een interne structuur van de vertegenwoordigende organisatie die de
benodigde kennis en informatie van de achterban kan mobiliseren. Om de
uitvoerbaarheid en de acceptatie van de achterban te vergroten, moet deze
achterban bij beleidsformulering en -uitvoering worden betrokken. De zelfsturen
de organisatie moet verder over voldoende middelen beschikken om onwilige
leden aan afspraken te houden. De organisatie dient voldoende afstand te
bewaren tot zowel de overheid als tot een eng gedefinieerd eigenbelang van een
zeer kleine achterban (De Vroom 1989).

6.4 Instrumentering
Sturingsinstrumenten zijn middelen om de doeleinden van het beleid uit te voeren
(zie Hoogerwerf 1989; De Bruijn en Ten Heuvelhof 1991). Er zijn verschillende
pogingen ondernomen om instrumenten in te delen. Zo wordt bijvoorbeeld onder
scheid gemaakt naar formele en informele instrumenten (Ringeling 1983), naar
vrijheid beperkende en vrijheid verruimende instrumenten, naar constituerende en
dirigerende instrumenten, naar algemene en individuele instrumenten (Van der
Doelen en Klok 1989) of naar verplichte en facultatieve instrumenten (De Bruijn
1990). In deze studie wordt de veelgebruikte indeling van Van der Doelen (1989)
gebruikt in 1) juridische instrumenten zoals vergunningen, wet- en regelgeving; 2)
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financiële instrumenten zoals heffingen, subsidies, statiegeldsystemen, verhandelba
re emissierechten en fiscale maatregelen en 3) communicatieve instrumenten zoals
voorlichting, convenanten en milieuzorgsystemen.
Bij deze indeling van Van der Doelen kunnen twee kanttekeningen worden ge
plaatst. Ten eerste is het onderscheid tussen juridische, economische en communi
catieve instrumentering niet scherp. Zowel juridische voorschriften als economische
prikkels kunnen communicatieve signalen geven aan de doelgroep, bijvoorbeeld
doordat ze de nadruk leggen op bepaalde vormen van milieuverontreiniging
waarvan de vervuilers zich niet eerder bewust waren. Niet alleen voorschriften en
vergunningsstelsels maar ook heffingen moeten voor implementatie wettelijk
verankerd worden (Bressers 1994). Ten tweede geeft de indeling van Van der
Doelen weinig inzicht in de manier waarop instrumenten het gedrag van de
doelgroep beïnvloeden. Gezien de nadruk die in deze studie ligt op de relatie
tussen overheid en doelgroep, zou deze relatie ook in de indeling van instrumenten
tot uiting moeten komen. Door Bressers en Klok is een indeling uitgewerkt die
hieraan voldoet, daar deze indeling het onderscheid tussen beperkende en ver
ruimende instrumenten verder uitdiept. De auteurs hanteren de volgende vijfdeling
op basis van de gevolgen die instrumenten voor de doelgroep hebben (Bressers
1994).
• Instrumenten die gedragsalternatieven voor de doelgroep onmogelijk maken.
Hierbij kan vooral gedacht worden aan fysieke regulering.
• Instrumenten die gedragsalternatieven scheppen. Ook hier kan fysieke regulering
een rol spelen. Het stimuleren van nieuwe technologische ontwikkelingen kan
eveneens nieuwe gedragsalternatieven scheppen.
• Instrumenten die de voor- en nadelen van gedragsalternatieven veranderen.
Economische prikkels spelen vaak een grote rol, maar ook diverse soorten voor
schriften.
• Instrumenten die het gewicht dat aan voor- en nadelen wordt toegekend veran
deren, zoals overreding.
• Instrumenten die de informatie over de voor- en nadelen van gedragsalternatie
ven veranderen. Onder deze categorie vallen diverse vormen van voorlichting.
Beleidsinstrumenten hebben de functie om bij te dragen aan gedragsverandering
en aan het bevorderen van leerprocessen van actoren. De WRR (1992a) geeft aan dat
drie soorten situatiekenmerken bepalen welk instrument ingezet moet worden:
1 kenmerken die verband houden met de kenbaarheid van emissies en effecten;
2 kenmerken die betrekking hebben op de structuur van de doelgroep en
3 kenmerken die de weerstand en de kosten van de doelgroep bepalen. Op basis
van deze indeling komt de WRR tot zeven probleemtypes of milieubeleidssituaties. Voorbeelden daarvan zijn overzichtelijke, beheersbare, onzichtbare en
diffuse probleemtypen (WRR 1992a). Ook in deze studie worden de kenmerken
van doelgroep en type probleem als uitgangspunt genomen voor de gewenste
manier van sturen.
De mogelijkheden en beperkingen van de verschillende typen instrumenten zijn in
bestuurskundige literatuur beschreven. Voor een overzicht wordt verwezen naar
De Bruijn en Ten Heuvelhof (1991) en Smits (1995). In het milieubeleid heeft de
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nadruk tot dusver gelegen op de inzet van juridische instrumenten. Kenmerkend
voor deze instrumenten is dat ze eenzijdig en direct zijn. Het eenzijdig opleggen
van normen aan, of een strakke regulering van menselijk gedrag kan contraproduktief werken, met name wanneer de relatie tussen de overheid en de te sturen
actoren gekenmerkt wordt door een tekort aan vertrouwen. Regelgeving waarvoor
geen draagvlak bestaat, vergroot de handhavingsproblemen. Een nadeel van
juridische regelgeving is verder dat voor het bevorderen van gedragsverandering
vaak gedetailleerde informatie nodig is, bijvoorbeeld over produktieprocessen
binnen bedrijven, informatie die bij de overheid niet altijd aanwezig is (De Bruin
en Ten Heuvelhof 1991:9-11).
Geelhoed (1992) geeft een verklaring voor de tegenvallende resultaten van het
juridische instrumentarium. In de eerste plaats treedt er een spanning op tussen de
beleidsambities ofwel de doelen van het beleid en de soms beperkte middelen,
zoals personele, financiële en wettelijke middelen. Dit leidt al tot een tegenvallend
beleidsresultaat. In de tweede plaats vindt er bij de concretisering van fysieke
regelgeving een voortdurende afweging plaats tussen bijvoorbeeld milieu- en
economische belangen, tot op het niveau van de vergunningverlenende instantie.
Dit resulteert op lagere bestuursniveaus in bijvoorbeeld gedogend bestuur, berus
tend bestuur of zelfs medeplichtig bestuur. In de derde plaats blijft door gebrekkige
handhaving het uiteindelijk resultaat, gedragsverandering van de doelgroep, achter
bij het van te voren aanvaarde minimum (Geelhoed 1992). Hieraan kan nog worden
toegevoegd dat ook wanneer normen effectief worden geïmplementeerd en nage
leefd, dit nog niet hoeft te leiden tot de gewenste milieukwaliteit.
Op basis van de ervaringen met juridische regulering in het milieubeleid is een
tweede generatie instrumentarium meer in de belangstelling komen staan: financiële
instrumenten zoals heffingen en subsidies en communicatieve instrumenten zoals
convenanten en voorlichting. Deze instrumenten zijn meer gericht op vergroting
van de zelfsturende vermogens van de samenleving dan juridische instrumenten.
Financiële en communicatieve instrumenten leggen weliswaar een grotere verant
woordelijkheid bij de doelgroep dan juridische instrumenten, maar kunnen toch in
een grote beleidsbemoeiienis van de overheid resulteren. Zo is volgens De Bruin
en Ten Heuvelhof (1991) voor een adequaat gebruik van financiële prikkels het in
veel gevallen noodzakelijk dat de overheid goed geïnformeerd is over het gedrag
van de te sturen actor. Ook communicatieve instrumenten dienen met een zekere
precisie te worden ingezet, wat kan betekenen dat de overheid zich gedetailleerd
bezighoudt met de te sturen actoren (De Bruin en Ten Heuvelhof 1991:165).
Financiële en communicatieve instrumenten bieden echter wel meer mogelijkheden
dan directe regelgeving om verinnerlijking van milieubesef te stimuleren.

6.5 Sturing naar duurzaamheid
Tot nu toe is een aantal sturingsstrategieën en instrumentaria in theorie beschreven.
Het hangt af van de specifieke situatie welke strategie en welke typen instrumenta
rium het meest effectief, efficiënt en legitiem zijn. Zo dient sturing afgestemd te zijn
op de kenmerken van het betreffende probleemveld, in dit geval ecologische
problemen, en op de kenmerken van de doelgroep, de landbouw. In deze paragraaf
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komt het eerste punt aan bod, sturing naar duurzaamheid gericht op vermindering
en oplossing van ecologische problemen. Eerst wordt aangegeven waarom de
overheid in het milieubeleid moet sturen en daarna wordt ingegaan op duurzaam
heid als beleidsdoel.
6.5.1 Wenselijkheid van kaderstellend milieubeleid

Met name in het milieubeleid voor de landbouw is overheidsingrijpen gewenst.
Hiervoor kunnen drie argumenten worden genoemd. Ten eerste bedreigen de
milieuproblemen veroorzaakt door de landbouw in ernstige mate de milieukwaliteit
in het landelijk gebied (zie paragraaf 1.2). Het bereiken van ecologische doelen zou
alleen daarom al een harde randvoorwaarde moeten zijn in het overheidsbeleid.
Overheidsingrijpen is ten tweede ook nodig omdat de markt van vraag en aanbod
onvoldoende rekening houdt met het milieu. De schaarste van milieugoederen,
zoals de uitputbaarheid van grondstoffen, komt onvoldoende in de prijzen van
Produkten tot uiting. Vervuiling wordt beschouwd als een extern effect en niet als
een deel van de produktiekosten. De waarde van milieugoederen zoals natuur is
moeilijk in een prijs uit te drukken en wordt daarom economisch ondergewaar
deerd.
Ten derde is overheidsingrijpen noodzakelijk vanwege het specifieke karakter van
milieuproblemen. Karakteristiek voor milieuproblemen is dat ze veelal een collectief
karakter hebben, waardoor sociale dilemma's of prisoner's dilemma's ontstaan
(zie ook paragraaf 5.4: punt 3 en paragraaf 5.6: economisch-technologische uitgangs
punten). Sociale dilemma's hebben drie kenmerken. Ten eerste zijn actoren weder
zijds van elkaar afhankelijk voor de oplossing van het dilemma. Ten tweede is er
sprake van tegenstrijdigheid tussen individuele en collectieve belangen. Ten derde
leidt het nastreven van individuele belangen tot een collectieve tragedie. Milieupro
blemen zijn een gevolg van dit sociale dilemma: gedrag dat individueel logisch en
begrijpelijk is, houdt geen rekening met het belang van alle mensen of van het
milieubelang (Van Asperen 1986). Een extra aanleiding voor dit gedrag schuilt in
de 'onzichtbaarheid' van milieuproblemen. Deze onzichtbaarheid ontstaat door
dat:
a milieuproblemen vaak op een andere plaats aan het licht komen dan waar ze
worden veroorzaakt;
b doordat ze deels een lange-termijn karakter hebben, zoals de afbraak van de
ozonlaag en
c doordat de gevolgen ervan voor de mensheid, zoals bij het broeikaseffect, niet
altijd even duidelijk zijn.
De drie genoemde argumenten impliceren dat de zorg voor het milieu niet alleen
aan individuen, de samenleving of de werking van de markt kan worden overgela
ten, maar dat de staat als overkoepelend gezag hier een speciale verantwoordelijk
heid moet dragen. Omdat de burger geneigd is het privé-belang boven het collectief
(milieu)belang te laten gaan, zal het beleid vooral gericht moeten zijn op verande
ring van het milieugedrag, met name door de kosten en baten van individuele
milieugedragingen te veranderen (Van Soest 1991).
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6.5.2 Duurzaamheid als beleidsdoel

Tegen de achtergrond van de ontwikkeling van de milieuwetgeving sinds om
streeks 1970 en op grond van de aard van dit beleidsterrein, is niet een terug
tredende overheid op milieugebied te verwachten. Bovendien is de recente herregu
lering van de milieuwetgeving vooral gericht op verbetering van de sturingscapa
citeit, waarbij de complexiteit van die wetgeving voorlopig toeneemt. Wel kan er
sprake zijn van een verandering van sturingscapaciteit in de zin van ontwikkeling
van de inzet van meer marktconforme instrumenten en de stimulering van meer
samenwerking van maatschappelijke groepen (Drupsteen 1989).
Gezien de ernst van de milieuproblemen is de doelbereiking, het realiseren van een
meer duurzame samenleving, van primair belang. Dit vraagt om het stellen van
duidelijke, op de lange termijn gerichte milieukwaliteitseisen en normen door de
overheid. Ten eerste vanwege de ernst van de milieuproblemen en de verant
woordelijkheid van de overheid als behartiger van het algemeen belang. Ten
tweede is dit nodig om bedrijven duidelijkheid te verschaffen, zodat deze hun
bedrijfsvoering en investeringsbeslissingen op het beleid kunnen afstemmen. Ten
derde worden achterblijvers op het gebied van de zorg voor het milieu gestimu
leerd tot gedragsverandering door duidelijke doelen, maar ook ten opzichte van
voorlopers schept zo'n beleid duidelijkheid. Hiërarchische sturing kan een rol
spelen bij de formulering van milieukwaliteitseisen als randvoorwaarden voor het
menselijk handelen.
In het voorgaande hoofdstuk is duurzaamheid beschreven als een term met een
reflexieve betekenis en als leerproces. Dit vraagt om reflexieve vormen van sturing
en een vorm van procesplanning die het leren van overheden en burgers stimuleert.
Procesplanning betekent onder meer dat doelen niet zeer gedetailleerd worden
geformuleerd voor de lange termijn, maar dat het beleid op basis van nieuwe
behoeften, wensen en inzichten, voortdurend bijgesteld wordt of kan worden,
zonder in ad hoe planning te vervallen. Ook Bressers noemt de noodzaak tot leren,
wanneer hij sturing beschrijft als een cyclisch proces, waarbij de informatie die voor
dat leerproces nodig is voor een belangrijk deel bestaat uit kennis van de uitvoering
en effecten van het gevoerde beleid (Bressers 1989). Het is een belangrijke taak van
de overheid om de voorwaarden voor het optreden van leerprocessen te scheppen
en in stand te houden. Het gaat dan vooral om leren door variëteit en selectie, dat
wil zeggen het uitproberen van een variëteit aan alternatieve handelwijzen. Vervol
gens wordt de meest geschikte handelwijze in de zin van bijdragend aan duur
zaamheid, daaruit geselecteerd (paragraaf 2.5.1; Van Gunsteren 1994). De overheid
moet zo leren te leren (Potma 1991). In hoofdstuk 5 is aangegeven dat duurzame
landbouw onder meer een sociaal-politieke dimensie omvat. Zeggenschap, sociale
vrijheid en zelfregulering inzake milieubeheer werden genoemd als voorwaarden
voor het realiseren van een meer duurzame landbouw door de doelgroep. Met
name de zelfsturingsstrategie sluit aan bij deze politieke dimensie van duurzaam
heid.
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6.6 Kenmerken van de landbouw
6.6.1 Inleiding

Wil sturing efficiënt zijn, dan zal deze afgestemd moeten zijn op de kenmerken van
de doelgroep. Smits (1995) stelt bijvoorbeeld dat de complexiteit van de doelgroep
een uitgangspunt voor sturing zou moeten zijn, naast de relatie tussen actor en
doelgroep. In de volgende paragrafen zal een aantal kenmerken van de landbouw
aan bod komen en de beleidsconsequenties die uit deze kenmerken volgen. Achter
eenvolgens worden besproken:
• de functies van de landbouw die richtinggevend zijn voor de beleidsvisie op de
gewenste ontwikkeling van de sector (paragraaf 6.6.2);
• de omgang met leven en ecologische processen (paragraaf 6.6.3.);
• de diversiteit binnen de landbouw (paragraaf 6.6.4);
• de kenmerken van boerenarbeid en -vakmanschap (paragraaf 6.6.5);
• de relatie tussen doelgroep en overheid (paragraaf 6.6.6);
In paragraaf 6.7 zullen de beleidsconsequenties die volgen uit de kenmerken van
de landbouw worden samengevat.
6.6.2 Functies van de landbouw
Kenmerkend voor de landbouw is dat het een sector is die voedsel en grondstoffen
produceert. Naarmate bestuurders meer betekenis toekennen aan de voedselproducerende functie van de Nederlandse landbouw, zullen ze ook meer belang
hechten aan handhaving van de landbouw in Nederland. De Commissie Van der
Stee verwoordde dit door te stellen dat de nationale land- en tuinbouw een
essentiële rol vervult bij de voedselvoorziening van de bevolking. De landbouw
vervult dus een strategische functie, naast het vormgeven van het landschap, het
beheer van de bodem en het leefbaar houden van het landelijke gebied (Commissie
Van der Stee 1989:61).
Hierbij moet wel de kanttekening worden geplaatst dat de Nederlandse landbouwproduktie de binnenlandse behoefte overtreft; voor 60 procent van de produktie van
landbouw en voedingsmiddelenindustrie moeten buitenlandse afnemers worden
gevonden (Maas 1994:149). Vanwege de betekenis van de voedselproduktie voor
burgers is mijns inziens een normatieve en politieke keuze gewenst die uitgaat van
het zekerstellen van een omvang van de voedselproduktie, die minimaal voldoende
is voor zelfvoorziening op nationaal niveau. Als argument tegen zelfvoorziening
kan worden aangevoerd, dat deze niet voor alle bedrijfstakken zou hoeven te gel
den. Nederland kan immers graan uit Frankrijk en tomaten uit Spanje halen. Hierbij
gelden echter wel de volgende drie voorwaarden.
1 De totale milieu-effecten van produktie-alternatieven zullen tegen elkaar moeten
worden afgewogen. Produktie van bepaalde glastuinbouwprodukten kan welis
waar met minder energiegebruik in zuidelijke landen gebeuren, maar daarbij
dienen ook de milieu-effecten van het transport over de weg of door de lucht
worden meegerekend. Deze milieu-effecten zijn tot dusver onvoldoende in de
produktprijzen verdisconteerd.
2 De milieubelasting van produktie elders, zoals het gebruik van chemische gewas
beschermingsmiddelen, zal vergeleken moeten worden met de milieu-effecten
van produktie in Nederland. De manier waarop in het buitenland wordt gepro
duceerd en de milieumaatregelen die daar gelden, zijn vanuit Nederland moeilijk
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beïnvloedbaar. De Europese Unie draagt door haar richtlijnen bij aan harmonise
ring van milieumaatregelen binnen Europa, maar deze richtlijnen zijn het
resultaat van een inhoudelijk compromis tussen landen die voorlopen en die
achterblijven in milieubeheer.
3 Een brede operationalisering van duurzame landbouw (zie hoofdstuk 5), impli
ceert dat de landbouw niet alleen als voedselproducent wordt beschouwd, maar
ook een bijdrage aan natuur- en landschapsbeheer en aan plattelandsvernieuwing
dient te leveren. Dit kan een keuze betekenen voor de bescherming van de
grondgebonden landbouw, aangezien natuur- en landschapsbeheer bij de nietgrondgebonden landbouw niet van toepassing zijn.
Een politieke keuze voor handhaving van grondgebonden bedrijfstakken in Neder
land vraagt vanwege de beherende functie van de landbouw om een zekere
overheidsbescherming. Zoals de WRR immers laat zien is het waarschijnlijk dat in
een scenario van vrije markt en vrijhandel zonder overheidsbescherming, bepaalde
bedrijfstakken zoals de akkerbouw uit Nederland zullen verdwijnen (WRR 1992b).
Bescherming in plaats van een vrijhandelsscenario is ook van belang vanwege
duurzaamheid. Bepaalde grondgebonden bedrijfstakken zoals de akkerbouw zijn
relatief minder milieubelastend dan andere bedrijfstakken, zoals de intensieve
veehouderij en glastuinbouw. Bovendien vormt de akkerbouw een afzetmoge
lijkheid voor organische mest.
Ook de Commissie Van der Stee geeft aan dat landbouw naast voedselproduktie
ook functies vervult in de inrichting en het beheer van het landelijk gebied. De
verschillende visies die hierover bestaan kunnen worden onderscheiden in de
volgende twee categorieën of posities.
Scheiding van functies

Deze ontwikkelingsoptie voor het landelijk gebied gaat ervan uit dat landbouw
moeilijk is te combineren met andere functies zoals natuurbeheer. Volgens de
commissie Albrecht-De Zeeuw verschillen landbouw en natuur wezenlijk van
elkaar, omdat landbouw per definitie is gericht op vermindering van de biologische
variatie. Landbouw en natuur moeten daarom ruimtelijk van elkaar worden
gescheiden. Om een robuuste ecologische hoofdstructuur te kunnen ontwikkelen,
dient grond te worden onttrokken aan de landbouw (WRR 1992b; Commissie
Albrecht-De Zeeuw 1990). Dit is mogelijk omdat een relatief intensieve en hoogproduktieve landbouw kan worden gerealiseerd op een kleiner areaal. Weliswaar
levert dit een hogere milieubelasting op per oppervlakte-eenheid, maar niet per een
heid produkt. De milieubelasting is dan bovendien meer ruimtelijk geconcentreerd.
Optredende milieu-effecten kunnen verminderd worden door een nauwkeurige en
geminimaliseerde aanwending van inputs, zoals mineralen en gewasbeschermings
middelen. Minimalisering van milieu-effecten bij een intensieve produktie vraagt
om technologische oplossingen zoals gesloten stalsystemen, substraatteelt en
industriële mestverwerking. De politieke sterkte van deze ontwikkelingsoptie wordt
bevorderd door drie factoren:
1 een verwachte afname van het landbouwareaal zoals in verschillende toekomst
scenario's wordt beschreven (bijvoorbeeld WRR 1992b);
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2 sterke pleidooien voor de vorming van grote natuurgebieden met zelfreguleren
de oernatuur door natuurorganisaties zoals het Wereld Natuur Fonds en de
Vereniging Natuurmonumenten en
3 eensgezindheid in visie ten aanzien van de noodzaak van onttrekking van agrari
sche grond voor natuurgebieden. Zo is er op dit punt coalitievorming ontstaan
tussen de ANWB en het Wereld Natuur Fonds. Agrarische belangenorganisaties
gaan soms akkoord met grondonttrekking om in ruil daarvoor niet met beperkin
gen te worden geconfronteerd in andere gebieden.
Integratie van functies

De tweede groep, met vertegenwoordigers zoals de Vereniging Milieudefensie
(Buitenkamp et al. 1992) en het Centrum voor Landbouw en Milieu, stelt dat in de
eerste plaats gestreefd moet worden naar een extensieve landbouw die minder
produktie per dier en per hectare oplevert. Inputs zoals veevoer zouden niet
geïmporteerd, maar zoveel mogelijk in eigen land verbouwd moeten worden.
Volgens de pleitbezorgers van zo'n landbouwontwikkeling zullen geen grote
arealen landbouwgrond vrijkomen. Een meer milieuvriendelijke landbouw kan
integendeel tot een grotere grondbehoefte leiden (Ministerie van LNV 1992a). Ook
op het niveau van het individuele bedrijf is er bij boeren een grote grondbehoefte
om te kunnen extensiveren, om het bedrijf te kunnen vergroten of om produktierechten voor melk, mest en suiker te verwerven (Bolsius 1992; Stolwijk 1992).
Landbouw richt zich in de integratie-optie niet alleen op het produceren van
voedsel, maar ook op het beheer en de ontwikkeling van natuur- en landschaps
waarden, door bijvoorbeeld natuurproduktie, door biologische produktiewijzen en
door het afsluiten van beheersovereenkomsten. Ook pleitbezorgers van een verbre
de plattelandsontwikkeling kunnen onder de vertegenwoordigers van deze visie
worden geschaard, hoewel de mate van integratie van functies die wordt bepleit,
verschilt. Het koersenbeleid dat is ontwikkeld door de Rijks Planologische Dienst,
stelt in de zogenaamde blauwe-koers-gebieden een mozaïek voor van landbouw en
andere functies van grond. Dit betekent vooral een ruimtelijke verweving van func
ties. Verbreding kan echter ook op bedrijfsniveau plaatsvinden. Verschillende
studies geven met begrippen als pluri-activiteit, verweving en neventakken aan dat
verbreding kan bijdragen aan de leefbaarheid van het platteland en de boer extra
inkomstenbronnen kan verschaffen (De Bruin 1993; Oostindie en Peters 1994; De
Vries 1995). Op basis van de in hoofdstuk 5 uitgewerkte operationalisering van
duurzaamheid gaat deze studie vooral in op de mogelijkheden van de tweede optie,
de integratie van functies. Aan deze optie tracht een groot aantal innovatiegroepen
actief invulling te geven.
6.6.3 Ecologische processen

Zoals in paragraaf 6.5 is aangegeven, is milieubeleid voor alle economische sectoren
van belang. Kenmerkend voor de landbouw is bovendien de omgang met levend
materiaal. Dit kenmerk onderscheidt agrarische ondernemers van veel andere
ondernemers in het midden- en kleinbedrijf. Nadat hierop is ingegaan zullen de
bestuurlijke consequenties ervan aan het eind van deze paragraaf worden aangege
ven. De grondstof van de landbouw bestaat uit de levende natuur, te weten
planten, dieren, zaai- en pootgoed. Bij de omzetting hiervan spelen levensprocessen
een essentiële rol, zoals groei, kieming, voortplanting, bloei, enzovoort (Koningsveld
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1991). De bedrijfsvoering op landbouwbedrijven kan door de omgang met levens
processen gekenschetst worden als een cultiverende activiteit, terwijl de omgang met
dood materiaal een construerende activiteit is (zie intermezzo 6.1). De omgang met
levensprocessen maakt de landbouw bovendien tot een cyclisch levensproces, waarbij
leven voortdurend gereproduceerd wordt, bijvoorbeeld door het kalven van koeien,
door het bemesten van de grond, door de omzetting van stoffen door bodemleven
en door het opnieuw poten van geoogste aardappels.
Intermezzo 6.1. Cultiveren en construeren (op basis van Bui ting 1989)
Construeren betekent dat onderdelen door de mens in een kunstmatige schikking bijeen
gezet worden. Bij cultiveren verricht de mens weliswaar voorbereidende activiteiten,
zoals ontginnen, ploegen en zaaien, maar het is de groeikracht van de natuur die het
eigenlijke werk moet doen. De mens beïnvloedt dit proces (Van Meisen 1963).
Dit onderscheid kan verduidelijkt worden door de landbouw te vergelijken met het
bouwen van een huis. Bij de constructie van een huis kan het uitgangsmateriaal
(cement, steen, hout) verreiken beïnvloed en bewerkt worden, tijdens het bouwproces
kunnen de materialen op veel verschillende manieren onderling gerangschikt en gecom
bineerd worden en de vorm van het uiteindelijke produkt kan zelf worden bepaald.
Tijdens de bouw kunnen voortdurend wijzigingen worden doorgevoerd in de gebruikte
materialen of in het nagestreefde einddoel.
Bij landbouw als cultiverende activiteit is het uitgangsmateriaal maar zeer beperkt te be
ïnvloeden of, zoals bij kweken, fokken of genetische manipulatie op een moeizame en
tijdrovende manier, terwijl de effecten van deze beïnvloeding moeilijker te overzien
zijn. De uiteindelijke vorm is al in het uitgangsmateriaal aanwezig en verankerd in de
genen. De teelttechnische regels, zoals het tijdstip van zaaien, de plantafstand, de
groeitijd en de opeenvolging van gewassen, zijn minder beïnvloedbaar dan bouwtechni
sche regels. Het uiteindelijke produkt, het gewas, de melk, het vee, ligt al aan het begin
van het groeiseizoen vast en is het resultaat van uitgangsmateriaal, groeiomstandigheden en teelttechniek.
Of het resultaat, de oogst, bevredigend zal zijn, is niet volledig beheersbaar, maar blijft
een kwestie van afwachten. Zo wordt een goed wijnjaar in Frankrijk, ondanks veel tech
nische hulpmiddelen tijdens de oogst en de bewerking, toch voor een groot deel be
paald door de hoeveelheid regen die valt en de tijdstippen waarop het regent.

Een tweede kenmerk van de landbouw is dat het agrarische bedrijf niet geïsoleerd
van andere levensprocessen functioneert, maar in nauwe samenhang met de fysieke
omgeving waarin ecologische processen een belangrijke rol spelen. Ook al is er met name
de laatste decennia sprake van een ontkoppeling van landbouw en ecologische
processen, zoals in paragraaf 2.3.4 is beschreven, toch zijn er nog steeds sterke
relaties tussen het landbouwbedrijf en de omgeving met als belangrijkste comparti
menten bodem, water en lucht. Ook bij de zogenaamde niet-grondgebonden
landbouw is er door de aan- en afvoer van water en voedingsstoffen zo'n wissel
werking met de omgeving. Volledige isolering van het produktieproces van de
omgeving en controle hierover is in ieder geval tot op heden een illusie. Een
voorbeeld daarvan is dat glastuinders die los van de grond op substraatteelt telen,
bij deze teeltwijze niet minder last hebben van ziekten en plagen dan grondtelers.
Ze krijgen zelfs te maken met nieuwe kwalen (Spaan en Van der Ploeg 1992). De
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wisselwerking met de omgeving is niet alleen onvermijdelijk maar ten dele ook
wenselijk en doelbewust. Voorbeelden daarvan zijn de stuifmeelbevruchting, het
opvangen van regenwater in de glastuinbouw en het gebruik maken van roofinsecten bij biologische bestrijding.
Op grond van het bovenstaande kan landbouw als volgt worden omschreven.
Landbouw is een cyclisch proces en omvat het cultiveren van levend materiaal in een
gecompliceerde fysieke omgeving, waarmee deels doelbewust ecologische relaties worden
onderhouden. Deze omschrijving heeft vier belangrijke implicaties.

1 Door de onvermijdelijke en deels gewenste ecologische relaties tussen bedrijf en
omgeving is het van belang om een duurzame landbouw te bevorderen door zo
veel mogelijk uit te gaan en gebruik te maken van natuurlijke processen, ook om
ongewenste effecten van de produktie zoveel mogelijk te voorkomen. Een mooi
voorbeeld daarvan is natuurlijke verjonging in de bosbouw. Zaaien en planten
van soorten kost veel geld en heeft het risico dat de beheerder voortdurend moet
ingrijpen om te voorkomen dat de bomen uiteindelijk worden weggeconcurreerd
door andere soorten. In daarvoor geschikte situaties kan door natuurlijke verjon
ging goedkoop een bos ontstaan dat goed aangepast is aan de lokale omstandig
heden.
2 De omgang met levend materiaal maakt dat bedrijfsvoering in de landbouw niet
erg flexibel kan zijn, daar de natuur zich maar in beperkte mate laat sturen en
manipuleren. Natuurlijk zijn ook industriële ondernemingen niet onbeperkt flexi
bel. Dit is dus een meer gradueel dan principieel onderscheid. De beperkte
flexibiliteit heeft tot gevolg dat bedrijfsmatige keuzen zoals de invulling van het
bouwplan, niet slechts op grond van marktontwikkelingen kunnen worden ge
maakt. Zo is een te sterke specialisatie op één of enkele gewassen, soorten en
variëteiten uit het oogpunt van duurzaamheid niet aan te raden. De kans op
ziekten en plagen en daarmee de behoefte aan gewasbeschermingsmiddelen
neemt door specialisatie toe en kan bovendien tot afname van de genetische
diversiteit leiden, met alle milieurisico's van dien. Marktontwikkelingen hebben
door de verwevenheid met ecologische processen gevolgen voor de milieubelas
ting. Zo kan bijvoorbeeld een graanprijsverlaging leiden tot een verschuiving van
de graanproduktie naar verbouw van meer intensieve gewassen die meer
chemische middelen vragen. Ook de schaal van de produktie speelt een rol bij
de mate van flexibiliteit. Wanneer bijvoorbeeld een tegen ziekte resistent gewas
wordt verbouwd zal, naarmate de schaal van de produktie toeneemt, de kans op
het doorbreken van die resistentie ook toenemen.
3 Ethische aspecten zoals het welzijn van dieren spelen in de landbouw een belang
rijke rol. Ook deze aspecten beperken de manipuleerbaarheid van het produktieproces. De melkproduktie van een koe of de vleesproduktie van een varken kan
niet onbeperkt worden opgevoerd. Een melkkoe is een levend wezen dat niet tot
melkautomaat kan en mag worden gereduceerd. Wanneer onvoldoende rekening
wordt gehouden met de eigenschappen en het gedrag van dieren, ontstaan
negatieve effecten, zoals stress bij varkens. Deze effecten leiden op hun beurt
weer tot inkomstendaling. Protesten van consumenten, bijvoorbeeld tegen het
transport en de huisvestingsomstandigheden van mestkalveren, zijn bovendien
schadelijk voor het imago van de landbouwsector.
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4 Als vierde punt kan worden genoemd dat het functioneren van de landbouw
binnen de fysieke omgeving, ofwel binnen een open systeem, onvermijdelijk leidt
tot onzekerheid. Deze onzekerheid is ten dele het gevolg van de complexiteit van
ecologische processen, ten dele het gevolg van ons gebrek aan kennis op dit
terrein en deels het gevolg van de onvoorspelbaarheid en onbeheersbaarheid van
natuurlijke processen zoals het weer (zie ook paragraaf 2.2.4). Alle agrarische
processen zijn in meer of mindere mate onderhevig aan onvoorspelbare invloe
den van het weer, het optreden van ziekten en plagen, enzovoort. Die onzeker
heid komt ook aan het licht bij de invoering van nieuwe technieken. Zo bestaat
volgens Verhagen (1989) het gevaar dat bij introductie van genetisch gema
nipuleerde organismen plagen ontstaan of dat door kruising ongewenste ver
spreiding van eigenschappen optreedt.
Samengevat dient er binnen de landbouw uitgegaan te worden van natuurlijke
processen. Agrarische activiteiten zijn maar in beperkte mate flexibel en manipu
leerbaar. Er treedt onzekerheid op als gevolg van complexiteit, gebrek aan kennis
en de onvoorspelbaarheid van natuurlijke processen. De omgang met leven en het
functioneren in een open ecologisch systeem en de uitwerking daarvan in de boven
staande punten heeft de volgende drie beleidsconsequenties.
• De verwevenheid tussen bedrijfsmatige aspecten en ecologische processen heeft
tot gevolg, dat beleidsmaatregelen die effect hebben op één aspect van de
bedrijfsvoering, ook gevolgen hebben voor de rest van de bedrijfsvoering en voor
de milieu-effecten van de bedrijfsvoering. Sturing van de landbouw kan derhalve
niet alleen op economische overwegingen zijn gebaseerd. Het verkrijgen van
inzicht in de milieugevolgen van invoering van beleidsmaatregelen voor de
onderlinge samenhang van bedrijfsmatige aspecten is dus van belang.
• De punten drie en vier vragen om een beoordeling van ethische aspecten en van
de milieugevolgen van nieuwe technologie.
• De geringe manipuleerbaarheid en flexibiliteit van ecologische processen binnen
het agrarisch produktieproces pleiten er enerzijds voor om agrarische verande
ring beleidsmatig te ondersteunen en stellen anderzijds grenzen aan de wijze, de
schaal en het tempo waarop agrarische veranderingen kunnen worden doorge
voerd.
6.6.4 Diversiteit van de sector

De diversiteit van de landbouw komt tot uitdrukking in het grote aantal verschil
lende agrarische bedrijven, in de verschillende onzekerheidsfactoren waarmee
agrariërs worden geconfronteerd en in het uiteenlopende gedrag van agrariërs.
Deze punten worden hier achtereenvolgens behandeld.
Omvang en structuur Zoals is beschreven in paragraaf 2.2.4, is de agrariër geen pure

homo economicus. Naast voldoende inkomen streven de meeste boeren ook
uiteenlopende sociale doelen na. Verder bleek dat de sector bestaat uit een groot
aantal relatief kleine gezinsbedrijven. Door de verbondenheid van agrariërs met hun
grond en door de band tussen bedrijf en gezin worden bedrijven vaak langer
voortgezet dan men economisch gezien zou verwachten. Door het grote aantal
aanbieders binnen de landbouw en de relatieve prijsinelasticiteit van de geprodu
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ceerde goederen hebben agrariërs maar geringe mogelijkheden om de markt van
landbouwproducten te beïnvloeden.
De consequenties hiervan zijn ten eerste dat een beleid dat de landbouw slechts in
eonomische termen beschouwt, dus de sociale doelen van agrariërs en de werking
van agrarische markten niet in de beschouwing betrekt, geconfronteerd kan worden
met onverwachte beleidseffecten en onvoldoende acceptatie door agrariërs. Ten
tweede hebben boeren maar een beperkte manoeuvreer- of handelingsruimte om
op ontwikkelingen in de markt in te spelen.
Onzekerheidsfactoren Zoals eerder gezegd hebben boeren te maken met veel onzeker

heidsfactoren (paragraaf 2.2.4). Door de uiteenlopende en veranderlijke omstan
digheden waarbinnen boeren werken, zullen ook de bedrijfsvoering en de milieu
effecten daarvan verschillen. Voor het beleid betekent dit dat de effecten van
beleidsmaatregelen moeilijk voorspelbaar zijn en per bedrijf zullen verschillen.
Verschillend gedrag Zoals in paragraaf 2.5.1 is beschreven, reageren agrariërs op

verschillende wijze op ontwikkelingen in markten, technologie en beleid, uitgaande
van hun persoonlijke omstandigheden, opvattingen en kennis. Zo ontstaan verschil
lende bedrijfsstijlen, strategieën van boeren op grond van hun opvattingen hoe
geboerd moet worden. Ook zijn er grote verschillen tussen innovatiegroepen, in
bijvoorbeeld doelen, organisatievormen en activiteiten van de groepen. Dit betekent
dat ook de beleidseffecten van maatregelen in de landbouw sterk uiteenlopend
kunnen zijn.
Samengevat laten bovenstaande punten zien dat de doelgroep pluriform is. Boven
dien heeft de landbouw als beleidsveld een grote dynamiek door de veranderlijke
en verschillende reacties van agrariërs op het beleid. De beleidsconsequenties die
hieruit voortvloeien zijn de volgende; deze hebben betrekking op zelfsturing,
leervermogen en differentiatie.

• De landbouwsector is dermate complex, dat deze moeilijk controleerbaar, stuur
baar en voorspelbaar is. De algemene sturingsproblematiek gaat dus ook en
versterkt op voor de landbouw. Om toch het oplossend vermogen inzake milieube
heer zo groot mogelijk te laten zijn, zou de sector zelf daaraan ook een bijdrage
moeten leveren. De overheid heeft onvoldoende kennis om de produktieprocessen
van landbouwbedrijven te overzien, ze heeft onvoldoende inzicht in alle mogelijk
heden om de milieubelasting te verminderen en ook heeft ze niet de mogelijkheid
om de gevolgen van beleidsmaatregelen voldoende in te schatten. In zo'n situatie
is zelfsturing een strategie die aandacht verdient. Een politieke keuze voor zo'n
strategie heeft het voordeel dat de zelfsturende vermogens van boeren worden
benut en dat de legitimiteit van het beleid kan worden vergroot.
• Diversiteit biedt het voordeel dat verschillende ontwikkelingsrichtingen kunnen
worden verkend (zie paragraaf 2.6.1). Dit sluit aan bij de operationalisering van
duurzaamheid in het vorige hoofdstuk, waarin duurzaamheid is beschreven als een
maatschappelijk leer- en zoekproces. Ook vanuit het concept van zelfsturing kan
ervoor worden gepleit om het leervermogen van overheid en boeren te vergroten. De
WRR stelt dat er theoretisch een maximale effectiviteit van beleid bestaat, maar
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deze maximale waarde is niet bekend. Milieudoelstellingen dienen daarom niet
vastgelegd te worden en de planvorming zou meer gericht moeten worden op een
leerproces (WRR 1992a). Dit standpunt kan worden gezien als een pleidooi voor een
vorm van procesplanning. Planning als leerproces bevordert het openhouden van
verschillende ontwikkelingswegen. Op deze wijze kan in de landbouw worden
aangesloten bij de vele ontwikkelingsstrategieën die boeren op hun bedrijf volgen.
De bestaande diversiteit wordt zo versterkt. Diversiteit leidt echter alleen, zoals
eerder betoogd, tot een duurzame landbouw als deze gekoppeld is aan verinnerlij
king van milieubesef bij de doelgroep.
Intermezzo 6.2 Milieugedrag van bedrijven en beleidsstijlen

Stijl 1 Dwang en straf

In deze situatie is er geen of onvoldoende naleving van milieumaatregelen. Milieu
wordt gezien als een last. Toezicht en controle van de overheid zijn scherp. Bij overtre
dingen worden consequent sancties ingezet. Overwegend hiërarchische sturing, gecom
bineerd met regulerende instrumenten zoals vergunningverlening en economische in
strumenten zoals heffingen, vormen de prikkels om bedrijven te bewegen tot gedrags
verandering.
Stijl 2 Verduidelijking en overtuiging
De naleving van milieuvoorschriften staat voorop. Er is enig milieubewustzijn ontstaan
en het milieu wordt als een regulier vraagstuk van de bedrijfsvoering geaccepteerd.
Milieu blijft in zekere zin een last, maar dan wel een geaccepteerde en draaglijke. De
betekenis van hiërarchische sturing is afgezwakt, maar wel is er regelmatig toezicht en
controle van de overheid. Instrumenten die milieuvriendelijk gedrag economisch be
voordelen boven ander gedrag, gecombineerd met informatievoorziening en voorlich
ting, kunnen in zo'n situatie een overtuigend effect hebben.
Stijl 3 Facilitering en stimulering

Naleving van milieuvoorschriften is een vanzelfsprekende zaak. Het milieubewustzijn is
binnen bedrijven verankerd en er zijn daarvoor voorzieningen getroffen. Het milieu be
vindt zich op de grens van last en uitdaging. De overheid kan op grond van steekproefgewijze controles een tamelijk groot vertrouwen hebben in het gedrag van bedrijven.
Doelen en normen zijn door netwerkoverleg tot stand gekomen en worden op basis van
zelfsturing uitgevoerd. Regelgeving wordt als 'stok achter de deur' achter de hand
gehouden. Instrumentering richt zich op het vergroten van het aantal milieuvriendelijke
gedragsalternatieven en het bevorderen van die alternatieven (zie paragraaf 6.4). Stimu
lerende economische instrumenten, zoals subsidies en vrijwillige afspraken tussen
overheid en doelgroep, spelen een belangrijke rol.
Stijl 4 Totaal milieubeheer

De naleving van milieuvoorschriften is op hoofdlijnen gegarandeerd. Bedrijven hebben
een bedrijfsintern milieuzorgsysteem. Milieu is een uitdaging op strategisch en uitvoe
ringsniveau. De relatie tussen overheid en doelgroep is gebaseerd op vertrouwen. Er
zijn mogelijkheden en beleidsruimte gecreëerd voor innovatie op het gebied van milieu,
natuur en landschap. De nadruk ligt op zelfsturing en communicatieve instrumenten
zoals afspraken tussen overheid en doelgroep, aangevuld met regelgeving als 'vang
net'.

• De landbouwpraktijk is niet homogeen, er zullen dus altijd voorlopers en
achterblijvers zijn in milieubeheer en verschillen in mate van milieubewustzijn. Een
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bepaalde differentiatie van beleid die recht doet aan deze verschillen in milieugedrag
is daarom van belang. Differentiatie kan bijvoorbeeld vorm worden gegeven door
een aangepaste versie van het vierfasenmodel, dat is ontwikkeld op het terrein van
milieuzorg door het Ministerie van VROM (Wiering 1995), toe te passen op de
landbouw. Het VROM-model koppelt het milieugedrag aan de houding van
overheden en gaat ervan uit dat de fasen elkaar in de tijd opvolgen. Gaandeweg
ontwikkelt een bedrijf zich van naleving van regelgeving naar inbouw van continue
verbetering van milieuprestaties en tenslotte naar integratie in de bedrijfsvoering
van preventief milieubeleid. Het VROM-model is lineair opgezet.
In intermezzo 6.2 is dit model aangepast om te komen tot een beleidsstijlenmodel.
Door onderscheid te maken in beleidsstijlen of -benaderingen kunnen strategie en
in te zetten instrumenten worden gedifferentieerd naar de mate waarop bedrijven
zich op het milieu oriënteren (zie ook Smits 1995; ECWM 1995). De verschillende
stijlen hoeven elkaar niet in de tijd op te volgen, maar kunnen ook worden toege
past op verschillende doelgroepen. Bij de keuze voor een bepaalde beleidsstijl kan
bovendien onderscheid worden gemaakt naar de mate waarin innovatieve boeren
groepen een bijdrage leveren aan een meer duurzame landbouw. Ook kan onder
scheid gemaakt worden naar geografisch schaalniveau of onderscheid worden
gemaakt naar bedrijfstak. In intermezzo 6.2 zijn vier stijlen beschreven en gekop
peld aan taken van de overheid, aan vormen van sturing en aan typen instrumen
ten.
6.6.5 Boerenarbeid en vakmanschap
Boerenarbeid Niet alleen de kenmerken van de landbouw zijn van belang voor de

wijze van sturing van de sector, maar ook de kenmerken van boerenarbeid, dat wil
zeggen de handelingen en de beslissingen van boeren op bedrijfsniveau. Hoe de
boer op zijn bedrijf functioneert, is inzichtelijk gemaakt door Van der Ploeg (Van
der Ploeg 1991), die een analyse heeft gemaakt van boerenarbeid. Hij stelt dat
boerenarbeid niet alleen betrekking heeft op de directe produktie van gewassen,
melk, vlees, enzovoort, maar ook op andere domeinen of werkvelden. Hij onder
scheidt het domein van de reproduktie, het domein van familie en gemeenschap en
het domein van de economische en institutionele betrekkingen. Er is sprake van
reproduktie, omdat bijvoorbeeld koeien moeten kalven om melk te kunnen blijven
geven. Oude koeien worden vervangen door nieuwe, jonge koeien. Het domein van
familie en gemeenschap is van groot belang voor de bedrijfsvoering. Zo moeten de
bedrijfs- en gezinsuitgaven op elkaar afgestemd worden en hangt de keuze van
gewassen samen met de hoeveelheid arbeid die beschikbaar is op het bedrijf.
Lange-termijnplannen worden beïnvloed door het feit of er al dan niet een bedrijfsopvolger aanwezig is. In het domein van de economische en institutionele betrek
kingen gaat het om aan- en verkoop, het afsluiten van contracten, leningen, enzo
voort. Boeren wegen al deze domeinen of werkvelden tegen elkaar af op bedrijfsni
veau. De beslissingen binnen een domein krijgen pas zin wanneer ze zijn afgestemd
op beslissingen in andere domeinen (Frouws en Van der Ploeg 1988). Boerenarbeid
kan dus gedefinieerd worden als de actieve coördinatie van domeinen of werkvelden ten
opzichte van elkaar (Van der Ploeg 1991:32). Elke boer geeft op zijn eigen wijze

invulling aan deze afstemming. Dit komt tot uiting in de verschillende bedrijfsstijlen (zie paragraaf 2.6.1).
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Dit betekent dat aspecten binnen het werkveld van de produktie, zoals een hoge
gewasopbrengst, pas beoordeeld kunnen worden op grond van kennis uit andere
werkvelden, zoals de ingezette arbeid, de financiële positie en de aangegane
risico's (Frouws en Van der Ploeg 1988:31). Aspecten van de bedrijfsvoering, zoals
het netto financiële bedrijfsresultaat, stikstofverliezen of de melkgift per koe kunnen
dus ook niet geïsoleerd van de rest van de bedrijfsvoering beoordeeld worden. Het
domein van de produktie kan bijvoorbeeld niet los van de invloed van andere
domeinen, zoals economische en institutionele betrekkingen worden beschouwd.
De financiële positie en de toekomstperspectieven van boeren kunnen niet ingeschat
worden op grond van een of enkele economische parameters. Zo blijkt uit empi
risch onderzoek naar bedrijfsstijlen in Friesland dat de omvang van een bedrijf op
zichzelf een volkomen inadequaat criterium is om inkomensverschillen te verklaren.
In verschillende bedrijfsstijlen kan een goed inkomen worden verdiend, mits het
bedrijf goed wordt uitgebalanceerd, dat wil zeggen dat de bedrijfsonderdelen en aspecten goed op elkaar zijn afgestemd. Er blijken meerdere mogelijkheden te zijn
om als boer het inkomen en de bedrijfsperspectieven te verbeteren. Er is niet één
weg die naar Rome leidt (Van der Ploeg et al. 1992).
Boerenarbeid bestaat uit een veelheid van taken. Binnen het relatief gemakkelijke
systeem van de graanteelt worden al zo'n 400 deelbeslissingen onderscheiden.
Deze deelbeslissingen moeten worden gecoördineerd. Kenmerkend is volgens Van
der Ploeg dat het arbeidsproces tot op zekere hoogte ambachtelijk is. Daarmee wordt
bedoeld dat
a er een permanente wisselwerking is tussen hoofd- en handarbeid;
b er een eenheid is tussen produktie en reproduktie en
c de uitkomst van het arbeidsproces niet voorspelbaar is (Frouws en Van der Ploeg
1988:28).
Tijdens het produktieproces worden allerlei beslissingen genomen, die ook niet van
te voren hadden kunnen worden genomen en die het proces steeds bijstellen en
daarmee de uitkomst beïnvloeden. Het bijstellen van beslissingen gebeurt op ver
schillende niveaus van de bedrijfsvoering. Ten eerste bij het nemen van allerlei
lange-termijn bedrijfsbeslissingen, zoals investeringen in milieutechnologie. Ten
tweede bij het nemen van beslissingen tijdens het groeiseizoen. Afhankelijk van hoe
het gewas groeit wordt ingegrepen. Ten derde ook tijdens het uitvoeren van
bepaalde handelingen zoals zaaien en ploegen. Het feit dat Nederlandse boeren
meestal half gedraaid op de trekker zitten en meer achterom dan vooruit kijken, om
continu het resultaat van het ploegen, zaaien of oogsten te beoordelen, illustreert
dit. Het ambachtelijke karakter van boerenarbeid kan dan ook omschreven worden
als een doorgaande cyclus van voortdurend observeren, interpreteren, evalueren en bij
stellen (Van der Ploeg 1991). De handelingen tijdens het groeiseizoen zijn niet
precies en vooraf te voorspellen. Afhankelijk van de effecten van vorige handelin
gen, zoals bespuitingen of omstandigheden zoals het weer, worden de daarop
volgende handelingen aangepast. Dit voortdurende cyclische leerproces op basis van
praktische handelingen biedt de boer de mogelijkheid om de bedrijfsvoering
voortdurend aan te passen.
Het agrarisch produktieproces is zoals eerder gezegd niet volledig voorspelbaar,
niet volledig opsplitsbaar in deeltaken, niet geheel planbaar en niet achteraf volgens
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een bij voorbaat vaststaand schema controleerbaar. De landbouw is dan ook niet
volledig industrialiseerbaar, dat wil zeggen onderworpen aan een organisatievorm,
waarin een van te voren bepaald werkschema over diverse arbeidskrachten ver
deeld wordt om dit zo exact mogelijk, volgens al klaar liggende richtlijnen uit te
voeren.
Uit het voorgaande kunnen de volgende beleidsconsequenties worden afgeleid.
1 Toekomstperspectieven van bedrijven kunnen niet ingeschat worden op slechts
één of enkele bedrijfskenmerken. Een hoge gewasopbrengst zegt bijvoorbeeld
niets over het bedrijfsresultaat als er niet ook inzicht is in de kostenstructuur van
het bedrijf. Welke boeren in de toekomst hun bedrijf zullen beëindigen, volgt
niet automatisch uit kenmerken als bedrijfsgrootte of bedrijfsstijl. Uit onderzoek
in de Achterhoek blijkt dat boeren hun eigen bedrijfstijl overwegend inschatten
als een stijl die leidt tot goede toekomstperspectieven. Driekwart van de boeren
in dit gebied heeft nog nooit bedrijfsbeëindiging overwogen (Roep et al. 1991).
Dit betekent voor het beleid dat ook agrarische toekomstscenario's en opvattin
gen over landbouwontwikkeling niet op slechts enkele (kwantitatieve) parame
ters kunnen worden gebaseerd.
2 Beleidsmaatregelen oefenen niet uitsluitend invloed uit op een bepaald aspect
van de bedrijfsvoering, maar beïnvloeden door de samenhang tussen de bedrijfs
onderdelen de gehele bedrijfsvoering.
3 Milieuverontreiniging en de aantasting van natuur en landschap dienen niet als
toegevoegde aspecten van de bedrijfsvoering te worden gezien, maar als nauw
verbonden met het arbeids- en produktieproces. Een drastische verlaging van de
milieudruk op bedrijfsniveau kan een diepgaande en ingrijpende reorganisatie
van de bedrijfsvoering en bedrijfsontwikkeling vergen (Roep en Roex 1992:1).
4 Het effect van beleidsmaatregelen is moeilijk te voorspellen, omdat de boer een
afweging maakt op grond van de effecten van die maatregelen op de domeinen.
Overheidsmaatregelen hebben dus geen gelijke uitwerking naar alle boeren, maar
zijn toegesneden op bepaalde bedrijfsstijlen, waardoor het beleid bepaalde stijlen
bevoordeelt of benadeelt (Roep et al. 1991).
5 Beleid zou het bedrijf niet moeten opvatten in termen van een geheel van
subsystemen, zoals de markt, de gezinsstructuur of het houden van vee, die zijn
onderzocht door subdisciplines per subsysteem, zoals zootechniek, marketing of
cultuurtechniek. Een bedrijfsbeslissing is pas rationeel wanneer die aansluit bij
alle domeinen van boerenarbeid. Het investeren in een pootaardappelmachine
is bijvoorbeeld voor de ene boer rendabel, terwijl dit bij de ander niet past in de
bedrijfsvoering, ook al hebben ze hetzelfde bouwplan en dezelfde financiële
uitgangssituatie. Landbouwbeleid vraagt dus niet om reductionisme, maar om
een geïntegreerde benadering van al deze verschillende subsystemen.
Concluderend: het effect van beleidsmaatregelen op landbouwbedrijven is maar in

beperkte mate voorspelbaar. Het landbouw- en milieubeleid zouden moeten gaan
van een geïntegreerde benadering van de werkvelden van boerenarbeid.
Boerenvakmanschap Vakmanschap is niet alleen op theoretische kennis gebaseerd,
maar vooral ook op ervaringskennis. Het begrip vakmanschap is omschreven in
paragraaf 1.4.3. Kenmerkend voor vakmanschap in het algemeen is dat dit niet
alleen benut en in stand gehouden wordt, maar vooral ook wordt uitgebreid,
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gecorrigeerd en vernieuwd. Een belangrijk kenmerk van vakmanschap is dat dit in
staat is om zelf een belangrijke dynamiek te ontwikkelen (Van der Ploeg 1991:27 en
29). Deze dynamiek uit zich binnen de landbouw in verschillende bedrijfsstijlen en
in de creatieve vernieuwingskracht van de sector. Vakmanschap kan, mits gericht
op duurzaamheid, de basis vormen voor zelfsturing omdat deze strategie van de
boeren zelf een creatieve bijdrage aan de oplossing van ecologische problemen
vraagt.
Dynamiek betekent dat een doelgroep veranderlijk is. Smits (1995) onderscheidt
intrinsieke dynamiek en reflexieve dynamiek. Intrinsieke dynamiek is de verander
lijkheid van de doelgroep zonder dat er sprake is van gerichte interventies van de
overheid. Een voorbeeld daarvan is de dynamiek van bedrijven met het oog op
veranderingen van de markt (Smits 1995). Een grote intrinsieke dynamiek kan
problematisch zijn in termen van effectieve sturing, behalve wanneer deze dyna
miek op duurzaamheid is gericht. Een procesgerichte planning sluit hierbij aan.
Reflexieve dynamiek is het reactievermogen van de doelgroep op een gerichte
interventie en een voorwaarde om tot gedragsverandering te komen. Interventie is
immers bedoeld om een reactie uit te lokken. Daar tegenover staat dat de doelgroep
door deze vorm van dynamiek ook in staat is prikkels te absorberen en te neutrali
seren, dan wel te ontwijken (Smits 1995). De keerzijde van vakmanschap als bron
van dynamiek is de kans op creatieve ontduiking van beleidsmaatregelen. Vak
manschap dat op een andere manier wordt aangewend, kan echter een vernieu
wingskracht zijn die weliswaar geen voldoende, maar wel een noodzakelijke
voorwaarde vormt voor een duurzame landbouw.
6.6.6 Relatie tussen overheid en doelgroep

Een effectieve sturingsstrategie houdt rekening met de houding van de doelgroep.
Deze houding zal in grote lijnen door drie factoren worden bepaald: de noodzaak
die er gezien de ecologische problemen is voor gedragsverandering, de mate waarin
het beleidsmatig gewenste gedrag wordt onderschreven door de doelgroep en de
mogelijkheden van de doelgroep om tot het gewenste gedrag te komen (Smits
1995:61). In deze subparagraaf worden deze drie factoren geconcretiseerd voor de
landbouw.
De ernst van de ecologische problemen is voldoende aangegeven in paragraaf 1.2.
De mate waarin een doelgroep zelf bereid is om een bijdrage te leveren aan oplos
sing van de milieuproblematiek wordt wel aangeduid met het begrip verinnerlij
king (Winsemius 1986). Verinnerlijking is een voorwaarde voor gedragsverandering
en draagt bovendien bij aan vergroting van de acceptatie van beleid.
Hoewel met name de agrarische belangenorganisaties lange tijd een defensieve
houding hebben aangenomen ten opzichte van de milieuproblematiek, wordt de
bijdrage van de landbouw aan de milieubelasting door de meeste boeren inmiddels
erkend. Niet alleen voortvloeiend uit wet- en regelgeving, maar ook op basis van
convenanten, vrijwillige afspraken tussen de landbouwsector en overheid, heeft de
sector een begin gemaakt met de aanpak van ecologische problemen (Landbouw
schap 1995). Ook het aandeel biologische landbouw binnen de landbouwpraktijk
groeit gestaag (Ministerie van LNV 1992). Innovatiegroepen zeggen te streven naar
een duurzame landbouw en laten dit in de praktijk ook zien (hoofdstuk 8). Er zijn
dus aanwijzigingen dat de doelgroep de noodzaak en de wenselijkheid inziet, om
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tot een meer milieuvriendelijk gedrag te komen en daar ook de mogelijkheden voor
ziet. Wel zou de overheid dit gedrag kunnen en moeten ondersteunen. Onderne
mers hebben zoals gezegd immers te maken met een sociaal dilemma waarbij het
individueel belang niet altijd correspondeert met het collectief (milieu)belang.
Ook het historische aspect is van belang bij het beschouwen van de relatie tussen
doelgroep en overheid. In de afgelopen decennia is vaak wantrouwen gegroeid
tussen boeren en overheden op verschillende bestuursniveaus. De overheid wordt
nogal eens als een onbetrouwbare onderhandelingspartner gezien door boeren.
Smits (1995) stelt dat de reputatie van de sturende actor bepaalt, hoe een prikkel
tot gedragsverandering wordt ontvangen door de doelgroep. Omgekeerd kan er
ook twijfel bij de overheid bestaan over de bereidheid van de doelgroep tot ge
dragsverandering. Overleg tussen actoren zal dus onder meer gericht moeten zijn
op bevordering van het onderling vertrouwen. Bovendien kunnen stimulansen
worden ingebouwd om actoren te houden aan hun afspraken. Zo kan regelgeving
als vangnet achter de hand worden gehouden indien bepaalde afspraken binnen
een vooraf bepaalde tijd niet worden nagekomen. Innovatiegroepen zijn organisaties
die een strategie van zelfsturing zouden kunnen uitvoeren. Het is echter de vraag
in hoeverre deze groepen een invulling aan zo'n strategie kunnen en willen geven
en in welke mate hun organisatiekenmerken aansluiten bij deze taak. In de hoofd
stukken 8 en 9 zal hier verder op worden ingegaan.

6.7 Strategieën en criteria voor sturing gericht op duurzame landbouw
In deze slotparagraaf worden conclusies getrokken en worden de sturingsstrategiën
en -criteria beschreven, om te komen tot een meer duurzame landbouw. Daartoe
worden eerst in paragraaf 6.7.1 de beleidsconsequenties samengevat die volgen uit
de kenmerken van het onderhavige probleem- en beleidsveld. Vervolgens wordt in
paragraaf 6.7.2 aangegeven welke van de eerder beschreven sturingstrategieën het
beste aansluit op deze kenmerken. Tenslotte worden in paragraaf 6.7.3 drie criteria
beschreven en uitgewerkt voor sturing gericht op een meer duurzame landbouw.
De drie sturingscriteria worden gebruikt voor de toetsing van het rijksbeleid in
hoofdstuk 7.
6.7.1 Beleidsconsequenties

Uit de kenmerken van ecologische problemen beschreven in paragraaf 6.5 kan een
aantal beleidsconsequenties worden afgeleid. Ze zijn in figuur 6.1 samengevat.
6.7.2 Sturingsstrategieën
In deze paragraaf wordt beschreven welke van de eerder beschreven sturingsstrate
gieën aansluit bij de beleidsconsequenties die in de vorige paragraaf zijn genoemd.
Geconcludeerd werd dat de overheid bij de aanpak van ecologische problemen een
speciale verantwoordelijkheid heeft. Het bereiken van ecologische doelen zou
gezien de ernst van de milieuproblemen als randvoorwaarde voor het handelen van
overheden en boeren moeten worden beschouwd. Bij het stellen van milieukwali
teitseisen op nationaal niveau zou een hiërarchische sturingstrategie gevolgd kunnen
worden.
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Figuur 6.1 Kenmerken/aspecten van ecologische problemen en van de landbouw en hun
beleidsconsequenties
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Dit laat onverlet dat in de door mij ontwikkelde visie gekozen wordt voor een
vorm van strategische procesplanning. Op die manier kan worden ingespeeld op
veranderende kennis, technologie, wensen en behoeften. De sociaal-politieke dimen
sie van duurzaamheid betekent voor de relatie tussen doelgroep en sturende
actoren dat gestreefd zou moeten worden naar: zeggenschap van boeren; zelfregule
ring op milieugebied en vrijheid op bedrijfsniveau.
Met name op operationeel niveau kan de overheid binnen ecologische randvoor
waarden een strategie van zelfsturing naar duurzame landbouw volgen. Veel
milieuproblemen in de Nederlandse landbouw zijn complex, manifesteren zich op
regionaal niveau (verzuring, verdroging, vermesting) en worden veroorzaakt door
een groot aantal actoren. Zoals is betoogd heeft de overheid onvoldoende kennis
om de bedrijfsvoering van het grote aantal bedrijven te kunnen overzien en niet het
inzicht om alle mogelijkheden te kennen hoe de milieubelasting kan worden
verminderd (paragraaf 6.6.4). Verder heeft de overheid zoals eerder gezegd niet de
mogelijkheid om alle gevolgen van maatregelen in te kunnen schatten en zal zij dus
andere actoren dan zichzelf bij de aanpak van de problemen moeten betrekken.
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Uit de beschreven kenmerken van de landbouw kwam naar voren dat de sector
complex is. Bovendien is ze beleidsmatig moeilijk stuurbaar, controleerbaar en
voorspelbaar. De doelgroep landbouw is verder pluriform en dynamisch. In zo'n
situatie is het effect van beleidsmaatregelen moeilijk in te schatten, maar anderzijds
schept dit mogelijkheden om de vernieuwingsmogelijkheden binnen de sector zelf
te benutten. Op grond van de kenmerken van de landbouw is een strategie van
zelfsturing zeker op operationeel niveau aan te bevelen, onder de in paragraaf 6.3.4
genoemde voorwaarden:
1 doelbereiking;
2 overleg en onderhandeling tussen actoren;
3 een redelijk symmetrische machtsverhouding tussen actoren en
4 belangenorganisaties die zich kenmerken door een voldoende mate van verin
nerlijking van milieubesef en professionalisering.
Intermezzo 6.3 Functies van de overheid bij zelfsturing
Probleemformulerende en mobïlisatiefunctie Hoewel de directe belanghebbenden vooral de
motor voor verandering aanzwengelen, kan de overheid stimuleren dat een bepaald
milieuprobleem op de maatschappelijke en politieke agenda komt en zo (groepen)
burgers mobiliseren om activiteiten op dit gebied te ondernemen. Men name communi
catieve instrumenten zoals voorlichting kunnen hierbij een rol spelen.
Basis- of kaderfunctie Door het karakter van milieu als collectief goed speelt de overheid
een belangrijke rol bij de bescherming van het milieu. De overheid dient daarom ten
minste een basisfunctie te vervullen door kaderwetgeving en minimum kwaliteitseisen
of ecologische doelen te formuleren die in overleg met de doelgroepen nader worden
ingevuld.
Coalitie- of onderhandelingsfunctie De overheid fungeert als contractpartner waar het gaat
om beleidsafspraken met andere actoren of het afsluiten van convenanten. De overheid
kan daarbij een communicatieve en een bemiddelende rol spelen.
Faciliterende rol Agrariërs moeten niet alleen bereid zijn, maar ook de mogelijkheden
hebben om een meer duurzame landbouw te realiseren. Kennis, technologie, beleids
ruimte en de economische situatie beïnvloeden deze mogelijkheden. Op deze terreinen
kan de overheid randvoorwaarden creëren voor een meer milieuvriendelijke gedrags
wijze en het aantal mogelijke gedragsalternatieven vergroten. Zo worden de marges
voor zelfsturing vergroot.
Vangnetfunctie De overheid heeft functie als 'stok achter de deur' wanneer de beleids
matig gestelde milieudoelen niet bereikt worden, of wanneer gemaakte afspraken
onvoldoende of niet binnen de gestelde tijd nagekomen worden. De stok achter de deur
stimuleert actoren om hun verantwoordelijkheid te nemen op het gebied van milieube
heer.
Controlefunctie Vormen van zelfregulering, zoals milieuzorgsystemen of vrijwillige
natuurproduktie, vergen een onafhankelijke en regelmatige controle op het bereikte
natuur- en milieuresultaat.

Overheden kunnen bij een strategie van zelfsturing verschillende functies vervullen
die in intermezzo 6.3 zijn uitgewerkt. Bij de implementatie van het beleid op
regionaal niveau fungeren met name provinciale overheden steeds meer als onder
handelingspartner. In die gevallen wordt wel geproken over transactiesturing.
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De in intermezzo 6.3 genoemde functies kunnen elkaar in de tijd opvolgen en zijn
deels ook gekoppeld aan de fasen van de beleidslevenscyclus. Wanneer bijvoor
beeld een milieuprobleem nog maar net is erkend en op de politieke en maat
schappelijke agenda is gekomen, speelt de mobilisatiefunctie een belangrijke rol. De
controlefunctie speelt meer een rol wanneer een milieuprobleem min of meer
beheersbaar is geworden.
6.7.3 Sturingscriteria

Op basis van het beperkte sturend vermogen van de overheid, in combinatie met
de kenmerken van ecologische problemen en het beleidsveld landbouw, kom ik
tenslotte tot drie uitgangspunten voor nationaal overheidsbeleid dat is gericht op
een meer duurzame landbouw. Deze uitgangspunten worden hierna toegelicht en
hun onderlinge relaties verduidelijkt (zie ook de figuren 6.2 en 6.3).
Het gaat om de volgende drie uitgangspunten:
1 een strategie van zelfsturing door boeren en de ontwikkeling van een daarbij
aansluitend instrumentarium, waarbij de nadruk meer ligt op toepassing van
economische en communicatieve instrumenten dan op juridische instrumentering;
2 het bevorderen van het leervermogen van overheden en boeren;
3 verinnerlijking, dat wil zeggen verhoging van de mate van milieubewustzijn,
vergroting van de bereidheid van boeren om een bijdrage te leveren aan oplos
sing van ecologische problemen en een voldoende draagvlak bij boeren voor
milieumaatregelen.
Figuur 6.2 Criteria voor sturing naar duurzame landbouw

innovatiegroeperi
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Deze uitgangspunten zijn gevisualiseerd in figuur 6.2 en worden nu eerst toegelicht.
De beperkte sturingsmogelijkheden van de overheid die in paragraaf 6.2.2 zijn
geschetst, geven aanleiding tot het volgen van een sturingsstrategie die het leren
van overheden en burgers en de zelfsturende vermogens van de samenleving
bevordert (pijl 2 en 3). De aard en de mate van sturing dienen afgestemd te zijn op
de kenmerken van de landbouw en van ecologische problemen. Kenmerkend voor
de landbouw is onder meer de diversiteit en het vakmanschap in de landbouwpraktijk. Doordat boeren op hun bedrijven verschillende ontwikkelingswegen
volgen met inzet van boerenvakmanschap, kan bovendien duurzaamheid als leeren zoekproces gestalte krijgen (pijl 1). De ecologische problemen vragen om
verinnerlijking van milieubewustzijn en om een voldoende draagvlak voor beleids
maatregelen (pijl 5). De mate waarin zelfsturing op milieugebied door de doelgroep
landbouw mogelijk is, hangt af van de mate waarin de landbouwpraktijk geheel of
gedeeltelijk, en meer specifiek innovatiegroepen, ook werkelijk bereid zijn een
bijdrage te leveren aan duurzame landbouw (pijl 4). De drie uitgangspunten
worden hierna kort uitgewerkt hetgeen is gevisualiseerd in figuur 6.3.
Figuur 6.3. Uitwerking van de sturingscriteria
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Zelfsturing

Zelfsturing vraagt om een andere verdeling van taken en bevoegdheden tussen
overheden en boeren, een taakverdeling die beide partijen verantwoordelijkheid
geeft bij de oplossing van ecologische problemen. Hoe deze taakverhouding er uit
zal komen te zien is gelet op de complexiteit van de doelgroep niet voorspelbaar.
Deze is afhankelijk van de sociale en fysische kenmerken van een gebied, de
verinnerlijking door de doelgroep en de ernst van de milieuproblemen en zal
daarom in een overleg- en onderhandelingsstructuur moeten worden gevormd. Een
overleg- en onderhandelingstructuur waarin actoren moeten samenwerken, vertoont
kenmerken van een netwerk, dat is gericht op het bereiken van een situatie die voor
alle betrokkenen een verbetering is ten opzichte van de oude situatie van eenzijdige
overheidssturing.
De mate waarin de vrijheid van boeren wordt beïnvloed, hangt af van de beleids
ruimte en gedragsalternatieven die worden opengehouden of geschapen. Ingezette
instrumenten zullen uitgaande van de in paragraaf 6.4 genoemde indeling van
Bressers en Klok het aantal duurzame gedragsalternatieven moeten vergroten.
Leervermogen

Gezien de ernst van de ecologische problemen zal de doelbereiking, een duurzame
landbouw, centraal moeten staan. Het formuleren van duidelijke ecologische doelen
vermindert de beleidsonzekerheid voor agrariërs en maakt verantwoorde investe
ringsbeslissingen mogelijk. Een goede communicatie, informatievoorziening en uitwisseling zijn daarbij voorwaarden om het leervermogen van overheid en boeren
te vergroten en om te komen tot wederzijds begrip en effectief beleid.
Een beleid dat leerprocessen bevordert zal gekenmerkt worden door een vorm van
procesplanning (zie paragraaf 6.5.2). Het formuleren van doelvoorschriften in plaats
van middelvoorschriften stimuleert het leren en innovatief gedrag en laat meer
mogelijkheden open om verschillende oplossingsrichtingen te verkennen. Geduren
de de implementatie van het beleid kunnen eventueel gekwantificeerde normen
verder ingevuld worden in overleg met de doelgroep.
Verinnerlijking

Er kan zoals gezegd onderscheid gemaakt worden tussen de verinnerlijking van
milieubewust gedrag en de verinnerlijking van beleid. Deze twee aspecten van
verinnerlijking zijn natuurlijk nauw met elkaar verbonden. Onvrede over beleid kan
ook de eigen bereidheid tot milieuvriendelijk gedrag ondermijnen. Het stimuleren
van beide vormen van verinnerlijking is dan ook een voorwaarde voor effectief
milieubeleid.
In het voorgaande zijn uitgangspunten geformuleerd voor sturing door de nationale
overheid naar een meer duurzame landbouw. In het volgende hoofdstuk zullen het
landbouw-, milieu- en natuurbeleid getoetst worden aan deze sturingscriteria en
aan de criteria voor duurzame landbouw die in hoofdstuk 5 zijn geformuleerd.
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7 EVALUATIE NATIONAAL OVERHEIDSBELEID VOOR DE LANDBOUW

'Neem Hollands boer zijn guldens af
zijn centen en vierduiten
maar laat hem toch zijn vette grond
dan kan hij nog eens fluiten'

(Anoniem)

7.1 Inleiding
In deze studie staat de vraag centraal op welke wijzen innovatiegroepen gestimu
leerd of belemmerd worden in hun streven naar duurzame landbouw door het
nationale overheidsbeleid voor de landbouw. Zowel de operationalisering van
duurzaamheid als de wijze van sturing zijn hierbij relevant. De wijze waarop de
nationale overheid een duurzame landbouw bevordert, wordt langs twee wegen
beoordeeld. Ten eerste door de innovatiegroepen te vragen hoe ze hun contacten
met overheden en het nationale overheidsbeleid ervaren (hoofdstuk 10). Ten tweede
is een evaluatie uitgevoerd van de beleidsvoornemens van de ministeries van LNV
en VROM. Deze tweede evaluatie vormt het onderwerp van dit hoofdstuk en omvat
een beoordeling van de doelformulering, de beleidsstrategieën en de implementatie.
De evaluatie vindt plaats op basis van de duurzaamheids- en sturingscriteria die
in de hoofdstukken 5 en 6 zijn geformuleerd. De volgende onderzoeksvraag wordt
in dit hoofdstuk beantwoord. 'In hoeverre bevordert het nationale beleid voor de
landbouw een duurzame landbouw en agrarische initiatieven die bijdragen aan een meer
duurzame landbouw?' De vraag is uitgewerkt in de volgende deelvragen.

1 Hoe definieert de nationale overheid duurzaamheid en duurzame landbouw?
2 In hoeverre bevordert het nationale landbouw-, milieu-, natuur- en landschapsbeleid een duurzame landbouw?
3 Welke sturingsstrategie(ën) volgen de ministeries van LNV en VROM?
4 Met welke instrumenten poogt de nationale overheid de landbouwpraktijk in de
richting van duurzaamheid te sturen?
5 Hoe kunnen de sturingsstrategieën en het ingezette instrumentarium beoordeeld
worden?
De opbouw van dit hoofdstuk is als volgt. Geanalyseerd wordt eerst de wijze
waarop aan het beleidsdoel en het concept duurzame landbouw is vorm gegeven
in nationale strategische beleidsnota's op het terrein van landbouw, milieu, natuur
en landschap (paragraaf 7.2). Met milieubeleid wordt hier het milieuhygiënisch
beleid bedoeld, dat poogt de milieukwaliteit van bodem, water en lucht te verbete
ren. In dit hoofdstuk wordt niet het accent gelegd op de effecten van het beleid of
de mate waarin een duurzame landbouw wordt gerealiseerd; dit is het onderwerp
van de regelmatige RIVM- en VROM-rapportages. Beoordeeld worden de wijzen
waarop duurzaamheidsdoelen zijn geformuleerd en geoperationaliseerd door de
nationale overheid. Hierbij wordt uitgegaan van de vier dimensies die in hoofdstuk
5 aan duurzaamheid zijn toegekend (paragraaf 7.3).
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De beoordeling van de strategie concentreert zich op de sturingsstrategieën van de
ministeries van VROM en LNV in het landbouw-, milieu-, natuur- en landschapsbeleid (paragraaf 7.4). Aangezien innovatiegroepen vooral te maken hebben met de
wijze waarop beleidsvoornemens worden uitgevoerd, wordt aandacht besteed aan
de implementatie van het beleid (paragraaf 7.5). Zo wordt het ingezette instru
mentarium van het nationale overheidsbeleid beschreven (7.5.1). Om meer inzicht
te krijgen in de vraag, in hoeverre de gevolgde strategieën stimulerend zijn voor
agrarische initiatieven die bijdragen aan duurzame landbouw zoals innovatiegroepen, worden vervolgens twee milieuhygiënische beleidsvelden nader belicht,
namelijk het mineralenbeleid en het gewasbeschermingsbeleid (paragraaf 7.5.2 en
7.5.3). In paragraaf 7.6 worden de strategieën en het ingezette instrumentarium van
de ministeries van LNV en VROM beoordeeld op basis van de in hoofdstuk 6
geformuleerde sturingscriteria. In paragraaf 7.7 worden conclusies getrokken. In
hoofdstuk 11 zullen de resultaten van de evaluatie in dit hoofdstuk en de perceptie
van het rijksbeleid door innovatiegroepen (hoofdstuk 10) worden vergeleken.

7.2 Duurzaamheid als beleidsdoel
7.2.1 Landbouwbeleid

Ondanks de decennia durende succes-story bleek de Nederlandse landbouw in de
jaren tachtig in toenemende mate problemen op te leveren zoals overschotten aan
landbouwprodukten en ecologische problemen (zie paragraaf 1.2). Met het begrip
duurzaamheid lijkt echter binnen de landbouw een consensus te zijn ontstaan over
de te volgen koers. De remedie die vanaf de jaren tachtig werd voorgesteld voor
de ecologische problemen op nationaal en internationaal niveau, was vooral een
'kwantitatief' beleid, gericht op het terugdringen van de overschotten aan agrari
sche produkten en van de mineralenoverschotten, en op het verminderen van het
gebruik van inputs zoals kunstmest en chemische gewasbeschermingsmiddelen. De
melkquotering en mestwetgeving waren de meest in het oog springende maatrege
len van dit beleid. Met de overname uit het Brundtlandrapport van het begrip
'duurzame ontwikkeling' als doel in het Nederlandse landbouwbeleid is aan de
discussie over de agrarische produktie een kwalitatieve dimensie toegevoegd. De
Structuurnota Landbouw noemt als de belangrijkste doelstelling van het landbouw
beleid 'het bevorderen van een concurrerende, veilige en duurzame landbouw'
(Ministerie van LNV 1990a:63). Duurzame landbouw wordt in de Structuurnota
ingevuld als een poging om economische en milieudoelstellingen te integreren. Deze
doelstelling wordt in latere strategische beleidsnota's verder uitgewerkt (Ministerie
van LNV 1992a; 1993a; 1995a).
De afweging van economie en ecologie tracht de nationale overheid in het beleid
vorm te geven door middel van een uit de ecologie overgenomen concept: het kring
loopprincipe. Beleidsmatig gaat men denken in termen van stuurbare kringlopen van
energie, materie en informatie (volumesturing). Dit betekent simpel gezegd: wat er
teveel uit een systeem komt, moet er weer in terug. Duurzame landbouw heeft
daarmee een specifieke invulling gekregen, een landbouw met minder verspilling
en milieurisico's en met meer hergebruik.
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De kwalitatieve Brundtland-definitie is hierdoor vooral kwantitatief ingevuld. De
nagestreefde integratie van milieudoelen en economische doelen vindt plaats langs
twee lijnen: een gerichtheid op de markt en het streven naar beheersing van de agrarische
produktie. De eerste lijn wordt gemotiveerd vanuit de nieuwe markteisen. Dit
betekent dat hervorming van het Europese beleid, internationale wijzigingen op het
gebied van handel en een kritische en veeleisende consument om een verandering
van strategie vragen zodat de concurrentiepositie behouden en versterkt wordt. Dit
vereist een verandering van produktiegericht naar markt- en consumentengericht
denken en handelen (Ministerie van LNV 1993a). Ook is een grotere conformiteit
van de landbouwprijzen aan internationale markten nodig en het ontwikkelen van
nieuwe afzetmogelijkheden zoals agrificatie. Met agrificatie wordt bedoeld het
aanwenden van akkerbouwgewassen voor industriële toepassingen (Ministerie van
LNV 1992a; Ministerie van LNV 1995a).
Om de milieubelasting te kunnen verminderen en tegelijkertijd de produktie-omvang te kunnen handhaven, wordt gestreefd naar beheersing van de agrarische
produktie. Langs deze tweede beleidslijn poogt de overheid het produktieproces te
begeleiden, te controleren en te sturen om zo de afhankelijkheid van de fysieke
omgeving te verminderen, bijvoorbeeld door het bevorderen van emissiereductie
en substraatteelt. Technologische ontwikkelingen zoals de biotechnologie en microelectronica, die beleidsmatig worden gestimuleerd (Ministerie van LNV 1992a),
maken niet alleen een verdere fijnregulering van de teelt mogelijk, maar bovendien
de aanpassing van ecologische uitgangspunten aan de economische realiteit. Zo kan
de veredeling van gras afgestemd worden op eisen die vanwege het mineralenbeleid aan veevoer worden gesteld (Ministerie van LNV 1990a). Minder milieubelas
ting met behoud van de produktieomvang wordt ook bevorderd door milieuhygi
enisch duurzame bedrijfssystemen te stimuleren. Het geïntegreerde bedrijfssysteem
is een bedrijfsvoering waarin een sterke produktiebeheersing wordt nagestreefd
door fijnregulering en minimalisering van inputs zoals kunstmest en gewasbescher
mingsmiddelen en door een grote inzet van kapitaal en kennis. Dit alles bij handha
ving van de produktie-omvang. Deze kennisintensieve landbouw vergt een grote
inzet van onderzoek, onderwijs en voorlichting. Over biologische landbouw is op
aandringen van de Tweede Kamer in 1992 een afzonderlijke notitie uitgebracht.
Over deze produktiewijze in relatie tot duurzaamheid wordt gezegd, dat de biolo
gische landbouw een voorbeeldfunctie heeft voor de ontwikkeling van duurzame
landbouwsystemen (Ministerie van LNV 1992b:23). Duidelijke taakstellingen in de
beleidsnotitie over het na te streven marktaandeel van de biologische landbouw
ontbreken echter. Het beleid richt zich slechts op het scheppen van randvoor
waarden voor een verdere ontwikkeling van de biologische landbouw (Ministerie
van LNV 1992b).
Sleutelwoord bij de integratie van economie en ecologie in de landbouwnota's is
het begrip kwaliteit. Kwaliteitsproduktie, in de zin van een produktie die is afge
stemd op de consument en die gepaard gaat met minder inputs, dient zowel de
concurrentiepositie van de landbouw te verbeteren als de milieubelasting te vermin
deren. Door het ontwikkelen van nieuwe markten, gewassen, produkten en verwer
kingsmogelijkheden en door middel van integrale ketenbeheersing, dienen de
verschillende schakels van de produktieketen beter op elkaar en op de markt te
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worden afgestemd. Kwaliteit omvat veiligheid/ milieukwaliteit en dierenwelzijn en
vraagt om investering in kennisactiviteiten (Ministerie van LNV 1993a:2). Het ken
nis- en innovatiesysteem wordt dan ook als één van de belangrijkste instrumenten
voor een vernieuwing van de sector gezien (Ministerie van LNV 1995a).
Samenvattend vormen een sturende overheid die marktgerichtheid, beheersing van de
produktie, kennis en technologie-ontwikkeling bevordert, de uitwerking van duurzame
landbouw in de Structuurnota Landbouw en andere sectorale landbouwnota's.
Tegelijkertijd komt er bij het ministerie van LNV begin jaren negentig meer aan
dacht voor zelfregulering door de landbouwsector. Deze aandacht past binnen de
ontwikkeling van het overheidsbeleid in het algemeen, die al langer concepten als
draagvlak, decentralisatie en consensus centraal stelt in de beleidsvoering. De
aandacht voor zelfregulering heeft consequenties voor de invulling van duurzame
landbouw. In de notitie 'Duurzame landbouw' wordt gesteld dat duurzame land
bouw vraagt om een procesmatige benadering, maatschappelijke discussie en het
streven naar consensus op basis van een gezamenlijk gedragen doelformulering.
Van duurzaamheid is geen blauwdruk te geven, het is een dynamisch concept
(Gonggrijp et al. 1994:20 en 21).
7.2.2 Milieubeleid
In het Nationaal Milieubeleidsplan (NMP) is de hoofddoelstelling van het beleid:
het in stand houden van het draagvermogen van het milieu. Dit draagvermogen
wordt aangetast wanneer negatieve onomkeerbare milieu-effecten ontstaan. Om
onaanvaardbare milieurisico's te beperken zijn milieukwaliteitseisen geformuleerd
(Ministerie van VROM 1989). De noodzaak tot aanpassing van de huidige produk
tie- en consumptiepatronen wordt toegelicht met het begrip milieugebruiksruimte
(Ministerie van VROM 1994 1995). Het begrip milieugebruiksruimte is in paragraaf
5.3 besproken. Milieuproblemen worden geanalyseerd aan de hand van verschil
lende schaalniveaus en op basis van een 'stofkringlopen'-model. Aan het milieu
beleid ligt voorts een aantal uitgangspunten ten grondslag zoals bestrijding bij de
bron, de vervuiler betaalt, het tweesporenbeleid (effect- en brongericht beleid) en
de verinnerlijking van milieubesef. Brongericht beleid is gebaseerd op drie uit
gangspunten: integraal ketenbeheer,energie-extensivering en kwaliteitsbevordering
(Ministerie van VROM 1989:74 en 82). De belangrijkste strategielijnen zijn voorts het
duurzamer maken van produktieprocessen door integraal ketenbeheer, technologie
ontwikkeling en door eventuele nieuwe instrumenten. Verder wil het ministerie van
VROM een maatschappelijke discussie over meer duurzame consumptiepatronen
bevorderen (Ministerie van VROM 1994).
Het ministerie van VROM trekt op basis van de Milieubalans, opgesteld door het
RIVM in 1995 de conclusie dat milieu en economie niet tegenstrijdig hoeven zijn.
Door de inspanningen van de verschillende doelgroepen vindt volgens het ministe
rie feitelijk een 'ontkoppeling' plaats van economische groei en de groei van de
milieubelasting. De overheid verwacht dat technologie veel kan bijdragen aan de
oplossing van milieuproblemen (Ministerie van VROM 1995:41-44). De overheid ziet
de noodzaak in van het voeren van een maatschappelijke discussie over consump
tiepatronen, maar stelt dat ze die patronen niet kan voorschrijven of afdwingen. Als
overheidstaak wordt wel gezien het bevorderen van voorzieningen waardoor
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consumenten een duurzamer consumptiepatroon aan kunnen nemen en het schet
sen van een beeld van die duurzame consumptiepatronen (Ministerie van VROM
1994 en 1995). Het Nationaal Milieubeleidsplan 2 stelt dat het milieubeleid ten
aanzien van de landbouw inmiddels grotendeels is vormgegeven. Verdere uitwer
king en uitvoering van dit beleid spitst zich toe op het mineralen- en gewasbeschermingsbeleid en op de versterking van energiebesparing. Verder kondigt men een
overlevingsplan aan voor bos en natuur. Dit omvat een pakket van maatregelen
tegen de verzuring, vermesting en verdroging (Ministerie van VROM 1994).
7.2.3 Natuur- en landschapsbeleid
Landbouw en natuur concurreren met elkaar om grond. Het is dan ook niet
verwonderlijk dat in Nederland pogingen zijn ondernomen om deze functies met
elkaar te combineren door verweving van landbouw en natuur. De term verweving
wordt gebruikt als lokaties waarop landbouw of natuurbeheer wordt beoefend
samenvallen of zodanig dicht bij elkaar liggen dat wederzijdse beïnvloeding
mogelijk wordt. Scheiding doet zich voor bij zodanige grove, grootschalige patronen
van monofunctionele landbouw- of natuurgebieden, dat de landbouweffecten
beperkt blijven tot een randzone van het aangrenzende natuurgebied. Er kan
onderscheid gemaakt worden tussen ruimtelijke en functionele verweving. Verwe
ving wordt ruimtelijk genoemd als landbouw en natuur in een gebied aanwezig
zijn in relatief fijnmazige of fijnkorrelige monofunctionele patronen, bijvoorbeeld
een gebied met een afwisseling van landbouwpercelen, houtwallen, bosjes en
andere natuurenclaves. Landbouw- en natuurgebieden komen dus, door lange
grenzen gescheiden, door elkaar heen voor. Functionele verweving in de meest
pure vorm is het op dezelfde plekken tegelijkertijd nastreven van natuur- en landbouwdoelen door dezelfde organisatie of personen. Een voorbeeld hiervan is een
landbouwperceel waarop een boer minder bemest, ontwatert en maait om ruimte
te bieden aan weidevogels en aan een rijke graslandflora. Minder extreme varianten
van functionele verweving doen zich voor als de sectordoelstellingen weliswaar
gecoördineerd, maar door verschillende actoren of op verschillende plaatsen
worden nagestreefd (Gersie en Horlings 1995).
In Nederland zijn er verschillende opvattingen over de mate waarin landbouw en
natuur kunnen samengaan en hoe de grond in Nederland gebruikt zou moeten
worden. In deze opvattingen zijn globaal twee posities te onderscheiden: pleidooien
voor een scheiding van functies en visies waarin een integratie of verweving van
functies wordt bepleit (paragraaf 6.6.2). Het nationale natuurbeleid stond begin
jaren negentig vooral in het teken van een verdere scheiding van landbouw en
natuur. Omdat de nog aanwezige natuur in Nederland een versnipperd geheel van
tamelijk geïsoleerde, relatief kleine natuurgebieden is, dat nauwelijks nog als een
netwerk functioneert, kreeg het herstel van dit netwerk in de vorm van de zoge
naamde Ecologische Hoofd Structuur (EHS) grote prioriteit in het nationaal natuur
beleid. De EHS is de hoeksteen van het in 1990 door het ministerie van LNV
opgestelde Natuurbeleidsplan en moet de ruggegraat van de Nederlandse natuur
worden (Ministerie van LNV 1992b). Voor duurzame natuur en behoud van de
biodiversiteit wordt de EHS als een absolute voorwaarde gezien. De EHS bestaat
uit een samenhangend geheel van bestaande en nieuwe natuurgebieden: kernge
bieden, natuurontwikkelingsgebieden en verbindingszones. Samen moeten de
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bestaande en nieuwe gebieden 670.000 hectare gaan beslaan, ongeveer 18 procent
van Nederland. De kerngebieden bestaan uit gebieden die nu al bijzondere natuur
waarden vertegenwoordigen: natuurgebieden, landgoederen, grote wateren en
waardevolle agrarische cultuurlandschappen. Bij natuurontwikkelingsgebieden gaat
het om landbouwgronden die nu nog weinig natuurwaarden hebben, maar waar
deze wel ontwikkeld kunnen worden. De potenties voor het ontwikkelen van
nieuwe natuur zijn hier groot vanwege de gunstige ligging vlakbij natuurgebieden
of als gevolg van de bodemgesteldheid. Om de kerngebieden en natuurontwikke
lingsgebieden met elkaar in contact te brengen worden verbindingszones aangelegd.
Plante- en diersoorten kunnen zo gemakkelijker migreren. De kans dat soorten
uitsterven in een gebied wordt hierdoor kleiner. Verbindingszones kunnen de vorm
krijgen van lintvormige landschappelijke structuren, zoals houtwallen of waterlopen
met natuurvriendelijke oevers, corridors, of ketens van kleine landschapslementen
op korte afstand van elkaar (stepping stones). In totaal moet er voor de EHS 150.000
hectare landbouwgrond worden aangekocht. Door de geringe grondmobiliteit in
Nederland lopen de aankopen tot nu toe achter bij de doelstellingen. Na het
Natuurbeleidsplan is er een Programma Internationaal Natuurbeheer 1996-2000
opgesteld. Eén van de prioriteiten in dit plan is de verdere integratie van natuur
in het Europese landbouwbeleid (Ministerie van LNV 1995b).
Naast natuurbeleid wordt op nationaal niveau ook ruimtelijk beleid geformuleerd
dat van belang is voor landbouw en natuur. In de Vierde Nota Ruimtelijke Orde
ning Extra (VINEX) wordt een soort hoofdstructuur voor Nederland gepresenteerd
die uit een aantal gebiedscategorieën bestaat. In deze nota worden gele, bruine,
blauwe en groene koersgebieden aangeduid. Met name de groene koersgebieden
zijn bij uitstek bedoeld voor de natuur (Ministerie van VROM 1990c). In 1993
presenteerde het ministerie van LNV het Structuurschema Groene Ruimte (SGR).
Hoewel het koersenbeleid van VROM in deze nota wordt geaccepteerd, is de SGR
vooral een interne planologische afstemmingsnota van het ministerie van LNV
geworden. In de nota wordt beleid aangekondigd voor specifieke gebieden en
projecten zoals waardevolle agrarische cultuurlandschappen (WCL), strategische
groenprojecten, zandgebieden en veenweidegebieden (Ministeries van LNV en
VROM 1993).
Het concept duurzaamheid wordt in het natuurbeleid als volgt vorm gegeven. De
kwaliteitseisen van het milieubeleid zijn uitgewerkt in het natuurbeleid voor
ecosystemen. Er wordt van uitgegaan dat de functies van de ecosystemen worden
beschermd als voor 95 procent van de huidige Nederlandse soorten geen nadelige
effecten aantoonbaar zijn. De milieukwaliteit bij dit beschermingsniveau wordt
algemene milieukwaliteit genoemd. Naast deze algemene milieukwaliteit is in
sommige gebieden een extra of bijzondere milieukwaliteit vereist voor het behoud
van de 5 procent overige soorten. De criteria waarop de genoemde percentages zijn
gebaseerd, blijven echter onduidelijk. Volgens het Natuurbeleidsplan is duurzaam
heid te beperkt gedefineerd als het alleen wordt gekoppeld aan het nut voor de
mens. In het plan wordt daarom het hoofddoel voor natuurbeheer verwoord als
duurzame instandhouding, herstel en ontwikkeling van natuurlijke en landschappe
lijke waarden, zowel voor Nederland als in internationaal verband. Uitgangspunten
voor natuurbeheer zijn natuurlijkheid en compleetheid (Baerselman en Vera 1989).
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Natuurlijkheid heeft vooral te maken met de mate waarin het ecosysteem past in
een groter verband en waarin het ongestoord en volledig is. Het concept com
pleetheid getuigt van een beleidsopvatting waarin ecosystemen worden gezien als
ingewikkelde raderwerken (During en Joosten (1992). Zowel de betekenis voor de
mens als de zelfstandige waarde van natuur en landschap staan centraal in het
natuurbeleid. Bij de uitwerking van het natuurbeleid zijn de belangrijkste criteria
voor beleidskeuzen de verscheidenheid aan soorten en de zeldzaamheid. Op grond
van bestaande natuur- en landschapswaarden heeft het ministerie van LNV een lijst
van ecosystemen, soorten en gebieden opgesteld, die bijzondere aandacht of
bescherming vereisen. Verder kan duurzaamheid volgens het Natuurbeleidsplan het
beste worden verzekerd door uitvoering van de genoemde EHS. In de in 1995
verschenen nota 'Dynamiek en vernieuwing' van het ministerie van LNV worden
extra investeringen in de EHS aangekondigd, maar ook laat deze nota een toegeno
men aandacht voor agrarisch natuur- en landschapsbeheer zien. Als boerencoöpe
raties binnen de EHS de gewenste natuurkwaliteit op duurzame basis kunnen
leveren, dan wordt dit beheer financieel ondersteund, zo kondigt de nota aan.
Buiten de EHS wordt een kaderregeling voor stimulering van vernieuwende
projecten ontworpen. De beloning aan boeren zal daarbij gebaseerd zijn op goed
omschreven natuurresultaten en ook wordt overwogen om voorwaarden op het
gebied van de zorg voor milieu, natuur en landschap te koppelen aan inkomenstoe
slagen in het kader van het Europese markt- en prijsbeleid (Ministerie van LNV
1995a).
Het nationale landschapsbeleid, zoals neergelegd in de Nota Landschap, noemt als
doel het bevorderen van de instandhouding, het herstel en de ontwikkeling van een
kwalitatief hoogwaardig landschap, dat wil zeggen een landschap waar identiteit
en duurzaamheid centraal staan. Er is sprake van een landschap met een eigen
identiteit en een duurzame kwaliteit als er voldaan wordt aan drie maatschappelijke
eisen in onderlinge samenhang: het landschap moet esthetisch waardevol zijn,
ecologisch goed functioneren en een goede economisch-functionele basis vormen
voor verschillende grondgebruiksvormen (Ministerie van LNV 1992d:10-ll).
Duurzaamheid wordt in de Nota Landschapskwaliteit, die als een uitwerking van
de Nota Landschap kan worden beschouwd, opgevat als een acceptabele economi
sche ontwikkeling met behoud van gespecificeerde landschaps- of duurzaamheids
waarden. Die duurzaamheidswaarden kunnen betrekking hebben op de milieukwa
liteit, op beleving of op morele overwegingen (Van Zoest 1994).

7.3 Beoordeling
In deze paragraaf wordt de wijze waarop het concept duurzame landbouw in het
rijksbeleid wordt vormgegeven, getoetst aan de dimensies van duurzaamheid die
in hoofdstuk 5 zijn beschreven. Achtereenvolgens komen de ecologische, de economisch-technologische, de sociaal-politieke en de culturele dimensie aan bod.
7.3.1 Ecologische dimensie

Zoals in hoofdstuk 5 is aangegeven, heeft de ecologische dimensie van duurzame
landbouw betrekking op milieuhygiëne, natuur en landschap en grondgebruik.
Duurzaamheid blijkt in het milieubeleid sterk kwantitatief ingevuld te zijn in de zin
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van minder emissies, verbruik en verontreiniging. In het milieubeleid wordt de
nadruk gelegd op het sluiten van kringlopen en het hergebruik van stoffen om lek
verliezen naar het milieu te voorkomen. Door toepassing van dit overwegend
effectgerichte model blijven de mogelijkheden van een afname van de omvang van
stoffenstromen door vermindering van de produktie en de consumptie, door
preventie en door het ombuigen van consumptiepatronen, relatief onderbelicht.
Het huidige milieubeleid formuleert maatregelen voor een groot aantal milieu
aspecten en milieuthema's. De streefwaarden voor emissiebeperking zijn vrij fors.
Zo geldt voor ammoniak een reductie van 70 procent in 2000 ten opzichte van 1980
en voor chemische gewasbeschermingsmiddelen een reductie van 50 procent
(Ministerie van LNV 1990a:69 en 73). Het milieubeleid deed tot nu toe een sterk
beroep op technologische maatregelen om deze doelen te halen. Dit soort maatrege
len kan echter leiden tot de afwenteling van problemen op andere milieucompo
nenten en schaalniveaus. Bij een te hoge aanvoer van mineralen kan de verplichting
om mest direct na verspreiding onder te werken leiden tot een verschuiving van
de problemen van de lucht (verzuring) naar de bodem en naar het grondwater.
Mogelijke maatregelen die fundamenteler aangrijpen in de milieuprobleemketen,
zoals extensivering in de vorm van minder dieren of produktie per hectare, inkrim
ping van produktie of vermindering van de mineralenimport, blijven onderbelicht
(Gersie en Horlings 1995). Ook de aandacht voor andere produktiewijzen zoals de
biologische landbouw laat te wensen over (zie intermezzo 7.1).
Het overheidsstreven naar een minder milieubelastende duurzame landbouw spoort
soms niet met de belangen van de natuur. Grond bestemd voor agrarische extensi
vering kan niet gebruikt worden voor natuurontwikkeling. De beleidsmatig bepleite
extensivering wordt door het landbouwbeleid zelf bemoeilijkt. De huidige produktie-omvang wordt nauwelijks ter discussie gesteld en zelfs noodzakelijk geacht om
de noodzakelijke investeringen te financieren (Gersie en Horlings 1995). De maatre
gelen van het natuur- en milieubeleid blijken slecht op elkaar afgestemd te zijn
(Oosterveld 1994). Ook treden knelpunten op binnen beleidsterreinen. Huisvestingseisen vanwege dierenwelzijn leiden bijvoorbeeld tot een grotere grondbehoefte.
Dit staat op gespannen voet met de grondclaims voor de EHS.
Zowel het natuur- als het landschapsbeleid gaan uit van een voortgaande scheiding
van landbouw en natuur. Aan deze benadering ligt de visie ten grondslag dat
landbouw geen of slechts een geringe bijdrage kan leveren aan de bevordering van
de biodiversiteit en dat daarom geen integratie van landbouw en natuur mogelijk
is (paragraaf 6.6.2). In de scheidingsbenadering wordt biodiversiteit gekoppeld aan
natuur en uniformiteit aan landbouw (Jongerden en Ruivenkamp 1996). De in
paragraaf 2.3.4 gesignaleerde tendens van ontkoppeling van landbouw en ecologische
omstandigheden wordt zo versterkt door het beleid.
Het natuurbeleid zoals dat is geformuleerd in het NBP beschouwt ecosystemen als
ingewikkelde raderwerken; wanneer een radertje uitvalt, werkt het systeem niet
meer. Ecosystemen zijn echter volgens During en Joosten (1992) geen systemen
maar stelsels of netwerken. Wanneer veel elementen verdwijnen ontstaat een nieuw
netwerk met andere eigenschappen. De term zelfregulatie wordt in het NBP
onterecht als synoniem genoemd voor natuurlijkheid. In principe zijn echter alle
ecosystemen en elementen duurzaam en zelfregulerend als men ze op een grote
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geografische schaal beschouwt waarop ze niet of nauwelijks veranderen, of binnen
een zeer beperkte tijd (During en Joosten 1992).
Intermezzo 7.1 Biologische landbouw en overheidsbeleid.
De uitgangspunten en doelstellingen van het nationale overheidsbeleid staan tot dusver
haaks op de belangen van de biologische landbouw. Terwijl de koers was gericht op
handhaving van de produktie, op fijnregulering van inputs en op technologische oplos
singen, kiest de biologische landbouw voor duurzaamheid via de weg van extensive
ring. De visie op landbouw als een concurrerende, economische exportgerichte activiteit
spoort niet met de filosofie van de biologische produktie die landbouw primair ziet als
een voedselproducerende, bodem- en aardeverzorgende activiteit. Milieu- en gezondheidskosten worden onvoldoende in de prijzen van landbouwprodukten verrekend,
waardoor prijzen voor gangbare produkten te laag zijn ten opzichte van biologische
Produkten. Beleidsmaatregelen grijpen aan op onderdelen van de bedrijfsvoering zoals
voeding, stal en bemesting, terwijl voor een beoordeling van de (milieu)effecten van
biologische landbouw de afzonderlijke onderdelen in samenhang zouden moeten wor
den bekeken. Zo kan de ammoniakemissie uit een stal op een biologisch bedrijf hoger
zijn dan bij een gangbaar bedrijf, terwijl het dierenwelzijn beter is en de totale milieube
lasting van het bedrijf lager is.
Bij de inzet van instrumenten in het kader van het mineralenbeleid en gewasbeschermingsbeleid is weinig rekening gehouden met de specifieke situatie van biologische
boeren. Zo strookt het afdekken van een mestopslag niet met ideeën die uitgaan van
een wisselwerking tussen mest en kosmische invloeden. Ook extensief werkende boeren
hebben te maken met melkquotering, ammoniakbeperkende maatregelen en met uitrijverboden voor mest en dienen daar investeringen voor te plegen, terwijl hier weinig
milieurendement tegenover staat. Ook biologische boeren worden in hun uitbreidings
mogelijkheden beperkt in zuurgevoelige gebieden, temeer daar de potstal niet als
ammoniakarme stal wordt aangemerkt. Het weinig stringente gewasbeschermingsbeleid
stimuleert de biologische boeren niet. Ondanks de voornemens in de Notitie biologische
landbouw (Ministerie van LNV 1992b), ondervindt de biologische landbouw tot op
heden weinig ondersteuning in de vorm van de inzet van concreet instrumentarium
(Van de Pas 1994). De groei van de biologische landbouw in Nederland blijft sterk
achter bij die in landen als Duitsland, Denemarken en Oostenrijk. Nederland telde in
1995 540 biologische bedrijven (Van Ommeren 1995). De afgelopen vijf jaar groeide het
areaal biologische landbouw in ons land met 10 procent, terwijl het areaal in Duitsland
met 53 procent groeide (Sleurink 1995).

De ecologische dimensie van duurzame landbouw wordt, concluderend, vooral
kwantitatief en effectgericht ingevuld. De aandacht voor maatregelen die fundamen
teler aangrijpen in de milieuprobleemketen en voor biologische landbouw laat te
wensen over. De maatregelen in het milieu- en het natuurbeleid zijn onvoldoende
op elkaar afgestemd en bevorderen de ontkoppeling van landbouw en ecologische
omstandigheden.
7.3.2 Economisch-technologische dimensie
De economisch-technologische dimensie van duurzaamheid omvat aandacht voor
een voldoende voedselproduktie, waarbij producenten een voldoende inkomen
kunnen behalen. In de kostendekkende produktprijzen zijn de milieukosten verdis
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conteerd. Ook een rechtvaardige internationale handel en technologische vernieu
wing zijn in paragraaf 5.6 als elementen van de economisch-technologische dimen
sie van duurzame landbouw genoemd.
Het economische aspect is op twee manieren in de doelstelling van het huidige
landbouwbeleid verwerkt. Enerzijds wordt gestreefd naar een concurrerende
landbouw, anderzijds wordt aan het begrip duurzaamheid onder meer een sociaaleconomisch aspect toegekend. Daarmee is een dubbele afweging van milieubelan
gen ten opzichte van economische belangen al meteen in de beleidsdoelen geformu
leerd. Door de nadruk op landbouw als economische activiteit blijft de maatschap
pelijke functie van landbouw als beheerder van het landelijk gebied onderbelicht.
Duurzaamheid wordt in het nationale beleid vooral economisch en ecologisch
ingevuld. De relaties tussen deze twee beleidsterreinen worden echter niet duidelijk
in het beleid verwerkt. Ik noem hiervan vier voorbeelden. Ten eerste worden
economische rentabiliteit en milieu-investeringen onvoldoende in samenhang
bekeken. Op basis van de derde fase mestbeleid wordt bijvoorbeeld een fonds
opgericht om de economische gevolgen van de aangescherpte normen voor met
name varkenshouders te verlichten. Tegelijkertijd leidt de slechte economische
situatie tot een afname van 16 procent van de intensieve veebedrijven tussen 1993
en 1995 (CBS, geciteerd in Binnenlands Bestuur 1995). Het fonds is in zo'n situatie
nog geen druppel op een gloeiende plaat. Ten tweede worden de gevolgen van een
meer marktgericht Europees beleid voor het milieu niet geanalyseerd. Terwijl vanuit
het milieubelang wordt gepleit voor verruiming van het aantal gewassen, leiden
dalende graanprijzen juist tot meer specialisatie in minder gewassen en variëteiten,
dus tot een verkrapping van het bouwplan (paragraaf 2.3.4). Ook zullen boeren
overschakelen naar relatief intensieve en beter renderende gewassen. Een derde
voorbeeld van de ongeproblematiseerde spanning tussen economie en milieu is dat
mest- en melkrechten tot een toenemende 'kapitalisering' van de landbouw
leiden. Hierdoor worden de mogelijkheden om minder of extensiever te produceren
kleiner. Ten vierde worden ruimtelijke gevolgen van de internationale economische
ontwikkelingen voor de leefbaarheid van het agrarische landschap wellicht te
rooskleurig ingeschat. Volledige liberalisering van het Europese landbouwbeleid
heeft een destabiliserend effect. De produktie concentreert zich dan binnen Europa
in agro-industriële groeicentra terwijl elders in Europa de agrarische werkgelegen
heid afneemt (Meeus et al. 1988).
De gevolgen van nieuwe technologie, zoals genetische manipulatie, gesloten stallen
en de melkrobot, evenals de ethische aspecten van de nieuwe technologie, worden
in het beleid onderbelicht. Technologische ontwikkelingen zoals de enzymtechnolo
gie leiden tot een grotere internationale uitwisselbaarheid en substitutie van
grondstoffen. Hierdoor zijn niet langer de eigenschappen van gehele produkten van
belang, maar slechts de samenstelling van delen van de biomassa (paragraaf 2.3.4).
De agrariër heeft maar beperkte mogelijkheden om op de wisselende eisen van de
industrie te reageren. Mede door de toenemende schaalvergroting in de verwer
kende industrie ontstaat een nog onevenwichtiger machtsverdeling tussen boeren
en afnemers en een sterkere internationale concurrentie tussen boeren.
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Concluderend wordt duurzame landbouw in het nationaal beleid vooral gezien als

een integratie van economische en ecologische doelen. De relaties tussen deze
beleidsterreinen worden echter onvoldoende in het beleid verwerkt. Ook de
ethische aspecten van nieuwe technologie en de gevolgen van die technologie voor
de landbouwbedrijfsvoering worden beleidsmatig onderbelicht.
7.3.3 Sociaal-politieke dimensie
Als elementen van de sociaal-politieke dimensie van duurzame landbouw zijn in
paragraaf 5.6 genoemd: de zeggenschap en vrijheid van boeren, verinnerlijking en
zelfsturing in milieubeheer en bevordering van de agrarische werkgelegenheid.
Duurzame landbouw als integratie van economie en ecologie, zoals die is uitge
werkt in de Structuurnota Landbouw, veronderstelt een sterk regulerende staat, een
economisch en politiek stabiele omgeving en de beschikbaarheid van moderne
technologieën. Daarnaast veronderstelt deze invulling van duurzame landbouw een
kneedbare en flexibele landbouwpraktijk, in de zin dat boeren bereid zijn of
verplicht worden hun handelingen in te richten conform extern ontwikkelde richtlij
nen. Deze fijnregulering door heffingen, subsidies, verboden en geboden gaat zelfs
door tot op het niveau van handelingen, zoals het tijdstip van zaaien, spuiten,
bemesten en andere veldwerkzaamheden. De boer is in dit geheel vooral als
uitvoerder verondersteld. Met andere woorden, de praktijk van een duurzame
landbouw is het object van stuurmaatregelen en van technologische interventies
geworden, zodanig dat de afhankelijkheid van ecologische omstandigheden wordt
verkleind en interne kringlopen van materie, energie en informatie worden geopti
maliseerd. Op die specifieke wijze streeft de overheid naar een vermindering van
risico's en van het gebruik van kunstmest en chemische gewasbeschermingsmidde
len, naar het vergroten van het hergebruik en naar het genereren van kwaliteit.
Integrale ketenbeheersing, mineralenboekhoudingen, energiebalansen en dergelijke
zijn hiervoor de bestuurlijk-administratieve instrumenten.
De algemene beleidsontwikkeling naar meer deregulering, decentralisering en een
gedifferentiëerd of gebiedsgericht beleid, verdraagt zich moeilijk met de centralisa
tie van administratieve en juridische maatregelen gericht op een duurzame land
bouw. De strakke externe sanctionering die tot het begin van de jaren negentig
overheerste, ontneemt de boer kansen om te experimenteren en te innoveren. Zo
wordt het bedrijf geconfronteerd met milieu-investeringen in mestbassins en met
mestonderwerkapparatuur en ammoniakarme stallen, die weinig ruimte laten om
andere ontwikkelingswegen in te slaan. Technologieën zoals informatica en bio
technologie creëren vaak een nieuwe afhankelijkheid van externe technische kennis
en gebruiksvoorlichting. Ontwikkelde milieutechnologie draagt bij aan een homoge
nisering van de landbouwpraktijk, van regio's en van plattelandsculturen, hetgeen
haaks staat op de feitelijke sociaal-culturele diversiteit van de Nederlandse en
Europese landbouw. Deze homogenisering draagt bij aan de vermindering van de
vrijheid en de zeggenschap van de boer. Duurzame landbouw zoals die in het
nationale beleid is vormgegeven, doet bovendien een zwaar beroep op moderne
technologieën, waarvan in veel gevallen op voorhand nog niet duidelijk is of deze
tijdig beschikbaar komen of effectief zullen zijn. Dit gold bijvoorbeeld voor de
industriële mestverwerkingstechnologie uit het begin van de jaren negentig.
Daarnaast is de maatschappelijke discussie over bepaalde technologieën zoals
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klonen, embryo-transplantatie, genetische manipulatie en biotechnologie nog gaande
en is een claim op dergelijke technieken prematuur. Het beleid is tot dusver sterker
gericht geweest op het behoud van de produktie-omvang en de export, dan op de
handhaving van het aantal landbouwbedrijven. De gestage en voortdurende afname
van de agrarische werkgelegenheid sinds de jaren vijftig wordt beleidsmatig
geaccepteerd als een autonome ontwikkeling, contrasterend met de houding ten
opzichte van de industriële werkgelegenheid.
De laatste jaren maakt het concept van de sturende staat in strategische beleidsno
ta's van de ministeries LNV en VROM meer en meer plaats voor concepten zoals
deregulering, zelfregulering en netwerksturing. Netwerk- en zelfsturing kunnen
leiden tot meer zeggenschap en vrijheid van de agrariër. De voorgenomen strate
gieën die gebaseerd zijn op overleg en onderhandeling en zijn gericht op consensus
en zelfregulering contrasteren echter met de feitelijk voortgaande fijnregulering,
bureaucratisering en technologisering van de landbouw. Verdere regelgeving en
bureaucratisering wordt bovendien door vertegenwoordigers van de landbouwsec
tor soms bepleit om te komen tot meer maatwerk of tot een betere aansluiting van
maatregelen op de landbouwpraktijk. De sturingsstrategieën van de ministeries
LNV en VROM worden verder uitgewerkt in paragraaf 7.4.
7.3.4 Culturele dimensie
De culturele dimensie van duurzaamheid omvat een keuze voor een gematigd
ecocentrische benadering en aandacht voor consumptiepatronen (paragraaf 5.6). De
aandacht voor consumptiepatronen is in het nationaal beleid gering. Weliswaar
erkent de overheid in het milieubeleid de noodzaak tot het voeren van een maat
schappelijke discussie over veranderingen in consumptiepatronen. Dit leidt echter
tot weinig concrete activiteiten, afgezien van de bekende Postbus 51 spotjes.
In het Natuurbeleidsplan (NBP) wordt erkend dat de antwoorden op vragen, als
bij welk niveau er sprake is van overexploitatie van de natuur en in hoeverre maat
schappelijke activiteiten zouden moeten worden ingeperkt ten bate van de natuur,
afhankelijk zijn van de visie die de mens heeft op de natuur (Klein Tank en Cupe
rus 1992). De ecocentrische optiek in het NBP komt tot uiting in de aandacht voor
de intrinsieke waarde van de natuur, de waarde los van de mens. De aandacht voor
zelfregulerende natuur plaatst de mens echter ook buiten de natuur. De bezoeker
van een natuurgebied beschouwt de natuur immers van een afstand en neemt er
niet zelf aan deel. Verweving van landbouw en natuur, een aandachtspunt in de
nota 'Dynamiek en vernieuwing', biedt echter mogelijkheden voor boeren om ook
in hun dagelijks handelen tot een andere mens-natuur verhouding te komen.
Door het landbouw- en milieubeleid wordt de culturele dimensie van duurzaam
heid tot nu toe onvoldoende erkend. Er is te weinig sprake van een systematische
bezinning op de culturele normen die in landbouwwetenschappelijke kennis zijn
ingebouwd. Daardoor bestaat het gevaar dat landbouwvragen automatisch vertaald
worden in technische vragen. Een voorbeeld is het probleem van de mestover
schotten dat vertaald wordt in de onderzoeksvraag hoe een veevoeding kan worden
bedacht met voor het vee beter opneembare stikstof- en fosforverbindingen. Een
ander voorbeeld is de discussie over de derde fase mestbeleid in 1995. Niet een
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analyse van de structurele oorzaken van de mestoverschotten stond centraal in de
politieke discussies, maar het debat versmalde zich tot een 'koehandel' over de
maximale hoogte van de verliesnormen van fosfaat en nitraat en over de omvang
van een saneringsfonds. Door praktische problemen te vertalen in technische
problemen en door oplossingsrichtingen te verkennen die niet aangrijpen bij de
fundamentele oorzaken van de problemen, wordt de probleemanalyse teveel
versmald (Koningsveld 1991). Het economische handelen waarin boeren gevangen
zitten leidt er bovendien toe dat andere dan economische beweegredenen voor een
bepaalde bedrijfsvoering, zoals sociale motieven, snel irrationeel lijken.

7.4 Sturing van de landbouw
In deze paragraaf worden de sturingsstrategieën van de nationale overheid in het
landbouw-, milieu-, natuur- en landschapsbeleid beschreven en geanalyseerd. In
paragraaf 7.5 wordt de implementatie voor enkele thema's beschreven, waarna de
beoordeling aan bod komt van de wijze waarop de nationale overheid de landbouw
als doelgroep benadert (paragraaf 7.6).
7.4.1 Landbouwbeleid
In het landbouwbeleid is gedurende de afgelopen decennia een sterk centralistische
aanpak gevolgd. De overheid had een voorkeur voor resultaatsverplichtingen en
technologische oplossingen. Bij het formuleren van doelstellingen werd vaak voorbij
gegaan aan de vraag, of de doelen wel door boeren bereikt konden worden. De
verhouding tussen de overheid en de doelgroep landbouw was sterk hiërarchisch.
De sturing door de overheid was vooral gericht op de boeren als veroorzakers van
de milieuproblemen en minder op de oorzaken van de milieuproblemen. De
overheid voelde zich grotendeels zelf verantwoordelijk voor de formulering,
uitvoering en handhaving van het beleid. Communicatie over het beleid met andere
overheden, groeperingen en organisaties vond te weinig plaats. Het beleid gericht
op duurzame landbouw was lange tijd sterk generiek en te weinig gedifferentieerd
naar regio's (Vos et al. 1994).
In de eerste helft van de jaren negentig verandert de strategie van het ministerie
van LNV geleidelijk. In 1992 wordt gesproken over een terugtredende overheid die
terughoudend en selectief dient te zijn bij subsidie-verstrekking (Ministerie van
LNV 1992a). In de nota 'Van Meer naar Beter' wordt de veranderende rol van de
overheid aangeduid met de termen minder overheid, meer markt, minder regelge
ving en meer zelfregulering (Ministerie van LNV 1993a). De koerswijziging wordt
nog duidelijker ingezet met het verschijnen van het rapport 'Sturing op maat',
opgesteld door een ambtelijke projectgroep, dat gezien kan worden als een pleidooi
voor netwerksturing (Vos et al. 1994). De algemene trend tot deregulering wordt in
de nota 'Dynamiek en vernieuwing' gevolgd (Ministerie van LNV 1995a). Naast
de verschuiving van hiërarchische sturing naar meer zelfsturing zijn nog twee
ontwikkelingen van belang die zijn gericht op verbetering van de sturing van de
sector. Ten eerste is er sprake van een verschuiving van overheersend juridische
naar meer economische sturing in de vorm van heffingen en subsidies. Ook ontstaat
er meer aandacht voor communicatieve sturing. Zo worden steeds meer convenanten afgesloten tussen de overheid en de landbouwsector. Een tweede ontwikkeling
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is de overgang van een generiek naar een meer ruimtelijk gedifferentieerd beleid.
Voorbeelden daarvan zijn de naar grondsoort gedifferentieerde mestnormen, het
gebiedsgerichte ammoniakbeleid en de decentralisatie van taken bij de Interimwet
Ammoniak en Veehouderij (Gersie en Horlings 1995).
Deze subparagraaf samenvattend, verschuift de sturingsstrategie van het nationale
landbouwbeleid in de eerste helft van de jaren negentig in de richting van meer
zelfsturing, beleidsdifferentiatie en inzet van economische en communicatieve
instrumenten.
7.4.2 Milieubeleid

In hoofdstuk 6 werd overheidssturing in het algemeen beschouwd. Veranderingen
op het gebied van overheidssturing verschillen echter sterk per beleidsterrein. De
sturende en plannende overheid volgde in haar milieubeleid in de jaren zeventig
en een groot deel van de jaren tachtig de dominante strategie van de wet- en
regelgeving (Bressers 1991). Overigens was van een expliciete milieubeleidsstrategie
tot omstreeks 1985 nauwelijks sprake. Het milieubeleid uit die periode kan dan ook
worden beschreven als het blussen van individuele brandhaarden (Bouwer et al.
1995:79).
De onvoldoende beleidseffectiviteit van wet- en regelgeving van het milieubeleid
was eind jaren tachtig een belangrijke reden voor het zoeken naar een andere wijze
van sturing. Een tweede reden vormde de veranderende definitie van milieuproble
men. Het besef brak door dat milieuproblemen niet altijd technisch oplosbaar zijn
en vaak onomkeerbare gevolgen hebben. Bovendien zijn milieuproblemen niet
eenvoudig te lokaliseren, maar blijken zowel de bronnen als de effecten complex
en diffuus te zijn. Milieuproblemen worden bovendien niet langer uitsluitend
gedefinieerd als milieuhygiënische problemen; er is meer aandacht voor de levende
natuur.
De politieke belangstelling voor andere vormen van sturing had ook een normatiefideologische oorzaak. De no-nonsense aanpak van de kabinetten Lubbers in de
jaren tachtig ging uit van minder bemoeiienis van de overheid, samenwerking
tussen private en publieke actoren en een grotere verantwoordelijkheid ten aanzien
van milieu van ondernemers. Tegelijkertijd nam het inzicht in de aard en ernst van
de milieuproblematiek toe. Het milieu kwam prominenter op de maatschappelijke
en politieke agenda. Er ontstond een brede kloof tussen wat wenselijk werd geacht
en wat haalbaar leek aan veranderingen van het milieugedrag van burgers en
bedrijven. Het werd duidelijk dat 'meer van hetzelfde' in het milieubeleid niet de
aangewezen strategie was om tot een voldoende effectief beleid te komen. De
doeleinden van het milieubeleid zijn inmiddels ambitieuzer geworden. Het beleid
wil niet alleen een kwantitatieve maar ook een kwalitatieve verandering van het
milieurelevante gedrag bewerkstelligen. Een sterke vermindering van de milieube
lasting vergt echter een ingrijpende wijziging van de manier van produceren en
consumeren. Wanneer door voorschriften zo'n reductie van vervuiling afgedwon
gen wordt, bestaat het gevaar dat een 'commando-economie' ontstaat, waardoor
de effectiviteit en de legitimiteit van het beleid ondergraven worden (Bressers
1991:17). Regulering van ecologische problemen kan haaks staan op de vrijheid van
de burger (Van Manen et al. 1990:140).
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Bij overheden drong dus steeds meer het besef door dat milieumaatregelen, willen
ze succes hebben, niet per decreet kunnen worden afgekondigd. Hoe ingrijpender
de gevraagde gedragsveranderingen, des te belangrijker het is dat het beleid
geaccepteerd wordt door de doelgroep. Dit besef heeft in het milieubeleid geleid
tot een strategie die minder gebaseerd is op van bovenaf opgelegde blauwdrukken
of ideaalbeelden en veel meer op onderhandelen, overleggen en het bereiken van
haalbare tussendoelstellingen (Bouwer et al. 1995:79). Het ministerie van VROM
verwacht anno 1995 dat de milieudoelstellingen van de doelgroepen nog verdere
inspanningen vragen. Daarbij acht de overheid het van belang dat 'een verschui
ving plaatsvindt van regulering van bovenaf naar zelfregulering binnen kaders.
Door zelfregulering kunnen de doelgroepen zelf aangeven hoe zij hun taakstelling
willen realiseren en op welke wijze zij hun gedrag willen regelen' (Ministerie van
VROM 1995:17). De eigen verantwoordelijkheid van bedrijven kan volgens VROM
bevorderd worden door netwerksturing.
De behoefte aan een nieuw sturingsconcept en aan meer zelfregulering wordt
concreet ingevuld door de ontwikkeling van het doelgroepenbeleid dat in de rest van
deze paragraaf zal worden uiteengezet. Het doelgroepenbeleid is gericht op de
verinnerlijking van milieudoelstellingen bij de doelgroep. Bovendien biedt dit beleid
de mogelijkheid om te komen tot een geïntegreerde aanpak per bedrijf of bedrijfs
tak. Doelgroepen worden in de Notitie Milieu en Technologie uit 1982 vooral gezien
als veroorzakers van de milieubelasting en als objecten van beleid. Later, in het
Indicatief Meerjarenprogramma Milieubeheer 1985-1989, wordt de doelgroepbenade
ring gepresenteerd als een kader voor geïntegreerd beleid dat bestrijding aan de
bron nastreeft (Van Vliet 1992). In het Nationaal Milieubeleidsplan-Plus wordt de
doelgroep gezien als belanghebbende partij en als belangenbehartiger bij de formu
lering en uitvoering van beleid (Ministerie van VROM 1990b). De doelgroepbena
dering wordt dus niet meer alleen gezien als oplossing voor een integratieprobleem,
maar ook als een sturingsconcept. De doelgroepbenadering is gebaseerd op de
gedachte dat de overheid de problemen niet alléén kan oplossen en de verant
woordelijkheid voor het uitvoeren van het milieubeleid deels bij die groepen in de
samenleving moet leggen, die de milieuproblemen veroorzaken. De behoefte aan
een beleid specifiek gericht op doelgroepen komt volgens Klok en Kuks (1994)
voort uit het feit dat het milieubeleid niet beschikt over het inhoudelijke draagvlak
om door de aangesproken sectoren serieus te worden genomen, en evenmin over
de machtsmiddelen om gedragsveranderingen dan maar zonder draagvlak af te
dwingen.
In het Nationaal Milieubeleidsplan-plus worden acht doelgroepen onderscheiden,
waaronder de landbouw (Ministerie van VROM1990b). Om de beleidsinspanningen
van het ministerie van VROM te kunnen coördineren functioneert sinds 1990 de
afdeling Doelgroep Managementteam Landbouw (DML), die valt onder de hoofdaf
deling Landbouw van de Directie Drinkwater, Water en Bodem van het DirectoraatGeneraal Milieubeheer. Dit doelgroepmanagement vormt een centraal aanspreek
punt voor de landbouwsector, draagt zorg voor de afstemming met het ministerie
van LNV en coördineert beleidsdirecties binnen het Directoraat-Generaal Milieube
heer. Het Landbouwschap speelde tot 1996 in de overlegstructuur een belangrijke
rol als intermediär tussen overheid en landbouwsector. De strategische koers van
het doelgroepenbeleid is het erkennen van de verscheidenheid van de landbouw:
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geen twee landbouwbedrijven zijn hetzelfde (DML 1990). Het doelgroepenbeleid
poogt binnen de kaders van de bestaande milieudoelstellingen, wetgeving en
normen, de landbouwsector de ruimte te geven voor een eigen invulling van de
bedrijfsvoering door een stimulerend en faciliterend beleid.
De conclusie van deze paragraaf is dat het milieubeleid van het ministerie van
VROM zich de eerste helft van de jaren negentig minder richt op het opleggen van
blauwdrukken en meer op onderhandelingen met doelgroepen zoals de landbouw.
Motieven voor deze strategiewijziging waren de onvoldoende effectiviteit van wet
en regelgeving, de veranderende beleidsdefinitie van milieuproblemen en het
heersende politieke klimaat in de jaren tachtig. Een terugtredende overheid kan
echter gemakkelijk tegenstrijdig worden met een overheid die gedragsveranderin
gen moet afdwingen voor de bescherming van de milieukwaliteit.
7.4.3 Natuur- en landschapsbeleid

In de jaren zeventig en tachtig zijn verschillende beleidsinstrumenten ontworpen
en toegepast om de verweving van de functies landbouw en natuur te bevorderen.
Een voorbeeld daarvan is de Relatienota. Vanwege de beperkte beleidseffectiviteit
van deze instrumenten is vanaf de jaren negentig een nieuwe weg ingeslagen. De
nieuwe koers kenmerkt zich niet zozeer door het ontwikkelen van nieuwe regelge
ving, maar door concentratie van bestaande instrumenten in een beperkt deel van
Nederland: de Ecologische Hoofd Structuur (EHS). Zoals eerder gezegd, zijn ook
de gebiedscategorieën van de Structuurschema Groene Ruimte en het koersenbeleid
uit de Vierde Nota ruimtelijke ordening extra voor landbouw en natuur van belang
(paragraaf 7.2.3). De uitvoering van de EHS is voortvarend ter hand genomen. Door
het afsluiten van een convenant tussen het ministerie van LNV en het Interprovin
ciaal Overleg (IPO) zijn de hectares voor aankoop van natuurontwikkelingsgebieden
en agrarische kerngebieden verdeeld over de provincies. Afspraak is dat zij in hun
provinciale uitwerking van de EHS tenminste een concrete begrenzing aangeven
van de nieuwe relatienota- en natuurontwikkelingsgebieden. Op rijksniveau wordt
een voortschrijdende meerjarenprogrammering voor het natuurbeleid opgesteld en
een uitgewerkte systematiek van mede door de provincies op te stellen ecosysteem
visies, natuurdoeltypen en gebiedsvisies (Ministerie van LNV 1991b).
In het landschapsbeleid is de strategie van de casco-benadering ontwikkeld. Deze
benadering gaat uit van een ruimtelijke ontkoppeling van laagdynamische functies
en hoogdynamische functies. Hoogdynamische activiteiten zoals de landbouw
zouden in hun zogenaamde gebruiksruimte een zo groot mogelijke flexibiliteit
moeten krijgen. Laagdynamische functies zoals natuur en drinkwatervoorziening
zouden ruimtelijk zoveel mogelijk moeten worden gebundeld (Ministerie van LNV
1992d). Samenvattend bevordert het natuur- en landschapsbeleid op nationaal en
regionaal niveau in de eerste helft van de jaren negentig een voortgaande scheiding
van landbouw en natuur, ondanks aanvankelijke impulsen voor een verwevingsbeleid.
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7.5 Implementatie van beleid
In deze paragraaf wordt nader ingegaan op de implementatie van het beleid, omdat
agrariërs vooral geconfronteerd worden met de uitvoering van beleidsvoornemens.
Beschreven worden eerst de instrumenten van het landbouw-, milieu- en natuurbe
leid. Ten aanzien van het milieubeleid is nader ingegaan op het mineralenbeleid en
gewasbeschermingsbeleid om de volgende redenen. De mest- en gewasbeschermingsproblematiek vormen relatief belangrijke milieuproblemen. Voor deze terrei
nen is een groot aantal beleidsmaatregelen geformuleerd. Het instrumentarium van
het mineralen- en gewasbeschermingsbeleid is sterk verschillend. Dit is van invloed
op de mate van acceptatie van het beleid door boeren. Met name het mineralenbe
leid heeft grote gevolgen voor de agrarische bedrijfsvoering van veehouders.
7.5.1 Instrumentarium

In deze paragraaf wordt in algemene zin ingegaan op de instrumenten van het
beleid voor landbouw, milieu en natuur. In de afgelopen decennia is vooral gebruik
gemaakt van juridische instrumenten. Sinds de jaren negentig is het instrumentari
um verbreed door inzet van meer economische en communicatieve instrumenten.
Tot mei 1993 was er een zestal con venanten gesloten tussen de overheid en de
landbouwsector. Voorbeelden daarvan zijn het convenant inzake resten en gebruikte
verpakkingen van gewasbeschermingsmiddelen en het convenant groen label voor
de bouw van emissie-arme stallen (De Haan 1993). Voorlichting, vaak in combinatie
met andere instrumenten, krijgt steeds meer aandacht. Zo heeft het ministerie van
VROM een communicatiestrategie ontwikkeld voor de doelgroep landbouw (Minis
terie van VROM 1990a). Het instrument voorlichting wordt ingezet met als doelen:
kennisvermeerdering, bewustwording en/of gedragsverandering van doelgroepen.
De voorlichtingsstrategie van het ministerie van VROM omvat drie elementen. In
de eerste plaats moet een langdurige draaggolfcampagne zorgen voor meer verin
nerlijking van milieubewustzijn. Ten tweede moet de voorlichting de invoering van
onderdelen van het milieubeleid vergemakkelen. Een derde element in de voorlich
tingsstrategie is het verstrekken van voorlichtingsmateriaal en faciliteiten aan
organisaties buiten de rijksoverheid die taken vervullen op het gebied van milieu
voorlichting. Een nieuw aspect van voorlichting is dat communicatie meer gebruikt
wordt als management-middel. Communicatie met de doelgroep wordt als voor
waarde gezien voor het ontwikkelen van beleid in overleg met de sector. Voorbeel
den van economische instrumenten zijn de subsidie, de verhandelbare emissierech
ten en het fiscale voordeel. Zo is het mogelijk om bepaalde milieuvriendelijke
investeringen versneld fiscaal af te trekken.
Op provinciaal en gemeentelijk niveau bestaan er verschillende beleidsinstrumenten
om verweving of scheiding van landbouw en natuur te bevorderen. De belangrijk
ste daarvan zijn de planologische bescherming van gebieden in provinciale en
gemeentelijke ruimtelijke ordeningsplannen en de Relatienota. In een bestemmings
plan, het strategisch ruimtelijk beleidsplan op gemeentelijk niveau, kan aan een
gebied een enkelvoudige bestemming, zoals 'natuurgebied', worden opgelegd, of
een meervoudige bestemming, zoals 'agrarisch gebied met natuurwetenschappelij
ke en/of landschappelijke waarden'. De ruimtelijke ordening kan activiteiten alleen
verbieden en niet opleggen. Het resultaat is sterk afhankelijk van de politieke wil
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van een autoriteit. In sommige gemeenten ontbreken nog steeds bestemmingsplan
nen voor het buitengebied of zijn de plannen verouderd (Van Schaik en Wingens
1986). De naleving en handhaving van voorschriften is bovendien vaak slecht. De
Relatienota richt zich op de begrenzing en aanwijzing van reservaats- en beheersge
bieden. Op reservaatsgronden wordt geen rendabele landbouw mogelijk geacht en
gaat men uit van een scheiding van landbouw en natuur. Deze gronden worden
dan ook op termijn aangekocht voor terreinbeherende natuurorganisaties zoals
Staatsbosbeheer en de Vereniging Natuurmonumenten. In beheersgebieden is
verweving het devies en kunnen boeren beheersovereenkomsten afsluiten. In zo'n
overeenkomst wordt bepaald dat boeren tegen een vergoeding een meer of minder
zwaar pakket aan maatregelen uitvoeren, door bijvoorbeeld minder kunstmest te
strooien of pas na half juni te maaien, ten bate van de natuur op hun grond. De
Relatienota is slechts van toepassing op een agrarisch areaal van 200.000 hectare.
Agrariërs kunnen slechts in een deel van de voor natuur waardevolle gebieden
beheersovereenkomsten afsluiten. Wanneer een gebied in het kader van de ruimte
lijke ordening wordt aangewezen als reservaats- of beheersgebied, is het afsluiten
van een beheersovereenkomst of de verkoop aan een natuurbeschermingsorgani
satie vrijwillig. Andere instrumenten van het natuurbeleid zijn bijvoorbeeld de
Natuurbeschermingswet, de Landinrichtingswet en de Interimwet Ammoniak en
Veehouderij (Gersie en Horlings 1995).
7.5.2 Mineralenbeleid
Het beleid dat betrekking heeft op mest en ammoniak wordt hier kortweg minera
lenbeleid genoemd. Het beleid waarmee de overheid probeert de mestoverschotten
en de verzuring terug te dringen, heeft als doelstelling op lange termijn een gebruik
van mest dat uit milieu- en landbouwkundig oogpunt aanvaardbaar is, waarbij de
vermesting van het milieu wordt teruggedrongen en de ammoniakuitstoot wordt
verminderd (Ministerie van VROM1989). Het beleid ten aanzien van de vermesting
is erop gericht om in het water en in de bodem op verschillende schaalniveaus het
evenwicht te herstellen tussen de toe- en afvoer van fosfor en stikstof, zodat alle
functies van water en bodem veilig gesteld worden. Hiervoor is een emissiereductie
van 70-90 procent van vermestende stoffen nodig ten opzichte van 1980. Het jaar
2008 is genoemd voor het bereiken van evenwichtsbemesting. Voor de ammoniakreductie geldt als doelstelling een reductie van 70 procent in het jaar 2000 ten
opzichte van 1980. Dit betekent een ammoniakuitstoot van maximaal 70 kiloton
ammoniak per jaar in 2000 en een depositiedoelstelling van maximaal 1600 zuurequivalenten stikstofverbindingen per hectare per jaar.
De doelstellingen uit het Nationaal Milieubeleidsplan worden in het Mestactieprogramma uitgewerkt in drie sporen waarlangs de overheid het mestoverschot wil
reduceren. Ten eerste het verkleinen van het mestoverschot door verlaging van het
mineralen gehalte in het voer. Ten tweede het vergroten van de mestafzet door
kwaliteitsverbetering. Deze kwaliteitsverbetering betreft de samenstelling van
dierlijke mest, infrastructurele voorzieningen voor mesttransport, het vergroten van
de acceptatie van dierlijke mest en het sluiten van afzetovereenkomsten. Een derde
oplossingsrichting is het stimuleren van de bewerking en verwerking van mest
(Ministerie van LNV 1992c). Tot en met de jaren tachtig legde het beleid sterk de
nadruk op technologische oplossingen. Het grootste deel van het bedrag van hon
166

derd miljoen gulden dat tussen 1987 en 1990 gereserveerd was voor uitvoering van
het mestactieprogramma, ging naar de bevordering van mesttransport en -opslag
(Termeer 1993).
Het mineralenbeleid is met name vanaf 1995 gericht op het bereiken van evenwichtsbemesting, ofwel een omvang van de mestgift die zoveel mogelijk overeen
komt met de opname door planten. Een verlaging van de toegestane mestgift
betekent dat de afzetmogelijkheden afnemen, terwijl de behoefte aan afzet toeneemt.
Industriële mestverwerking is op niets uitgelopen en slechts 5 procent van de totale
mestproduktie werd in 1995 geëxporteerd. In dit licht is het begrijpelijk dat de
discussie over grondgebondenheid en inkrimping van de veestapel weer is opge
leefd.
Het mineralenbeleid kenmerkt zich door een uitgebreid wetgevingsstelsel. Kern
hiervan vormen de Meststoffenwet (1987), de Wet op de Bodembescherming (1987)
en de Wet Milieubeheer (1993). De Meststoffenwet is een kaderwet die regels geeft
die betrekking hebben op de voorkoming van een onverantwoorde uitbreiding van
de produktie van dierlijke meststoffen, op een doelmatige afvoer van mestover
schotten en op het verhandelen van meststoffen. Ook de Wet Bodembescherming
is een kaderwet die wordt ingevuld middels Algemene Maatregelen van Bestuur
(AMvB's). Voor het mineralenbeleid zijn de AMvB's 'Besluit gebruik dierlijke
meststoffen' en de 'Wijziging gebruik dierlijke meststoffen' van belang. Deze
AMvB's bevatten regelgeving voor het gebruik van dierlijke mest op landbouw
gronden, zoals uitrijverboden in bepaalde maanden en de verplichting om mest
onder te werken. Op basis van de Wet Milieubeheer worden regels gesteld aan het
afdekken van mestbassins. De Interimwet Ammoniak en Veehouderij (1994) geeft
depositiegrenswaarden aan voor ammoniak waaraan nieuwe bedrijven en bedrijven
die willen uitbreiden, moeten voldoen.
Het mineralenbeleid wordt uitgevoerd in drie fasen. De eerste fase liep eind 1990
af en de tweede fase van het beleid werd uitgevoerd tussen 1991 en 1994. De derde
fase is op 1 januari 1995 ingegaan. In de Integrale Notitie mest- en ammoniakbeleid
derde fase wordt aangegeven dat in ieder geval bedrijven met meer dan 2,5
grootvee-eenheden per hectare een mineralenbalans moeten bijhouden waarmee de
aan- en afvoer van mineralen op het bedrijf kunnen worden berekend. Dit heeft
betrekking op 35 procent van alle land- en tuinbouwbedrijven (Ministerie van LNV
1995c). Op basis van de mineralenbalans kan het mineralenverlies per hectare
worden berekend, dat is de hoeveelheid mineralen die niet wordt opgenomen door
het gewas. Dit mineralenverlies per hectare mag niet hoger zijn dan de verliesnorm.
De verliesnorm wordt aangescherpt tot 20 kilogram fosfaat en 180 kilogram stikstof
per hectare in 2008. De verliesnormen vervangen de gebruiksnormen die in de
tweede fase golden en die aangaven hoeveel mest op het land mag worden ge
bracht. Om de overgang naar het nieuwe systeem soepel te doen verlopen, geldt
voor grasland een gebruiksnorm van 135 kilo fosfaat per hectare per jaar in 1996.
Voor bouwland geldt de gebruiksnorm van 110 kilogram fosfaat tot 1998. Bedrijven
die mest van elders aanvoeren, moeten de aanvoer registreren. Ook deze aanvoer
is aan maximumnormen gebonden.
Met de invoering van de derde fase mineralenbeleid vanaf begin 1995, worden
meer economische en communicatieve instrumenten ingezet. Een voorbeeld van een
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communicatief instrument is het convenant groen label, dat de rijksoverheid in 1993
heeft ondertekend samen met het georganiseerde landbouwbedrijfsleven en de
bouwwereld. Boeren die hun stal volgens de best uitvoerbare technieken aanpassen
aan de eisen voor vermindering van de ammoniakuitstoot, kunnen een groen-labelcertificaat aanvragen. Dit certificaat vrijwaart de boeren van verdergaande verzuringsmaatregelen tot 2010, maar biedt geen vrijwaring voor eventuele aanvullende
maatregelen in het kader van het mineralenbeleid. Een economisch instrument is
de heffing die boeren moeten betalen bij overschrijding van de verliesnorm. De
overheid ondersteunde financieel de bouw van mestfabrieken en stimuleerde de
terugdringing van het stikstofgehalte in veevoer door financiële steun aan onder
zoek, voorlichting en scholing. Het afdekken van mestsilo's wordt gesubsidieerd.
De overheid wil tot 2002 17 miljoen kilo fosfaat uit de markt halen, deels door
afroming van produktierechten bij bedrijfsovername of -verplaatsing. Een bedrag
van 475 miljoen gulden is gereserveerd voor het opkopen van mestproduktierechten
en het stimuleren van een herstructuring van de sector.
De conclusie van de geschetste ontwikkeling is dat er sinds de invoering van de
derde fase mineralenbeleid in 1995 sprake is van een koersverandering. Door
invoering van de mineralenbalans en de heffing boven een bepaalde verliesnorm
is het mineralenbeleid minder generiek geworden en meer afgestemd op de
individuele ondernemer.
7.5.3 Gezvasbeschermingsbeleid

Het gewasbeschermingsbeleid is neergelegd in de plannen 'Nota Gewasbescher
ming in Nederland' (Ministerie van LNV 1983) en 'Naar een taakstellend meerja
renplan voor de gewasbescherming' (Ministerie van LNV 1987). Op basis van de
laatste nota is het Meerjarenplan gewasbescherming (MJP-G) opgesteld (Ministerie
van LNV 1991a). Het MJP-G is een taakstellend plan voor de gewasbescherming tot
het jaar 2000. De doelstelling van het plan is '...dat daar waar de huidige teelt
methoden de duurzaamheid van het systeem bedreigen, deze zullen worden aange
past. Met name waar als gevolg van een hoog opgevoerde produktie de milieu
belasting onaanvaarbaar is geworden, zal dit door aanpassing van het bedrijfssys
teem worden bereikt' (Ministerie van LNV 1991a:63).
Het MJP-G is uitgewerkt in drie strategische hoofdlijnen:
• vermindering van de afhankelijkheid van chemische gewasbescherming;
• vermindering van de omvang van het verbruik van chemische gewasbescher
mingsmiddelen;
• vermindering van de emissie van chemische gewasbeschermingsmiddelen naar
het milieu.
In aanvulling op deze hoofdlijnen is er ook een stofgerichte aanpak. Op basis van
de Bestrijdingsmiddelenwet (1962) kan door het toelatingsbeleid de samenstelling
van het bestrijdingsmiddelenpakket worden gestuurd. Dit gebeurt door de Commis
sie Toelating Bestrijdingsmiddelen. De sanering van middelen in Nederland is tot
dusver minder streng dan die in Duitsland, waar sinds 1986 de toelating van 900
van de 1700 beschikbare gewasbeschermingsmiddelen is ingetrokken (Oosterhuis
1994).
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Om alle partijen bij de uitvoering van het beleid te betrekken en een draagvlak te
creëren voor de maatregelen is in 1993 de Bestuursovereenkomst Meerjarenplan
Gewasbescherming gesloten. Dit is een bindende afspraak tussen het Landbouw
schap, het landbouwbedrijfsleven en het ministerie van LNV. De bestuursover
eenkomst geeft aan in hoeverre de sector zelf de uitvoering van het beleid kan
regelen, waarbij de jaren 1995 en 2000 als ijkpunten fungeren. Wanneer op deze
momenten de voortgang van het MJP-G onvoldoende blijkt, worden aanvullende
maatregelen getroffen.
Om de uitvoering te ondersteunen, zet de overheid instrumenten in met een
voorwaardenscheppend karakter zoals onderwijs, voorlichting, onderzoek en
stimuleringsmaatregelen. Om de emissie van resten van middelen naar het milieu
te verminderen, is een convenant met de landbouwsector gesloten, het convenant
inzake resten en gebruikte verpakkingen van gewasbeschermingsmiddelen. De
emissie als gevolg van drift bij het spuiten wordt aangepakt door technologische
oplossingen zoals betere veldspuiten. Er wordt ook gedacht aan het instellen van
spuitvrije zones. Met de bollen- en boomteeltsector is hier al overeenstemming over
bereikt. Een voorbeeld van een stimuleringsmaatregel is de subsidie voor innova
tieve milieu-investeringen op bedrijfsniveau. Wet- en regelgeving wordt vooral
ingezet als blijkt dat het effect van vrijwillige maatregelen te wensen overlaat
(Ministerie van LNV 1991a). Een voorbeeld van wetgeving is het Besluit Regulering
Grondontsmettingsmiddelen, dat het in voorraad hebben en het gebruik van bepaal
de grondontsmettingsmiddelen regelt. Al genoemd is het toelatingsbeleid op basis
van de Bestrijdingsmiddelenwet. Boeren en tuinders hebben vanaf 1 juli 1996 een
vergunning nodig om gewasbeschermingsmiddelen te kopen en te gebruiken in de
vorm van een spuitpas of -brevet. Op basis van de Wet Verontreining Oppervlakte
wateren en de Wet Milieubeheer kunnen eisen worden gesteld aan gebouwen,
opstallen en spoelplaatsen. Op basis van de Zaaizaad- en Plantgoedwet kunnen
bindende rassenlijsten worden opgesteld. Een probleem hierbij is wel dat Europese
rassenlijsten prevaleren boven de nationale lijsten. Op de Europese lijsten staan
bepaalde rassen, die de Nederlandse overheid vanwege hun behoefte aan chemi
sche gewasbeschermingsmiddelen liever niet toestaat. De Planteziektewet stelt eisen
van fytosanitaire aard. Ook het Landbouwschap geeft in een verordening eisen en
richtlijnen voor verdeelapparatuur en voor de opvang, verwijdering en verwerking
van reststoffen.
Samenvattend ligt de nadruk in het gewasbeschermingsbeleid dus op de uitvoering
van de bestuursovereenkomst, op voorwaardenscheppend beleid en op voorlichting
naar boeren.

7.6 Beoordeling strategie en implementatie
In deze paragraaf worden de strategie en het ingezette instrumentarium van het
nationale overheidsbeleid voor zover gericht op een duurzame landbouw beoor
deeld. Deze beoordeling gebeurt op basis van de drie sturingscriteria die in hoofd
stuk 6 zijn geformuleerd: het bevorderen van zelfsturing, leervermogen en verinner
lijking. Eerst wordt ingegaan op de doelgroepbenadering en het instrumentarium
in het nationale overheidsbeleid en vervolgens worden de beleidsvoornemens en
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het instrumentarium van het mineralenbeleid en het gewasbeschermingsbeleid
beoordeeld.
7.6.1 Doelgroepbenadering

Zoals in 7.4.2 is aangegeven, speelt de doelgroepbenadering een centrale rol in de
verhouding tussen de nationale overheid en de landbouwsector. De oprichting van
het Doelgroep Managementteam Landbouw (DML) biedt het ministerie van VROM
de mogelijkheid om direct te overleggen met de landbouwsector. Een voordeel
daarvan kan een betere afstemming van de voorlichting op de landbouwpraktijk
zijn.
De laatste decennia was er veelvuldig contact over te nemen beleidsmaatregelen
tussen het Landbouwschap, de agrarische belangenorganisaties, Tweede-Kamerle
den en het Ministerie van LNV (Frouws 1993). In die zin volgde LNV in feite al een
doelgroepenbeleid. De monopoliepositie van LNV is door het doelgroepenbeleid
van VROM echter doorbroken. Het voordeel daarvan is dat milieudoelen wellicht
gemakkelijker in het landbouwbeleid worden geïntegreerd. De contacten tussen
VROM en doelgroep dragen bij aan de verbetering van het imago van het milieumi
nisterie (DML 1990). Een goede en regelmatige communicatie tussen de ministeries
LNV en VROM en de doelgroep landbouw kan leiden tot een beter begrip voor
eikaars standpunten en tot verbetering van het draagvlak voor beleidsmaatregelen.
Overheden en landbouwsector kunnen zo wederzijds van elkaar leren. Communica
tie is bovendien een voorwaarde om duidelijkheid te krijgen op welke terreinen
zelfsturing door innovatiegroepen wenselijk en mogelijk is. Een ander voordeel van
de doelgroepbenadering is dat dit VROM de mogelijkheid biedt om nieuwe
ecologische problemen snel te signaleren en die op de politieke en maatschappelijke
agenda te krijgen. VROM ziet ook voor zichzelf een rol als innovator en aanjager
terwijl de beleidsvorming en uitvoering meer onder de competentie van LNV valt
(Ministerie van VROM 1990a).
Het betrekken van de doelgroepen bij het beleid in het kader van zelfsturing biedt
voordelen, nu de overheid voor grote uitgaven staat bij het uitvoeren van milieu
maatregelen. De landbouwsector zal zelf aan de kosten van deze milieumaatregelen
moeten bijdragen. Door de sector zeggenschap te geven over voorgenomen beleids
maatregelen wordt het draagvlak voor milieubeleid vergroot. In feite wordt er zo
door de doelgroep betaald voor de inspraak in de beleidsvorming en medever
antwoordelijkheid voor de uitvoering die men heeft gekregen.
Hoewel de doelgroepbenadering kan bijdragen aan zelfsturing door de landbouw,
geldt daarbij wel een aantal aandachtspunten. Ten eerste blijft ondanks het overne
men van overheidstaken door de doelgroep een centraal sturende instantie nodig
voor het beschermen van het milieu als collectief goed (paragraaf 6.5.1). Ten tweede
kan zelfsturing het afschuiven van verantwoordelijkheid betekenen in een situatie
van een complexer wordende milieuproblematiek en een beperkt oplossend vermo
gen van de overheid. Ten derde dienen voldoende randvoorwaarden geschapen te
worden waardoor burgers in staat worden gesteld en voldoende handelingsperspec
tieven krijgen om milieubewust te handelen. De burger moet bijvoorbeeld bekend
zijn met de mogelijkheden voor milieuvriendelijk gedrag en deze opties ook als
aantrekkelijk beschouwen. Ten vierde dient de doelgroepbenadering afgestemd te
zijn op de aard van het ecologische probleem. De gewasbeschermingsproblematiek
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vraagt bijvoorbeeld om andere instrumenten dan het natuur- en mineralenbeleid.
Ten vijfde vraagt zelfsturing om het aangeven van duidelijke ecologische doelen,
zonder de middelen voor te schrijven waarmee die doelen bereikt moeten worden.
Zo wordt de doelgroep de mogelijkheid gegeven haar eigen weg richting duur
zaamheid te zoeken. Ten zesde worden regelmatig communicatieve instrumenten
ingezet zonder dat de beleidsmatig gekozen probleemdefinities en oplossingen voor
duurzame landbouw en de daaraan ten grondslag liggende normen en waarden ter
discussie worden gesteld. Verinnerlijking van normen en waarden in het milieu
beleid kan verschillen van die in de landbouwpraktijk. Zelfsturing zou enerzijds
ruimte moeten scheppen voor eigen normen en waarden van de doelgroep binnen
het kader van duurzaamheid. Maar omdat duurzaamheid een rekbaar begrip is,
wordt daarmee anderzijds het risico ingebouwd van een te grote beleidsdifferentiatie en het niet halen van generieke ecologische beleidsdoelen.
Een beleid dat duurzame landbouw wil bevorderen door een procesgerichte
planning en door stimulering van voorlopers in de zorg voor het milieu, zou de
beleidsmaatregelen meer op die voorlopers moeten afstemmen. Van belang daarbij
is dat milieuvriendelijke gedragswijzen worden bevorderd en dat het aantal
duurzame gedragsalternatieven wordt vergroot. Op die manier worden de hande
lingsruimte en de zelfsturingsmogelijkheden van boeren vergroot. Dit betekent een
beleid gebaseerd op de volgende drie pijlers: 1) de vervuiler ontmoedigen; 2) de
voorloper belonen en 3) het aantal duurzame gedragsalternatieven vergroten.
Het nationale overheidsbeleid gaat tot dusver niet expliciet uit van de kenmerken
van de landbouwsector, die in hoofdstuk 6 zijn genoemd. Terwijl veel boeren
zichzelf zien als beheerder van het platteland, bevordert de sturingsstrategie in het
natuur- en landschapsbeleid juist een verdere scheiding van landbouw en andere
functies. Het streven naar een EHS heeft geleid tot een afgenomen belangstelling
voor agrarische natuur in gebieden buiten de EHS. Beperkingen die in de EHSgebieden door de ruimtelijke ordening aan de landbouw kunnen worden opgelegd,
worden door de doelgroep vaak niet meer geaccepteerd. Anderzijds was er tot voor
kort nauwelijks ondersteunend, laat staan stimulerend beleid voor boeren die iets
voor de natuur willen en kunnen betekenen. Ondanks de decentralisering van de
uitvoering naar de provincies is het natuurbeleid een voorbeeld van een zware
aansturing vanuit Den Haag. Dit leidde tot implementatieproblemen in gebieden
zoals de Krimpenerwaard, Midden-Friesland en Gaasterland (Gersie en Horlings
1995). Voor innoverende boeren die aan natuurbeheer willen doen is het positief dat
met de nota 'Dynamiek en Vernieuwing' een koerswijziging is ingezet en de
beleidsmatige belangstelling voor agarisch natuur- en landschapsbeheer is toegeno
men (Ministerie van LNV 1995a). Het volgen van een én-én strategie, verweving én
scheiding van landbouw en natuur, kan echter leiden tot uitvoeringsproblemen. Ten
eerste omdat zowel voor de aankoop van natuurgebieden als voor de extensivering
van de landbouw grond nodig is. Ten tweede kunnen boeren het als bedreigend
ervaren wanneer van hen verwacht wordt dat zij aandacht besteden aan natuur- en
landschapsbeheer en zij tegelijkertijd beperkingen krijgen opgelegd door planologi
sche aanwijzing van natuurwetenschappelijk en landschappelijk waardevolle
gebieden.
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7.6.2 Instrumentarium

De laatste jaren is duidelijk sprake van een verbreding van het instrumentarium in
het overheidsbeleid voor de landbouw. De inzet van meer economische en commu
nicatieve instrumenten stimuleert innovatieve tendensen richting duurzame land
bouw en zo het lerend vermogen van de sector. Zo kan de voorlichting van de
ministeries van LNV en VROM de informatie over gedragsalternatieven vergroten.
Economische instrumenten kunnen de kosten-baten verhouding van gedragsalterna
tieven veranderen. Financiële prikkels zoals subsidies en heffingen kunnen voorlo
pers in milieubeheer stimuleren en achterblijvers ontmoedigen. De heffing boven
een bepaalde verliesnorm in het mestbeleid maakt het mogelijk het beleid meer op
de individuele ondernemer af te stemmen. In de nota 'Dynamiek en Vernieuwing'
wordt voorgesteld om het subsidiebeleid te herijken. Subsidiëring gaat vooral
plaatsvinden door project- en programmasubsidies die gericht zijn op individuele
ondernemingen, instellingen, burgers, doelgroepen en regio's (Ministerie van LNV
1995a). Een voordeel daarvan is dat zo innovatieve tendensen binnen de landbouw
worden gestimuleerd.
Instrumenten worden hier beoordeeld naar hun bijdrage aan zelfsturing, leerver
mogen en verinnerlijking van mileubesef. De inzet van convenanten past binnen
een koers naar meer zelfsturing. Voordeel van een convenant is dat de acceptatie
van het beleid in het algemeen bij de landbouwsector groter zal zijn dan bij regelge
ving. De acceptatie bij andere betrokkenen zoals de milieubeweging kan echter te
wensen overlaten. Ook de juridische status van convenanten is vaak onduidelijk.
De zelfsturing door de landbouw is niet vergroot door het voeren van een midde
lenbeleid, ofwel het voorschrijven van de wijze waarop de milieubelasting moet
worden teruggedrongen. De vaak technologische oplossingen vloeiden voort uit de
wijze waarop duurzaamheid werd geformuleerd. Zelfsturing vraagt echter vooral
om een doelenbeleid, dat boeren binnen ecologische randvoorwaarden vrij laat in
de manier waarop ze die doelen willen bereiken. Wel vraagt ook een doelenbeleid
om de bekendheid met en de beschikbaarheid van middelen om die doelen te berei
ken.
De mogelijkheden voor het leervermogen van boeren worden bevorderd doordat de
voorheen generieke sturing steeds meer wordt vervangen door een gedifferen
tieerde sturing bijvoorbeeld naar gebied, grondsoort en sector. De combinatie van
nationaal ruimtelijk en natuurbeleid, uitgevoerd door respectievelijk de ministeries
van VROM en LNV, blijkt echter wel een aantal problemen op te leveren. De
ruimtelijke patronen van het koersenbeleid en het EHS-beleid dekken elkaar maar
gedeeltelijk en zijn niet goed op elkaar afgestemd. De blauwe en groene koers uit
de VINEX lijken op de EHS, maar flinke stukken van de EHS liggen juist in gele
en bruine-koers-gebieden (Gersie en Horlings 1995). Voor provincies, gemeenten en
boeren is dit verwarrend. Een ander probleem is het grote aantal en elkaar deels
overlappende gebiedscategorieën. Zo kunnen voor de Brabants-Limburgse veenge
bieden maar liefst 14 categorieën van ruimtelijke overheidszorg worden onderschei
den. De snelle opeenvolging van plannen heeft bovendien het gevaar dat ontwikke
lingen die in de provincies al in gang zijn gezet, door het formuleren van nieuwe
aanwijzingen en voorstellen, onder druk komen te staan (NIROV 1992). Een
voordeel van gebiedsgericht beleid is dat de overheid kan inspelen op verschillen
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tussen boeren en op specifieke ecologische en agrarische omstandigheden. Ook
kunnen boeren gebiedsspecifieke initiatieven ontwikkelen voor duurzame land
bouw. Een gevaar van een verdere geografische fijnregulering is wel dat de rechts
zekerheid van boeren in verschillende gebieden in het geding kan komen en dat
problemen kunnen ontstaan bij de afstemming tussen regels en gebieden en bij de
organisatie van de uitvoering (Bouwer en van Geleuken 1994).
De voorlichting van het ministerie van VROM is sterk gericht op de verinnerlijking
van milieubesef en beleidsmaatregelen. Voorlichting, met name in combinatie met
andere instrumenten, kan het milieubewustzijn bevorderen. Met de milieuboodschappen van de rijksoverheid wordt impliciet ook een bepaalde probleemdefinitie
en oplossingsrichting presenteerd. Er kunnen afstemmingsproblemen ontstaan
tussen de milieuboodschappen van de ministeries LNV en VROM. De achterlig
gende visie van milieuboodschappen wordt echter door het ministerie van VROM
niet ter discussie gesteld, hoeft niet persé breed gedragen te worden door de
doelgroep en hoeft ook niet automatisch de beste weg naar duurzaamheid te
betekenen. Milieuvoorlichting gericht op een beperkte opvatting van verinnerlijking,
namelijk verinnerlijking van beleidsmaatregelen, vormt zo het doorgeefluik van
overheid naar de doelgroep en een smeermiddel om implementatieproblemen te
voorkomen. De ideologische boodschap in de vorm van een specifieke invulling
van duurzame landbouw wordt via de communicatiestrategie van het doelgroep
enbeleid in een eenrichtingsverkeer naar de boeren doorgegeven. Verinnerlijking
in brede zin, opgevat als een toenemend milieubewustzijn, zou echter moeten
betekenen dat burgers en boeren tot eigen en andere probleemdefinities en -oplos
singen kunnen en mogen komen dan de overheid. Ook deze probleemdefinities
vanuit de praktijk kunnen bijdragen aan een duurzame landbouw.
7.6.3 Mineralenbeleid

De samenwerking tussen de ministeries LNV en VROM inzake het mineralenbeleid
is geregeld door de instelling van de Stuurgroep Mestproblematiek in 1985. Deze
Stuurgroep vervulde een belangrijke rol bij de ontwikkeling van de belangrijkste
wetgeving en de verschillende oplossingssporen (Termeer 1993:140). In 1993 sloten
LNV en VROM een mestakkoord met de landbouwsector. Maar dit akkoord is nooit
ondertekend omdat de uitgangspunten meteen al ter discussie werden gesteld en
omdat het akkoord niet geaccepteerd werd door de boeren.
Wat betreft de resultaten van het mineralenbeleid blijkt dat door de ernst van de
problematiek en het niet halen van de gestelde doelen, de maatregelen voortdurend
moesten worden aangescherpt (zie ook paragraaf 7.5.2). In de tweede fase tussen
1991 en 1995 is de stikstof- en fosfaatproduktie met 19 procent verminderd. De
ammoniakemissie is in 1993 met 20 procent gedaald ten opzichte van 1980. De
emissiereductiedoelstelling voor ammoniak van 50 procent in het jaar 2000 ten
opzichte van 1980 is daarmee echter nog niet gehaald (IKC en RIVM 1995). De
derde fase mineralenbeleid vanaf 1995 is gericht op het bereiken van evenwichtsbemesting waarbij opname door de plant en de mestgift in balans zijn. Terwijl in de
oorspronkelijke plannen het jaar 2000 als streefdatum genoemd werd voor het berei
ken van evenwichtsbemesting, wordt in de Integrale Notitie mest- en ammoniak
beleid derde fase uitgegaan van het jaar 2008 (Ministerie van VROM 1995c). De
oplossing van het mestprobleem is dus met tien jaar uitgesteld. De oplossing van
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grootschalige mestverwerking diende steeds als alibi voor een inkrimping van de
veestapel. Nu de industriële mestverwerking te duur blijkt, wordt de sector daar
niet op afgerekend maar is het antwoord uitstel van de einddoelstellingen en extra
geld om mestproduktierechten op te kopen. Aan het probleem van de fosfaatverza
digde gronden wordt niet speciaal aandacht meer besteed (Frouws 1996:78).
De eerste en tweede fase van het mineralenbeleid boden de boer weinig mogelijk
heden voor zelfsturing, daar voorgeschreven was op welke wijzen de boeren de
ammoniakemissies en het mestgebruik moesten terugdringen door middel van
mestopslag, het onderwerken van mest, de normen voor de mestgift en door
uitrijverboden. Ook het stellen van bepaalde doelen, zoals het terugdringen van de
ammoniak-missie, betekende in de praktijk het voorschrijven van technische
maatregelen zoals de aanpassing van stallen. Zoals Frouws (1996) aangeeft, vormt
het mestbeleidsproces in twee opzichten een breuk met het verleden. In de eerste
plaats druiste het beleid in tegen het vertrouwde ontwikkelingspatroon van intensi
vering, schaalvergroting, kostprijsverlaging en verbetering van de internationale
concurrentiepositie en werkte daarom belemmerend en beperkend voor boeren. In
de tweede plaats schreef de overheid, anders dan het geval was in het markt- en
prijsbeleid of structuurbeleid, specifieke handelwijzen voor of verbood deze juist
(Frouws 1996:80). In het mineralenbeleid is weinig terug te vinden van strategieën
als netwerk- en zelfsturing, die bepleit worden in het rapport 'Sturing op maat'
(Vos et al. 1994).
De juridische sturing was onvoldoende effectief. Zo bleek volgens Bloemendaal
(1995) het mestbeleid vanaf de jaren zeventig sterk fraudegevoelig en nauwelijks
te controleren door de Algemene Inspectiedienst (AID). In de derde fase sinds 1995
wordt echter meer rekening gehouden met de individuele omstandigheden op het
boerenbedrijf. Door de mineralenboekhouding te koppelen aan een heffing wordt
de boer gestimuleerd om zelf te onderzoeken hoe hij zijn mineralengebruik terug
dringt door bijvoorbeeld grondaankoop, mineraalarm veevoer of door een lagere
veebezetting. De mineralenboekhouding is een geschikt managementinstrument. Bij
het gebruik als beleidsinstrument moeten echter een aantal kanttekeningen worden
geplaatst. De kwantificering van de aan- en afvoer van stikstof en fosfaat is op veel
aannames en onzekerheden gebaseerd. De kwantificering kan dus aangevochten
worden wat de handhaafbaarheid op losse schroeven zet. De mineralenboekhou
ding heeft alleen betrekking op mineralenstromen en niet op de bodemtoestand,
zoals de mate van verzadiging van de grond met mineralen. De mineralenverliezen
geven slechts een ruwe indicatie van de aard en omvang van de milieuvervuiling.
Het milieu-effect hangt in belangrijke mate af van de bodemkenmerken en de
waterstand in combinatie met de wijzen en tijdstippen van grondbewerken, zaaien,
poten, oogsten, het zetten van een nagewas, enzovoorts. Ook de administratieve
lasten voor de veehouders, de fraude-gevoeligheid en de hoge controlelasten voor
de overheid roepen twijfels op of het systeem van de mineralenboekhouding in
combinatie met verliesnormen wel de hoeksteen van het beleid zou moeten zijn
(Frouws 1996).
Ook de afstemming tussen maatregelen zoals de mineralenbalans en andere
milieudoelstellingen is nog niet optimaal, zoals de volgende voorbeelden laten zien.
Toepassing van de mineralenbalans kan er toe leiden dat extensieve gewassen zoals
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graszaad, waarbij weinig mineralen worden afgevoerd, uit het bouwplan verdwij
nen. Het streven naar een gunstige mineralenbalans kan zo resulteren in een
versmalling en intensivering van het bouwplan (Van der Stok 1995). Een optimale
mineralenbalans kan betekenen dat de koeien meer op stal worden gehouden
hetgeen negatief is vanuit het oogpunt van dierenwelzijn. Het onderwerken van
mest met grote machines is gunstig voor de mineralenbalans, maar door het
gebruik van fossiele brandstoffen valt de energiebalans ongunstiger uit. Wanneer
akkerbouwers worden verplicht om een mineralenbalans bij te houden, kan dit er
toe leiden dat de afzet van mest naar akkerbouwgebieden stagneert. Doordat het
werkingspercentage van organische mest kleiner is dan dat van kunstmest, niet
geheel voorspelbaar is wanneer de mineralen uit organische mest vrijkomen, en de
verhouding tussen fosfaat en stikstof in de mest vaak niet optimaal is, is het
gemakkelijker voor akkerbouwer om zijn mineralengiften te fijnreguleren met
kunstmest dan met organische mest van veebedrijven.
Het leervermogen van boeren wordt zoals gezegd vergroot door toepassing van dt
mineralenboekhouding als managementinstrument. De toeleverende industrie wordt
door de fijnregulering gestimuleerd tot het ontwikkelen van mineralenarm veevoer.
Een nadeel van de mineralenboekhouding is echter dat een op papier laag minera
lenverlies per bedrijf lokaal niet tot een lage milieubelasting hoeft te leiden. Het
mineralenoverschot wordt immers per bedrijf berekend en niet per perceel. Dit kan
betekenen dat boeren op soms grote afstanden grond kopen of huren om de
mestdruk per hectare te verlagen, terwijl ze geen mest naar deze percelen trans
porteren. Kansen om het leren van boeren te bevorderen worden niet benut,
doordat het mineralenbeleid agrarische voorlopers op milieugebied niet stimuleert.
Sommige boeren hebben bijvoorbeeld milieu-investeringen gedaan uitgaande van
de gestelde doelen in 2000, terwijl nu 2008 als einddatum wordt genoemd. Verder
worden boeren die onder de verliesnorm blijven niet financieel gestimuleerd,
afgezien van een experiment met financiële stimulering ir 1 Peel dat begin 1996
is opgestart. Boeren die pogen de milieukundig en landboi :undig aanvaard ire
grenzen van de bemesting te verkennen, worden daarin n aangemoedigd.
De doelgroep landbouw blijkt niet overtuigd te zijn van de noodzaak van bepaalde
maatregelen in het milieubeleid. De verinnerlijking van het mineralenbeleid staat
onder druk. Het gebrek aan acceptatie van beleidsmaatregelen blijkt uit de agrari
sche protestgroepen die in 1995 ontstonden tegen het mestbeleid. Het agrarisch
verzet tegen de voorgestelde verliesnorm lijkt vooral voort te komen uit de combi
natie van een verslechterende inkomenssituatie, vooral in de varkenshouderij, en
de weerstand tegen meer Haagse regels. Maatregelen zoals de verliesnorm berusten
vooral op wetenschappelijk onderzoek. Wetenschappelijke onzekerheid over de
landbouwkundig en milieukundig gewenste mate van bemesting en de invloed
daarop van bijvoorbeeld gewas, bodem en weer, leidt al snel tot weerstand van
boeren tegen uitvoering van de in hun ogen slecht onderbouwde regels. Ook op
andere punten blijft onzekerheid bestaan. De werkelijke ammoniakemissie van
bedrijven blijkt bijvoorbeeld moeilijk te meten. Er zitten afwijkingen tussen de
berekende fosfaatgehalten in mest en de bemonsterde gehalten. De onduidelijkheid
over de samenstelling van mest belemmert zoals gezegd de afzet naar bijvoorbeeld
akkerbouwers. Ook was het in 1995 nog onzeker of het mestbeleid voldoende
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aansluit op de Europese richtlijn voor nitraat in drinkwater. De verinnerlijking van
het beleid wordt sterk bepaald door de gekozen instrumenten. De laatste jaren is
duidelijk geworden dat grootschalige technologische oplossingen zoals mestfabrieken ineffectief zijn. Het failliet van de fabriek Promest in Helmond staat
hiervoor model (Engelberts 1995). Ammoniakbeperkende maatregelen zouden
onderling beter vergeleken moeten worden op hun effectiviteit. Zo worden door
gemeenten wel ammoniakarme stallen voorgeschreven in de rundveehouderij,
terwijl een beter stikstofmanagement vaak effectiever en veel goedkoper is (Sleurink
1996). De maatregel dat niet-grondgebonden landbouwbedrijven hun mestproduktie
per 1-1-1996 met 30 procent moesten verminderen, is daarentegen wel haalbaar
gebleken voor de meeste intensieve veehouders (Appeldoorn 1995).
7.6.4 Gewasbeschermingsbeleid
De kenmerken van de doelgroepbenadering zijn ook terug te vinden in het gewasbeschermingsmiddelenbeleid. Voor de uitvoering van het beleid is een draagvlak
onder boeren vereist, omdat afdoende controle op het hebben en gebruiken van
middelen moeilijk is uit te voeren. Naast het noodzakelijke draagvlak is een
beleidsuitgangspunt dat de sector zelf een deel van de kosten van het beleid voor
haar rekening neemt. Dit waren de twee belangrijkste redenen voor het afsluiten
van de in paragraaf 7.5.3 genoemde bestuursovereenkomst, waardoor de landbouw
mede-uitvoerend en medeverantwoordelijk werd voor het beleid van de overheid.
De instrumenten van het gewasbeschermingsbeleid hebben een sterk voorwaar
denscheppend en communicatief karakter. De nadruk op vooral voorlichting heeft
effect gehad. Het totale gebruik van gewasbeschermingsmiddelen in kilogrammen
actieve stof is in 1994 met 44 procent afgenomen ten opzichte van de referentieperi
ode 1984-1988. De reductiedoelstelling bedroeg 30-35 procent. Voor het totale
verbruik is de doelstelling dus ruimschoots gehaald. Het gros van de reductie komt
voor rekening van de grondonstmettingsmiddelen. Ook de herbiciden en loofdodingsmiddelen dragen bij aan het verminderd gebruik. Het gebruik van fungiciden
is echter constant gebleven. De emissies van bestrijdingsmiddelen naar het milieu
zijn teruggedrongen. De vermindering van de afhankelijkheid van chemische
bestrijdingsmiddelen is een lange-termijn proces waarvan de resultaten moeilijk
kwantitatief aan te geven zijn (Ministerie van LNV 1995d).
In het gewasbeschermingsbeleid ligt de nadruk sterk op zelfsturing. Behalve de
regelgeving op het gebied van bijvoorbeeld spuitapparatuur, verplichte spuitdiploma's en grondontsmettingsmiddelen, zijn de instrumenten vooral voorwaarden
scheppend. Dit creëert mogelijkheden voor boeren om doelvoorschriften op hun
eigen wijze op het bedrijf uit te voeren. Het beleid sluit aan op de landbouwpraktijk doordat voor verschillende typen middelen zoals grondontsmettingsmiddelen
en fungiciden, verschillende typen instrumenten worden ingezet. Voor grondontsmetting is een vergunningenstelsel ontwikkeld. Het gebruik van fungiciden is veel
moeilijker terug te dringen en hierbij wordt de oplossing gezocht in meer onder
zoek. Het beleid hanteert als uitgangspunt het gebruik van middelen in de hele
sector. Dit schept mogelijkheden voor innovatiegroepen om op dit punt intern
regulerende taken op zich te nemen. Zo kunnen wellicht leden van innovatiegroe
pen in een regio grond ruilen om tot een ruimere vruchtwisseling te komen of zij
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kunnen emissierechten onderling verdelen. Enkele honderden boeren zouden samen
een aanvraag voor een vergunning voor een nieuw middel kunnen indienen.
Op het gebied van zelfsturing kent het gewasbeschermingsbeleid echter niet alleen
stimuli, maar ook een aantal beperkingen. Zo heeft het gewasbeschermingsbeleid
twee doelstellingen die elkaar tegenspreken. De overheid wil de landbouwsector
een breed pakket aan middelen ter beschikking laten om negatieve effecten van een
smal pakket te voorkomen, zoals resistentie van organismen. Anderzijds wil de
overheid schadelijke middelen verbieden. Aan het eerste uitgangspunt wordt door
de overheid meer waarde gehecht dan aan het tweede. Zoals in paragraaf 7.5.3 is
gezegd, is in Duitsland de toelating van meer chemische middelen ingetrokken dan
in Nederland. Het beleid is verder meer gericht op terugdringing van het gebruik,
dan op vermindering van het aantal middelen. Het saneringsbeleid is voor boeren
onzeker. Onduidelijk is welke middelen zullen worden verboden. Dit stimuleert
boeren niet om alvast over te stappen op minder schadelijke, maar vaak duurdere
middelen.
Door het beleid lijken de marges voor zelfsturing nauwelijks vergroot. Hoewel meer
en meer geïntegreerde en biologische bestrijdingsmethoden worden toegepast, is de
afhankelijkheid van chemische middelen nog groot. De markt- en prijssituatie
stimuleert specialisatie in intensieve gewassen zoals aardappelen, die veel gewasbe
schermingsmiddelen vragen. De prijsdaling van graan, een gewas dat relatief
weinig gewasbeschermingsmiddelen vraagt, bevordert een versmalling van het
bouwplan en daarmee de afhankelijkheid van bestrijdingsmiddelen. Voor deze
stuwkrachten achter het gebruik van chemische middelen, krachten die de ruimte
voor zelfsturing sterk bepalen, is in het beleid weinig aandacht.
Door het gewasbeschermingsbeleid wordt het leervermogen van boeren in beginsel
wel gestimuleerd. Een zorgvuldige dosering van middelen en minder preventief
spuiten dwingen boeren tot het nauwlettend volgen van het gewas en tot extra
controle. Door het experimenteren met andere wijzen van onkruidbestrijding, zoals
biologische bestrijding, neemt de kennis toe. Uitgaande van de bedrijfssspecifieke
situatie kunnen boeren door vruchtwisseling de afhankelijkheid van middelen
verminderen. Door knelpunten in het toelatingsbeleid voor gewasbeschermingsmid
delen wordt een verdere innovatie echter belemmerd. Zo vinden veel boeren het
vreemd dat middelen die elders in de Europese Unie zijn toegestaan niet meteen
in Nederland -mogen worden gebruikt (In 't Hout 1995). De procedure voor
toepassing van nieuwe middelen is lang en kostbaar, gemiddeld 60.000 gulden tot
70.000 gulden per middel. De hoge kosten belemmeren de introductie van biologi
sche middelen, waarvoor de markt vaak klein is.
De verinnerlijking van het gewasbeschermingsbeleid bij boeren is groter dan bij het
mineralenbeleid het geval is. Een mogelijke reden hiervoor is dat de overheid wat
betreft de gewasbeschermingsproblematiek door de doelgroep minder verant
woordelijk wordt geacht voor de ontstane problemen, dan bij de mestproblematiek
het geval is. Tot halverwege de jaren tachtig stimuleerde de overheid de uitbreiding
van de veestapel met grote subsidies voor stallenbouw, terwijl de negatieve effecten
van de mestproduktie bekend waren. Ook doordat gewasbeschermingsmiddelen
door boeren zelf als een noodzakelijk en kostbaar kwaad worden gezien, zijn de
doelstellingen van het gewasbeschermingsbeleid relatief sterk verinnerlijkt. Het
177

milieubewustzijn in de landbouw maakte het mogelijk ie bestuurovereenkomst af
te sluiten, terwijl de toenemende verantwoordelijkheid van de sector weer tot meer
verinnerlijking kan leiden. Wel belemmert de toename van het aantal regels de
verinnerlijking van het beleid. Zo hangen aan de Bestrijdingsmiddelenwet 2.500
verschillende toelatingen, elk met hun wettelijk gebruiksvoorschrift dat per voor
schrift wel tien criteria kan omvatten. De voorschriften zijn niet op Europees niveau
geharmoniseerd (Westerhof 1995). Ook moet worden bedacht dat de bereikte
reducties van middelen tot nu toe relatief gemakkelijk zijn bereikt, zonder dat dit
ingrijpende financiële gevolgen had voor de bedrijfsvoering. Het mineralenbeleid
greep op dat punt veel sterker in. Wanneer in de toekomst stringentere maatregelen
nodig blijken, kunnen de uitvoering en het draagvlak onder druk komen te staan.

7.7 Conclusies
In paragraaf 7.2 stond de deelvraag centraal hoe duurzame landbouw is geoperationali
seerd in het nationale landbouw-, milieu- en natuurbeleid. In het landbouwbeleid
wordt gestreefd naar een integratie van economische en ecologische doelen. Een
sturende overheid die marktgerichtheid, beheersing van de produktie, kennis en
technologie-ontwikkeling bevordert, kan deze integratie van doelen naderbij
brengen. Het milieubeleid gaat uit van centrale concepten zoals de milieugebruiks
ruimte en het stofkringlopenmodel. Het brongerichte milieubeleid is gebaseerd op
de uitgangspunten integraal ketenbeheer, energie-extensivering en kwaliteitsbevor
dering. Het natuurbeleid zoals uitgewerkt in het Natuurbeleidsplan ziet als belang
rijkste strategie voor een duurzame natuur en behoud van biodiversiteit de ont
wikkeling van een Ecologische Hoofd Structuur.
De operationalisering van duurzame landbouw in het nationaal beleid is in para
graaf 7.3 beoordeeld in het licht van de vier dimensies van duurzame landbouw die in
hoofdstuk 5 zijn uitgewerkt. Duurzame landbouw omvat een ecologische, economisch-technologische, sociaal-politieke en culturele dimensie. Het huidige nationale
beleid voor de landbouw richt zich op een smal duurzaamheidsperspectief, beperkt
tot een integratie van ecologische en economische doelstellingen.
De ecologische dimensie van duurzame landbouw wordt vooral kwantitatief en
effectgericht vormgegeven. Beleidsmatig is er onvoldoende aandacht voor biologi
sche landbouw en voor maatregelen die fundamenteler aangrijpen in de milieupro
bleemketen zoals een extensivering van de landbouw. De maatregelen in het milieuen het natuurbeleid zijn onvoldoende op elkaar afgestemd.
Op basis van de beoordeling van de economisch-technologische dimensie in het natio
naal beleid kan worden geconcludeerd dat de relaties tussen economische en
ecologische doelen daarin onvoldoende zijn verwerkt. Een voorbeeld daarvan is de
tegenstelling tussen het markt- en milieubeleid dat de agrariër confronteert met
dalende opbrengsten enerzijds en een verplichting tot het doen van dure milieu
investeringen anderzijds. De ethische aspecten van nieuwe technologie en de
gevolgen van die technologie voor de landbouwbedrijfsvoering worden beleidsma
tig onderbelicht.
De analyse van de sociaal-politieke dimensie van duurzame landbouw in het beleid
laat zien dat het concept van de sturende staat in de eerste helft van de jaren
negentig meer en meer plaats maakt voor concepten zoals deregulering, zelfregule178

ring en netwerksturing. Deze koerswijziging contrasteert echter met de feitelijk
voortgaande fijnregulering, bureaucratisering en technologisering van de landbouw,
waardoor de zeggenschap en vrijheid van boeren en de zelfsturing door de doel
groep onder druk komen te staan. Technologieën zoals genetische manipulatie
kunnen resulteren in een toenemende afhankelijkheid van boeren van externe
kennis, in onvoorziene negatieve ecologische effecten en in een sterke overheidssturing.
De culturele dimensie van duurzaamheid zien we in het natuurbeleid terug in de
aandacht voor de zelfstandige waarde voor de natuur. Het beleid ten aanzien van
de EHS, dat uitgaat van een sterke scheiding van landbouw en natuur, stimuleert
echter niet een omgang van agrariërs met de natuur op basis van een partner
schapsverhouding. De onttrekking van gronden die nodig zijn voor uitvoering van
de EHS, zal bij een gelijkblijvende omvang van de nationale agrarische produktie
bovendien leiden tot een verdere intensivering op de" agrarische gronden buiten die
gebieden.
De analyse van duurzaamheid als beleidsdoel op basis van de vier dimensies laat
dus een aantal interne tegenspraken in het nationaal beleid zien. Ecologische,
economisch-technologische, sociaal-politieke en culturele doelen en ontwikkelingen
zijn in het op duurzaamheid gerichte beleid onvoldoende geanalyseerd, laat staan
dat hun onderlinge samenhang voldoende in het beleid is verdisconteerd.
In paragraaf 7.4 en 7.5 is de vraag beantwoord welke strategieën van de ministeries
LNV en VROM volgen naar een duurzame landbouw en hoe het beleid wordt geïmple
menteerd. De sterke nadruk op generieke, juridische en gecentraliseerde sturing

maakt in de eerste helft van de jaren negentig steeds meer plaats voor een nieuwe
sturingsstrategie. Deze nieuwe strategie komt ten eerste tot uiting in een deregule
rende en terugtredende overheid die meer nadruk legt op marktwerking en samen
werking tussen publieke en private actoren. Ten tweede is sprake van een verschui
ving naar meer decentralisatie en differentiatie van beleid. Ten derde worden de
blauwdrukken van bovenaf steeds meer vervangen door onderhandeling met en
zelfsturing van (groepen) burgers. Verinnerlijking, zelfsturing en doelgroepbenade
ring zijn gebaseerd op de gedachte dat niet alleen overheden, maar ook burgers
hun verantwoordelijkheid moeten nemen inzake de zorg voor het milieu. Een
terugtredende overheid kan echter haaks staan op de verantwoordelijkheid die de
overheid heeft om noodzakelijke gedragsveranderingen af te dwingen.
Voorbeelden van de strategieverschuiving bij de ministeries van LNV en VROM
zijn aanwijsbaar in het ingezette instrumentarium en in het mineralen- en het
gewasbeschermingsbeleid. De nadruk ligt minder op juridische instrumenten en
meer op het inzetten van economische en communicatieve instrumenten, zo laten
het mineralen- en gewasbeschermingsbeleid zien. De derde fase van het mineralenbeleid is meer afgestemd op de individuele ondernemer en de uitvoering van het
gewasbeschermingsbeleid leunt sterk op de afgesloten bestuurovereenkomst tussen
overheid en landbouwsector.
De wijze waarop het beleidsdoel van een duurzame landbouw vorm krijgt in het
beleid zien we terug in de gevolgde beleidsstrategieën op de volgende wijze. De
nadruk die het landbouwbeleid legt op liberalisering en meer marktwerking, sluit
aan bij de tendens naar deregulering. Door de communicatieve strategie van het
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ministerie van VROM wordt gepoogd om specifieke probleemdefinities en -oplos
singen voor duurzame landbouw te verinnerlijken bij de doelgroep.
In paragraaf 7.6 zijn de sturingsstrategiën en de implementatie van het beleid
beoordeeld op basis van de sturingscriteria die in hoofdstuk 6 zijn beschreven. De
sturing van de landbouw sluit onvoldoende aan bij de specifieke kenmerken van de
sector (zie paragraaf 6.6). De beheersing van de agrarische produktie, het streven
naar gesloten stalsystemen en de technologisering van de sector typeren de land
bouw als een industrialiserende activiteit. Dit verhoudt zich slecht met een beeld
van de landbouw die omgaat met levensprocessen, in open wisselwerking met de
ecologische omgeving en met alle onzekerheden van dien. De autonome ontwikke
ling, gepaard gaande met specialisatie en intensivering van de produktie, afname
van de werkgelegenheid en een ruimtelijke scheiding van functies, staat haaks op
een multifunctionele landbouw die bijdraagt aan de leefbaarheid en werkgelegen
heid in het landelijk gebied.
Het nationale overheidsbeleid is in dit hoofdstuk verder geëvalueerd op basis van
de drie sturingscriteria uit hoofdstuk 6: het bevorderen van zelfsturing, leervermogen
en verinnerlijking. De doelgroepbenadering is een sturingsconcept dat aansluit bij de
tendens naar meer zelfsturing. Elementen van de doelgroepbenadering zijn terug te
vinden in het mineralen- en gewasbeschermingsbeleid. Dit biedt de sector mogelijk
heden voor zelfsturing binnen een door de overheid vastgesteld kader. Zo kunnen
innovatiegroepen intern regulerende taken op zich nemen door bijvoorbeeld
emissierechten te verdelen, te fungeren als heffingenbureau of door een grondruil
tussen leden te stimuleren. Het natuurbeleid zoals dat is geformuleerd in het
Natuurbeleidsplan, is ondanks de decentralisering nog een voorbeeld van zware
aansturing vanuit Den Haag, wat tot implementatieproblemen kan leiden in de
provincies.
De marges voor zelfsturing zijn door het beleid echter onvoldoende verruimd. Zo is
er nog een te sterke afhankelijkheid van toepassing van chemische middelen,
worden boeren door het markt- en prijsbeleid gestimuleerd tot verdere intensive
ring en specialisatie en is er te weinig financiële ruimte op het bedrijf om milieu
investeringen te doen.
De doelgroepbenadering kan leiden tot een verbeterde communicatie tussen
ministeries en landbouwsector en zo het leervermogen stimuleren. Het instrumentari
um geeft bepaalde mogelijkheden om te leren en te innoveren. Zo wordt het
subsidiebeleid herijkt en meer afgestemd op vernieuwende projecten. Het gewasbe
schermingsbeleid legt sterk de nadruk op voorlichting en het mineralenbeleid is
door invoering van heffingen en de mineralenbalans meer afgestemd op de indivi
duele bedrijf. Er is echter nog steeds sprake van een veelheid aan onderling niet
afgestemde regelgeving. Het beleid is nog te weinig gericht op het benutten van
innovatieve tendensen in de landbouwpraktijk door voorlopers in de zorg voor
natuur en milieu te stimuleren.
De verinnerlijking van het beleid wordt in beginsel door de doelgroepbenadering
sterk gestimuleerd. Maar door de milieuboodschappen van de ministeries LNV en
VROM worden wel opvattingen over duurzaamheid gepropageerd die onderling
niet goed sporen en vaak niet aansluiten bij opvattingen in de landbouwpraktijk.
De verinnerlijking van het beleid staat onder druk door een aantal factoren. Ten
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eerste door de vele elkaar snel opvolgende milieuregels en gebiedsaanwijzingen
waarmee boeren worden geconfronteerd. Ten tweede bestaan er tegenstrijdigheden
binnen en tussen beleidsterreinen, zoals tussen het natuur- en mineralenbeleid en
tussen het gewasbeschermings- en mineralenbeleid. Ten derde is er onvoldoende
wetenschappelijke zekerheid over milieu-effecten en over het milieurendement van
bepaalde maatregelen. Ten vierde staat de bereidheid tot het doen van milieu
investeringen onder druk door de verslechterde inkomenssituatie van boeren. Ten
vijfde kan, wanneer bijvoorbeeld in het gewasbeschermingsbeleid aanvullende
maatregelen nodig blijken, het draagvlak bij de doelgroep worden ondermijnd.
Samenvattend is de ingezette strategiewijziging naar meer zelfsturing van de minis

teries LNV en VROM nog maar zeer ten dele in het concrete beleid ten aanzien van
de landbouw terug zien. Met andere woorden: beleidsformulering en -implemen
tatie ijlen na ten opzichte van de koersverandering.
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Mestopslag in de Peel
Foto: I. Höflings

Mestopslag op Terschelling
Foto: I. Horlings

Bloementeelt in de grond in een kas in het Westland
Foto: I. Horlings

8 INNOVATIEGROEPEN OP WEG NAAR DUURZAAMHEID

'Als ik blijf kijken, zoals ik altijd heb gekeken
blijf ik denken zoals ik altijd heb gedacht
als ik blijf denken zoals ik altijd heb gedacht
blijf ik geloven zoals ik altijd heb geloofd
als ik blijf geloven zoals ik altijd heb geloofd
blijf ik doen zoals ik altijd heb gedaan
als ik blijf doen zoals ik altijd heb gedaan
blijft mij overkomen wat mij altijd overkomt.'
(Anoniem)

8.1 Inleiding
Dit hoofdstuk beantwoordt de onderzoeksvraag: in hoeverre en op welke ivijzen dragen
innovatiegroepen bij aan een duurzame landbouw? Daartoe wordt het handelen van
innovatiegroepen beschreven en beoordeeld, uitgaande van mijn operationalisering
van duurzaamheid in hoofdstuk 5. De opbouw van dit hoofdstuk is als volgt. In
paragraaf 8.2 en 8.3 wordt ingegaan op het ontstaan van samenwerkingsverbanden
van agrariërs en worden innovatiegroepen geïntroduceerd als sociale bewegingen.
In de daarop volgende drie paragrafen wordt het feitelijke handelen van innova
tiegroepen beschreven. Zoals paragraaf 8.4 laat zien, ervaren innovatiegroepen een
spanning tussen feitelijke en door hen gewenste situaties, een spanning die de basis
is voor innovatieve veranderingen. De paragrafen 8.5 en 8.6 beschrijven de doelen,
activiteiten en innovaties van innovatiegroepen en de door hen gevolgde
strategieën.
In de daarop volgende paragrafen wordt het op duurzaamheid gerichte handelen
van innovatiegroepen beschreven en beoordeeld. Daartoe worden eerst in paragraaf
8.7 de activiteiten getoetst aan de vier dimensies die door mij aan duurzaamheid
zijn toegekend, te weten de ecologische, economisch-technologische, sociaal-politie
ke en culturele dimensie. Vervolgens worden in paragraaf 8.8 de effecten van de
activiteiten van innovatiegroepen op milieu, natuur en landschap beoordeeld. In
paragraaf 8.9 worden conclusies getrokken.
Dit hoofdstuk is tot stand gekomen op basis van een gevalstudie van tien geselec
teerde innovatiegroepen. De methodische aanpak van het empirische onderzoek is
in hoofdstuk 4 verantwoord. Een korte beschrijving van de geselecteerde groepen
is opgenomen in bijlage 2. Onderzocht zijn de volgende groepen, waarnaar in de
tekst wordt verwezen door de aangegeven afkortingen.
• Coöperatie Prisma (CP)
• Innovatieproject Biologische Landbouw (IBL)
• Milieucoöperatie de Peel (MCP)
• Nederlandse Biologische Landbouw Vereniging (NBLV)
• Stichting Boeren? Natuurlijk! (SBN)
• Stichting Zeeuwse Vlegel (SZV)
• Vereniging Eastermars Lânsdouwe (VEL)
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• (Vereniging) Werkgroep Duurzame Landbouw en Ontwikkelingssamenwerking
Alblasserwaard / Vijfheerenlanden (WAV)
• Werkgroep Beter Zuivelbeleid (WBZ)
• Werkgroep Telen in de Grond (WTG).

8.2 Het ontstaan van samenwerkingsverbanden van agrariërs
In hoofdstuk 1 en 2 zijn de ecologische problemen in de Nederlandse landbouw en
de afnemende handelingsruimte van boeren beschreven. Het ontstaan van samen
werkingsverbanden van agrariërs kan worden gezien als een reactie op deze beide
ontwikkelingen. Vooral sinds 1990 zijn tientallen samenwerkingsverbanden van
boeren ontstaan, georganiseerd als coöperatie, stichting, werkgroep, vereniging of
studieclub. Samenwerkingsverbanden zijn niet exclusief een verschijnsel in de
landbouw. In de visserij bestaan er bijvoorbeeld visgroepen, die gebaseerd zijn op
autonomie in de eigen kring en die zelf de controle uitvoeren op de hoeveelheden
vis die worden aangevoerd. De visgroepen doen dit om overschrijding van de
vangstquota te voorkomen (Reijn 1994).
De vorming van samenwerkingsverbanden van boeren is geen exclusief Nederlands
verschijnsel. Ook in het buitenland is sprake van collectief handelen door boeren,
nog afgezien van de agrarische belangenorganisaties en informele studiegroepen.
De doelen, activiteiten en organisatievormen van de buitenlandse groepen lopen
sterk uiteen. Ik noem hier slechts enkele voorbeelden van samenwerkende boeren
ter illustratie. De samenwerking tussen ecologische akkerbouwers en wetenschap
pers in Flevoland maakt deel uit van een Europees netwerk van 16 projecten in tien
landen (Vereijken et al. 1994c). Een ander voorbeeld van samenwerking op het
gebied van ecologische landbouw is de ecologische coöperatie CONTRALP, opge
richt in Cadior (Zuid-Spanje) die vanaf 1987 wijn produceert en op de markt brengt
(Remmers 1994). Een andere ecologische coöperatie in Spanje is de Sociedad Cooperativa La Verde in Andalusië, die bestaat uit een groep boeren die op 11 hectaren
grond tuinbouwgewassen verbouwen. In Andalusië is bovendien Ortiga actief, een
vereniging van 300 ecologische consumenten en producenten (WAV 1994). In
Noorwegen bestaan 'rural services', een relatief nieuw verschijnsel dat in 1987 in
Zweden ontstond. De rural services bestaan uit boeren die hun tijd, arbeid en
machines inzetten voor gemeenten, bedrijven en individuen. Ze voeren verschillen
de taken uit, variërend van groenbeheer tot sneeuwruimen (Haugen 1995).
Zoals in paragraaf 3.3.2 is gezegd, is samenwerking van agrariërs geen nieuw
verschijnsel. Vanouds werkten boeren samen in coöperaties als een reactie op
ontwikkelingen in markten van landbouwprodukten. Reacties van boeren op de
afnemende handelingsvrijheid resulteerden na de Tweede Wereldoorlog in diverse
organisaties, zoals de politiek-rechtse Boerenpartij. Een andere vorm van samenwer
king zijn studieclubs van agrariërs die in Zeeland ontstonden, zoals de tarwestudieclubs. Zo werd volgens Wiskerke (1993) op Tholen en St. Philipsland in de jaren
tachtig een studieclub opgericht op het gebied van de graszaadteelt (Wiskerke
1993). In de glastuinbouw ontstond de organisatie van Nederlandse Tuinbouw
Studieclubs (NTS). Met de milieuwetgeving kwamen er speciale studieclubs die
experimenteerden met de mineralenboekhouding. Door deelname aan studieclubs
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kunnen agrariërs ervaringen en kennis uitwisselen en zo hun vakmanschap vergro
ten.
De oorsprong van regionale samenwerkingsverbanden van agrariërs voor het
beheer van milieu, natuur en landschap ligt waarschijnlijk aan het eind van de jaren
zeventig. De Werkgroep Jonge Veehouders in de Eilandspolder ontwikkelde in die
tijd een eigen plan, dat de belangen van de boeren en tuinders in dit gebied ten
goede kwam en dat ook aandacht had voor natuur en landschap. In NoordwestOverijssel presenteerde een regionale werkgroep van boeren, de werkgroep veehou
ders Wanneperveen-Giethoorn, een ontwikkelingsplan voor hun gebied als reactie
op het beleidsvoornemen van het Ministerie van Landbouw en Visserij om te
komen tot een Nationaal Landschapspark in deze regio (Stichting Ekologie 1982).
Een voorbeeld van samenwerking in de jaren zeventig tussen agrariërs en natuurbe
scherming is het initiatief in de Rijnstreek-zuid, waar agrariërs zich samen met de
werkgroep Milieubeheer Leiden verzetten tegen reservaatvorming binnen de
ruilverkaveling Rijnstreek-Zuid. De initiatieven vanuit de agrarische hoek ontston
den meestal als gevolg van ruilverkavelingsplannen of ingrijpende overheids
maatregelen op regionale schaal, waar agrarische groepen als alternatief een eigen
plan tegenover zetten. De regionale werkgroepen van agrariërs besteedden aan
dacht aan de sociaal-economische positie van boeren en wezen reservaatvorming
als algemene natuurbeschermingsmaatregel van de hand. Het resultaat van de
samenwerking tussen landbouw en natuurbescherming was echter veelal schamel
(Stichting Ekologie 1982).
De oprichting van samenwerkingsverbanden van agrariërs past dus in een historie
van reacties van boeren op veranderingen in beleid, markt en teelttechniek (zie ook
paragraaf 3.3.1). Nieuw van de samenwerkingsverbanden die vooral sinds de jaren
negentig zijn ontstaan is, dat deze groepen zeggen te streven naar een duurzame
landbouw en landbouwtaken uitvoeren op hun bedrijf op het terrein van milieu,
natuur en landschap en daartoe ook een eigen verantwoordelijkheid willen dragen.
Dit type samenwerkingsverband wordt in deze studie innovatiegroep genoemd.
Daarnaast zijn er vele agrarische samenwerkingsverbanden die zich op andere
doelen richten dan de zorg voor milieu, natuur en landschap, zoals telersverenigin
gen en afzetcoöperaties.
Er zijn tot nu toe enkele inventarisaties verricht van samenwerkingsverbanden van
agrariërs, bijvoorbeeld door Ernst (1994) en Hees et al. (1993). In bijlage 1 is een
overzicht opgenomen van boerengroepen die ik heb geïnventariseerd in de periode
1992-1996 op basis van literatuur en informatie van contactpersonen. Het is moeilijk
om aan te geven hoeveel boeren in Nederland bij deze collectieve initiatieven op
het gebied van duurzaamheid zijn betrokken. De inventarisatie omvat een kleine
100 innovatiegroepen en projecten op het gebied van milieu, natuur en landschap
waarbinnen boeren actief zijn. Bij een gemiddeld deelnamepercentage van 25 boeren
per initiatief is de voorzichtige inschatting dat minstens ongeveer 2500 boeren actief
bij collectieve duurzame initiatieven zijn betrokken. Dit komt neer op 2,2 procent
van het totale aantal van de 113.000 landbouwbedrijven in 1995. Daarnaast zijn
enkele duizenden boeren indirect lid van milieucoöperaties, door hun lidmaatschap
van een agrarische belangenorganisatie. Er is in deze raming geen rekening gehou
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den met het feit dat boeren soms bij meerdere initiatieven zijn betrokken. Naast
collectieve projecten zijn er nog individuele boeren actief op het gebied van duurza
me landbouw, zoals bijvoorbeeld de biologische boeren (540 bedrijven in 1995).
Innovatiegroepen maken dus slechts een klein deel uit van de landbouwpraktijk.
Omdat de meeste groepen na 1990 zijn opgericht, kan de toename van dit soort
initiatieven in de eerste helft van de jaren negentig echter opmerkelijk worden
genoemd. De betekenis van dit verschijnsel is groter dan de numerieke omvang
doet vermoeden. De leden van innovatiegroepen zijn voorlopers in milieu-, natuurof landschapsbeheer die veel aandacht krijgen van media, onderzoekers en beleids
makers, zo blijkt uit het grote aantal schriftelijke bronnen over innovatiegroepen.
Het Zeeuwse Vlegelproject werd bijvoorbeeld in 1993 genoemd in 40 artikelen. De
groepen hebben mijns inziens een voorbeeldfunctie en worden nauwlettend gevolgd
door andere boeren.

8.3 Innovatiegroepen als sociale bewegingen
Innovatiegroepen kunnen worden begrepen als sociale bewegingen. Sociale bewe
gingen worden hier in navolging van Bader (1991:76) gedefinieerd als 'relatief
duurzame, hoger geïntegreerde en georganiseerde vormen van collectief handelen
met relatief duidelijk gearticuleerde programmatische eisen om fundamentele
maatschappelijke veranderingen tot stand te brengen of te verhinderen'. Deze
definitie omvat de volgende vier elementen.
• Duur. sociale bewegingen zijn continu of langdurig. Of innovatiegroepen een
permanent karakter hebben, zal de toekomst uit moeten wijzen. Samenwerking van
agrariërs in het algemeen is echter wel een continu verschijnsel en kan de vorm
aannemen van bijvoorbeeld een belangenorganisatie, afzetcoöperatie of innovatiegroep;
• Graad van organisatie: sociale bewegingen zijn in vergelijking met elementair
collectief handelen meer georganiseerd. Dit houdt in dat ze een bepaalde mate van
arbeidsdeling vertonen en interne beslissings- en leidingsstructuren hebben.
• Graden van bewustheid: sociale bewegingen hebben duidelijke doelen en program
ma's. De onderzochte innovatiegroepen voldoen aan dit criterium, daar ze alle
zichzelf duidelijke doelen stellen, die veelal in de vorm van statuten of plannen
schriftelijk geformuleerd zijn.
• Breedte en diepgang van de eisen: sociale bewegingen streven door variabele organi
satie- en actievormen, door strategieën en tactieken fundamentele maatschappelijke
veranderingen na. De nagestreefde verandering betreft hier een wijziging van de
landbouw in de richting van duurzaamheid. De mate en aard van de gewenste
verandering verschillen echter bij de groepen.
Er kan een onderscheid gemaakt worden tussen agrarische belangenorganisaties,
innovatiegroepen en protestgroepen van boeren. Agrarische belangenorganisaties
zijn verenigd in de federatie van Land- en Tuinbouw organisaties Nederland (LTO).
Deze organisaties kenmerken zich door hun belangenbehartigende functie; ze
hebben tot taak alle boeren te vertegenwoordigen. Protestgroepen van boeren zijn
door Hees (1995) beschreven. Protestgroepen zoals die bijvoorbeeld ontstonden als
reactie op het voorgenomen mestbeleid in 1995, onderscheiden zich van innovatie
groepen op tenminste de volgende vier punten. Innovatiegroepen richten zich op
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een langere termijn en op een meer offensief doel, een duurzame landbuw, terwijl
protestgroepen vooral vanuit een defensieve positie op de korte termijn het over
heidsbeleid willen beïnvloeden. Innovatiegroepen zijn verder een meer georgani
seerde vorm van collectief handelen. De strategieën van protestgroepen omvatten
veelal fysieke actievormen zoals demonstraties en wegblokkades, actievormen die
soms ook door vakbonden worden ingezet. De strategieën van innovatiegroepen
zijn meer vergelijkbaar met die van belangenorganisaties. Ten derde is het handelen
van innovatiegroepen ook intern gericht op wijziging van de bedrijfsvoering, terwijl
protestgroepen zich vooral extern richten op verandering van de omstandigheden
waarbinnen boeren werken. Een overeenkomst tussen innovatiegroepen en protest
groepen is hun onvrede met deze omstandigheden.
De beschrijving van innovatiegroepen als sociale bewegingen vindt in dit hoofdstuk
plaats aan de hand van de belangrijkste kenmerken van sociale bewegingen. Ten
eerste ervaren sociale bewegingen een probleem, een spanning tussen een feitelijke en
een gewenste situatie. De probleemdefiniëring door agrarische innovatiegroepen
omvat drie aspecten: onvrede met de situatie waarin boeren verkeren; onvrede met
het niet-duurzame karakter van de Nederlandse landbouw en specifieke opvattin
gen over de kenmerken en de functies van de landbouw (zie paragraaf 8.4).
De probleemdefiniëring is hier relevant, omdat verschillen in opvatting op deze
drie punten tussen innovatiegroepen en overheden de groepen kunnen belemmeren
in hun functioneren.
Sociale bewegingen kenmerken zich ten tweede door collectief handelen. Dit impli
ceert een bepaalde mate van professionele georganiseerdheid (zie hoofdstuk 9). Het
collectief handelen is gericht op bepaalde doelen, op het ontwikkelen van concrete
activiteiten en innovaties en op het volgen van bepaalde strategieën. Hierop wordt
nader ingegaan in de paragrafen 8.5 en 8.6. Ten derde is kenmerkend voor sociale
bewegingen dat deze zijn geworteld in maatschappelijke randvoorwaarden. Door Bader
(1991) worden economische, sociale, politieke en culturele randvoorwaarden
genoemd. Aangezien het hier gaat om landbouw zijn, zoals in paragraaf 6.6.3 is
beschreven, naast deze maatschappelijke randvoorwaarden ook de ecologische
randvoorwaarden van belang. Agrariërs reageren op deze randvoorwaarden door
zich te richten op verschillende dimensies van duurzaamheid: een ecologische,
economische, sociaal-politieke en culturele dimensie (paragraaf 8.7).
Om door professioneel collectief handelen de gestelde doelen te bereiken, vormen
zogenaamde externe handelingskansen belangrijke voorwaarden voor sociale
bewegingen, kansen die onder meer samenhangen met de reacties van andere
actoren (Bader 1991:16). De kansen en belemmeringen die innovatiegroepen onder
vinden, voor zover deze zijn gelegen in de bedrijfscontext, komen aan bod in de
hoofdstukken 9 en 10.

8.4 Probleemdefiniëring door innovatiegroepen
Innovatiegroepen ervaren zoals gezegd een probleem, een spanning tussen een
feitelijke en een gewenste situatie. Deze spanning kan ten eerste betrekking hebben
op onvrede over de omstandigheden waarbinnen boeren werken (paragraaf 8.4.1).
De spanning kan echter ook betrekking hebben op de verschillende wijzen waarop
duurzaamheid en landbouw worden gedefinieerd door innovatiegroepen en andere
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actoren, met name overheden. De wijzen waarop innovatiegroepen duurzaamheid
en landbouw definiëren, komen respectievelijk aan bod in de paragrafen 8.4.2 en
8.4.3.
8.4.1 Onvrede
De motieven van boeren om een innovatiegroep op te richten, komen in sterke mate
voort uit onvrede. Leden van innovatiegroepen signaleren met name knelpunten
ten aanzien van de markt en het overheidsbeleid. Vaak wordt ontevredenheid met
het gevoerde overheidsbeleid genoemd als motief om een groep op te richten. De
knelpunten bij de afzet van biologische produkten vormen een motief om biologi
sche innovatiegroepen op te richten, zoals de fruitcoöperatie Prisma. Ook het
verbeteren van het inkomensperspectief is een belangrijk motief voor oprichting van
een innovatiegroep. Driessen et al. (1995:103) zeggen hierover op grond van onder
zoek naar drie innovatiegroepen dat 'de initiatieven altijd onderdeel zijn van een
overlevingsstrategie binnen een zekere erkenning van de noodzaak om tot een
duurzame landbouw te komen'. De mate waarin economische motieven een rol
spelen verschilt per groep. Er blijkt echter altijd sprake te zijn van zowel een
economische als een ideologische component. De betekenis van dit soort groepen
beperkt zich mijns inziens dan ook niet tot het pragmatisch verkennen van nieuwe
markten.
Maatschappelijke motieven en belangen in de zin van dienstbaarheid aan mens en
samenleving spelen voor een aantal innovatiegroepen een duidelijke rol. Dat geldt
met name voor de groepen die een brede invulling aan het begrip duurzaamheid
geven, door aandacht te besteden aan sociale en politieke doelen. De WAV besteedt
bijvoorbeeld aandacht aan mondiale rechtvaardigheid, dat wil zeggen dat men
solidair wil zijn met boeren uit de Derde Wereld. De WBZ werkt samen met milieuen consumentenorganisaties aan maatschappelijke voedselcampagnes en acties ter
verbetering van de positie van boeren en boerinnen in de Derde Wereld.
Ook tijdens een bijeenkomst van regionale initiatieven in 1995 kwam onvrede van
boeren naar voren als motief voor de oprichting van een groep. Daar werden door
innovatiegroepen de volgende factoren genoemd als aanleiding voor het opstarten
van een regionaal initiatief:
• onvrede met het overheidsbeleid;
• het verkrijgen van zeggenschap over beleidsplannen;
• meer greep krijgen over de afzet van produkten en en het realiseren van een
meerprijs voor produkten;
• het uitvoeren van nieuwe taken zoals natuur- en landschapsbeheer en
• kostenbeheersing (Litjens en Van Wingerden 1995a; Litjens et al. 1995).
8.4.2 Duurzaamheid
Aan de geselecteerde tien innovatiegroepen is gevraagd wat zij onder duurzame
landbouw verstaan. Aan de orde komen in deze paragraaf de definiëring van
duurzaamheid door innovatiegroepen, de mate waarin verschillende dimensies
onderdeel uitmaken van hun begrip van duurzaamheid, het schaal- en tijdsaspect
en het proceskarakter dat aan het begrip wordt toegekend. Uit het empirische
onderzoek blijkt, dat de groepen variëren in de mate waarin ze verschillende aspecten
aan het begrip verbinden, met andere woorden de breedheid van hun opvatting van duurza
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me landbouw. De nadruk ligt bij de definiëring door innovatiegroepen op de ecologi
sche en economische aspecten van duurzaamheid. Dit betekent dat milieu, natuur
en landschap en de inkomenspositie van boeren als de belangrijkste aspecten van
duurzame landbouw worden beschouwd. Deze twee aspecten zijn tevens aankno
pingspunten voor de belangrijkste doelen waarop innovatiegroepen zich richten.
Daarnaast worden ook sociaal-politieke en culturele aspecten genoemd als elemen
ten van duurzaamheid. Weliswaar vormen deze aspecten slechts bij enkele groepen
(WAV, WBZ) een expliciet onderdeel van de definiëring van duurzaamheid, maar
ze maken wel duidelijk deel uit van de motieven, de doelen en het handelen van
verschillende groepen. Sociaal-politieke en culturele aspecten die als onderdeel van
de duurzaamheidsdefinitie werden genoemd, zijn bijvoorbeeld werkgelegenheid,
emancipatie, ontplooiing van de boer, de relatie tussen producent en consument,
solidariteit en samenwerking met buitenlandse boeren. Het is niet toevallig dat de
twee groepen die duurzaamheid het meest breed invullen ook het langst bestaan
en in respectievelijk 1976 en 1983 zijn opgericht. Het optimisme over het in onder
linge samenhang bereiken van een groot aantal doelen was tien jaar geleden groter,
zoals bijvoorbeeld blijkt uit het in paragraaf 5.6 geciteerde en ambitieuze rapport
'Bouwstenen voor een geïntegreerde landbouw', waarin veertien doelstellingen
voor de landbouw worden genoemd (Van der Weijden et al. 1984).
Naast variatie in de breedte van de definiëring tussen groepen verschilt ook de
invulling van ecologische duurzaamheid. Deze invulling wordt bepaald door de
produktiewijze, de bedrijfstak en de optredende milieuproblemen. Bij groepen met
een biologische produktiewijze (CP, IBL, NBLV) staat het ecologische aspect (milieu,
natuur en landschap) duidelijk centraal. Met name het bodemgebruik, in de zin van
het scheppen van een evenwicht tussen bodemvruchtbaarheid en een schoon milieu,
wordt daarbij van belang geacht. Bij biologisch werkende groente- en fruittelers
(NBLV en CP) speelt het probleem van de mineralenoverschotten niet. In de
glastuinbouw wordt duurzaamheid beschreven als een vermindering van milieube
lasting, omdat in de betreffende bedrijfstak natuur en landschap minder relevant
zijn (WTG). Met name het watergebruik speelt een grote rol voor glastuinders
(WTG, MCP). Natuur- en landschapsaspecten worden vooral genoemd in de
grondgebonden bedrijfstakken akkerbouw en melkveehouderij.
De mate waarin binnen duurzaamheid het economische aspect een rol speelt, verschilt. Zo
stelt een groep dat een duurzame landbouw in de eerste plaats een economische
landbouw moet zijn, in die zin dat boeren een inkomen moeten kunnen blijven
verwerven, met daarnaast aandacht voor milieu, natuur en landschap (MCP). Het
andere uiterste laat een groep zien die het belang van de economische dimensie
juist wil relativeren: 'duurzaamheid wordt bedreigd doordat economische belangen
steeds meer de boventoon gaan voeren. Wanneer de boeren en het platteland
worden opgeofferd aan de economie ontstaat een vervlakking van normen en
waarden en menselijke beschaving en een situatie van vervreemding' (WAV).
Groepen die duurzaamheid breed definiëren, stellen veelal de economische dimen
sie van duurzaamheid minder centraal. Er kan op grond hiervan een onderscheid
gemaakt worden tussen 'ideologische' en meer 'pragmatische' groepen. Deze
groepen onderscheiden zich naar de aard en mate van gewenste verandering van
de landbouw. Dit komt niet alleen tot uiting in de probleemdefinitie, maar ook in
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het handelen van innovatiegroepen. Deze indeling moet niet als een waterscheiding
tussen groepen worden gezien. De relatief smalle invulling van duurzame land
bouw door pragmatische groepen is een momentopname en tevens het resultaat
van tactische keuzen, van de situatie waarin men verkeert en van de gevolgde
strategie.
Naast een inhoudelijke invulling van duurzaamheid, noemt een aantal groepen ook
het tijdsaspect door aan te geven dat een duurzame landbouw ook op lange termijn
mogelijk moet zijn (VEL, NBLV). Het geografisch schaalaspect van duurzaamheid
komt alleen terug in de probleemdefinitie van groepen die aandacht schenken aan
de mondiale dimensie van duurzame landbouw, door hun contacten met buiten
landse boeren en organisaties en door hun aandacht voor de internationale gevol
gen van de Nederlandse landbouw (WAV, WBZ). Het schaalaspect komt daarnaast
expliciet terug in de middelen- en strategiekeuze van innovatiegroepen. Sommige
innovatiegroepen pogen bijvoorbeeld het gebiedsgerichte overheidsbeleid te
beïnvloeden.
In hoofdstuk 2 is duurzaamheid beschreven als een leer- en ontwikkelingsproces.
Sociale bewegingen kunnen zelf ook beschouwd worden als collectieve leerproces
sen (Bader 1991). Dit leren richt zich niet alleen op het ontwikkelen van innovaties
en op verandering van de bedrijfsvoering, maar ook op het zoeken naar een nieuwe
verhouding tussen overheden en landbouwpraktijk. De innovatiegroepen benadruk
ken veelal het proceskarakter van duurzaamheid, door te erkennen dat men nog niet
duurzaam bezig is, maar op weg is daar naar toe. De groepen hebben wel de
pretentie een stap voorwaarts te doen naar duurzaamheid, maar laten ook zelfkri
tiek zien op punten waar (nog) geen sprake is van duurzaamheid. Duurzaamheid
is daarmee voor de groepen een leerproces en een ideaal dat richtinggevend is voor
de toekomst, zoals het volgende citaat illustreert.
'Ik kan echt niet zeggen dat ik duurzaam bezig ben. Niemand is echt duurzaam bezig.
Trekkerrijden kost bijvoorbeeld energie. Je schiet dus altijd tekort, de kunst is om het
binnen randvoorwaarden zo in te vullen, dat je zo dicht mogelijk bij het begrip duur
zaamheid komt. Je kunt nooit zeggen dat landbouw helemaal duurzaam is. Je zit nog heel
lang met een niet- gesloten kringloop.' (WBZ).
Ook biologische boeren beschouwen hun wijze van produceren als voor verbetering
vatbaar:
'we kunnen nog beter presteren. We kunnen op een nog milieuvriendelijkere manier nog
betere resultaten behalen met ondersteuning van wetenschappers.' (IBL).
Duurzaamheid als leerproces richt zich, naast het ecologische aspect, volgens
sommige boeren ook op de noodzakelijke aanpassing aan maatschappelijke eisen
(MCP). Op die manier wordt de acceptatie van de innovatieve landbouw door de
samenleving vergroot.
De conclusie van deze paragraaf is dat de duurzaamheidsdefinities die de onder
zochte innovatiegroepen hanteren, variëren van een ecologische invulling tot een
brede invulling die ook economische, sociaal-politieke en culturele aspecten omvat.
Onderscheid kan gemaakt worden naar de aard en mate van gewenste verandering
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van de landbouw tussen ideologische en meer pragmatische groepen. Innovatiegroepen zien duurzaamheid als een voortdurend ontwikkelingsproces.
8.4.3 Landbouwkenmerken
De probleemdefiniëring van innovatiegroepen komt, behalve uit hun definiëring
van duurzaamheid, ook naar voren uit hun definiëring van landbouw. De manier
waarop landbouw door de onderzochte innovatiegroepen wordt gedefinieerd, sluit
aan bij hun definiëring van duurzaamheid en sluit in zekere zin ook aan op hetgeen
in paragraaf 6.6 is opgemerkt over de specifieke kenmerken van de landbouw. Door
de meeste geïnterviewde leden van innovatiegroepen werd benadrukt dat de
landbouw een specifieke economische activiteit is, die principieel verschilt van die
van andere economische activiteiten zoals de industrie. Dit komt tot uiting in de
citaten van leden van innovatiegroepen die in intermezzo 8.1 zijn genoemd.
Intermezzo 8.1. Citaten van agrariërs over de kenmerken van landbouw

'Landbouw is de adem, de stofwisseling, waardoor mensen verbonden zijn met hun
natuurlijke omgeving'.
'Voedselvoorziening is zo belangrijk dat je dit onder alle omstandigheden veilig moet
stellen. Landbouw omvat voedselvoorziening, maar ook aankleding en onderhoud van
het landschap. Landbouw is niet vergelijkbaar met industrie. De landbouw heeft een
groot deel van het landelijk gebied in gebruik. Dat kun je niet allemaal aan die ene kilo
melk ophangen. Dit is een groter belang dan alleen produktie van melk'.
'De vliegtuigbouw kun je opdoeken, maar de grond niet'.
'Landbouw is de eerste plek waar we tot inzicht komen dat de economie grenzen
heeft, daar lopen we binnen de landbouw het eerste tegenaan, door de verbondenheid
met de natuurlijke hulpbronnen en het weer'.
'Binnen de landbouw zijn de produktie-omstandigheden nooit zo te reguleren als bij
de industrie. Je bent afhankelijk van onvoorziene (weers)omstandigheden. Sommige
produkten kun je niet opslaan en bewaren'.
'Elke maatregel treft niet alleen de ondernemer, maar ook het gezin en het dorp via de
vele sociale contacten (...). Als je door allerlei maatregelen je boerenbedrijf niet meer
kunt bolwerken, dan voel je je als boer mislukt, je voelt je dan ook al gauw mislukt als
mens. Het grijpt zeer diep in'.
'Als je met planten en dieren bezig bent, werkt het niet om steeds op het economisch
optimum bezig te zijn. Ik werk zelf zo dat ik goed voor het land en de koeien wil
zorgen en dan komt de rest vanzelf wel. Als je het niet vanuit je gevoel doet, moet je
geen boer worden'.

Bij twee van de tien groepen kwamen de specifieke kenmerken van landbouw niet
of niet duidelijk uit de interviews naar voren (MCP, WTG). Dit kan worden
verklaard uit het feit, dat deze groepen onder meer bedrijfstakken omvatten zoals
glastuinbouw en intensieve veehouderij, die relatief marktgericht en minder
grondgebonden zijn. De leden van de andere acht innovatiegroepen noemden
landbouwkenmerken die betrekking hebben op de functies van de landbouw, de
ecologische omstandigheden en op de sociale structuur van de landbouw. De
volgende zes argumenten werden genoemd waarom landbouw een specifieke
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activiteit zou zijn. Deze argumenten sporen met hetgeen in paragraaf 6.6 is vastge
steld over de kenmerken van de landbouw.
• Landbouw produceert voedsel dat een eerste levensbehoefte is, waarvan de
voorziening nationaal van strategisch belang is.
• Landbouw vindt plaats in het buitengebied en bevordert de leefbaarheid van het
platteland door haar bijdrage aan de werkgelegenheid en het beheer van het
landelijk gebied.
• De landbouw staat in relatie met het fysieke milieu door de grondgebondenheid,
het werken met leven en doordat de bedrijfsvoering afhankelijk is van natuurlij
ke omstandigheden zoals hulpbronnen en het weer. Boeren hebben daardoor in
hun bedrijfsvoering te maken met bronnen van onzekerheid.
• De landbouwsector bestaat uit een relatief groot aantal agrarische bedrijven.
• De sociale gebondenheid van agrariërs. Dit kenmerk heeft betrekking op de
verbondenheid tussen gezin en bedrijf en op de sociale contacten.
• De eenheid tussen hoofd- en handarbeid door het ambachtelijke karakter van de
landbouw.
De wijzen waarop de onderzochte innovatiegroepen landbouw en duurzaamheid
definiëren hangen met elkaar samen. Zo wordt aan landbouw een functie als
beheerder van het platteland toegekend, wat als een invulling van de ecologische
dimensie van duurzame landbouw kan worden beschouwd.

8.5 Het handelen van innovatiegroepen
8.5.1 Doelen
In de praktijk blijken de onderzochte innovatiegroepen zich te richten op het
volgende brede scala aan doelen. Er is geen onderscheid gemaakt in doelen die
worden nagestreefd vanuit het eigen belang en maatschappelijke doelen; er is
meestal sprake van een mix aan belangen.
Duurzaamheid Duurzaamheid kan ten eerste betrekking hebben op een vermindering
van de milieubelasting, bijvoorbeeld door vermindering van het gebruik van inputs,
zoals kunstmest en gewasbeschermingsmiddelen. Ten tweede streven groepen een
verbreding na van de landbouw door het uitvoeren van taken op het gebied van
natuur, landschap en agro-toerisme. Ten derde kan een groep zich richten op een
alternatieve wijze van produceren, zoals de biologische landbouw.
Diversificatie Het vergroten van de markt voor landbouwprodukten kan door het
ontwikkelen van nieuwe produkten en door kwaliteitsproduktie. De Stichting
Boeren? Natuurlijk! gaf bijvoorbeeld aan bijzondere landbouwprodukten te willen
ontwikkelen zoals cranberries, lamsoor en zeekraal. Ontwikkeling van kwaliteitsprodukten is een manier om een meerwaarde aan het produkt te geven en zo de
inkomsten te vergroten. Dit kan door de bedrijfsmethoden te verbeteren (IBL), door
een ambachtelijke manier van produceren en verwerking (SZV) of door het ontwikkkelen van een keurmerk voor regionale produkten (SBN). Voor nieuwe
produkten en voor kwaliteitsproduktie geldt, dat de koppeling van de produktie
aan milieurichtlijnen, zoals in Zeeland gebeurt, of aan de kenmerken van de regio,
zoals men op de Waddeneilanden van plan is, de herkenbaarheid en aantrekke
lijkheid voor de consument vergroot.
Afzetbevordering Mogelijkheden om de afzet te vergroten zijn met name de promotie
van produkten, het samenwerken met bedrijven in de produktiekolom (SZV), het
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vinden van nieuwe afzetkanalen voor produkten (NBLV) of prijsbeïnvloeding. Een
groep als Coöperatie Prisma richt zich op prijsbeïnvloeding door het fruitaanbod
te inventariseren en op grond van dit aanbod en kostprijsberekeningen een richt
prijs vast te stellen.
Verbetering bedrijfsvoering Het streven naar meer kennis en kunde is een belangrijk
aspect van innovatiegroepen. Het gaat hierbij om uitwisseling tussen leden door be
drijfsbezoek, excursies en dergelijke, en daarnaast om het functioneren als doorgeef
luik van extern ontwikkelde kennis. Dit gebeurt bijvoorbeeld door onderzoeksresulaten tijdens vergaderingen te bespreken en door deskundigen uit te nodigen. Ook
kan deskundigheid 'in huis' worden gehaald doordat voorlichters of weten
schappelijke medewerkers lid zijn van de groep.
Beleidsbeïnvloeding Hierbij kunnen verschillende vormen worden onderscheiden. Ten
eerste fungeren groepen als een intermediair tussen boeren en overheden (VEL,
NBLV). De innovatiegroep vervult daarbij de rol van aanspreekpunt voor overhe
den. De groep kan zich ook richten op beïnvloeding van overheden en het over
heidsbeleid uit onvrede met bestaande of voorgenomen beleidsmaatregelen (MCP,
WTG, VEL). Een derde mogelijkheid is het in meer of mindere mate ontwikkelen
van een alternatief voor het huidige landbouwbeleid (WAV, WBZ).
Zeggenschap Het vergroten van de zeggenschap van boeren over de ontwikkeling
van de landbouw is een belangrijk doel van bepaalde groepen (VEL, WAV, SZV,
WBZ). Het gaat daarbij ten eerste om het zich toeëigenen van taken op het gebied
van natuur- en landschapsbeheer en agro-toerisme om de functies van de landbouw
te verbreden, al dan niet in combinatie met het verzoek om beloning daarvan.
Verder speelt de wens mee om een eigen invulling te geven aan de beleidsdoelen,
passend binnen de bedrijfsvoering en de regio. Ten derde zijn sommige groepen
ontevreden over de macht van grote organisaties zoals supermarktketens en multi
nationals, die ten koste gaat van de vrijheid en het vakmanschap van de boer en
bovendien de afstand tussen producent en consument vergroot (SZV, WBZ). Het
vergroten van de zeggenschap kan worden beschouwd als een reactie op de
afnemende handelingsruimte van boeren, die in hoofdstuk 2 is beschreven.
Samengevat komen in de gestelde doelen van innovatiegroepen een mix van zowel
individuele als meer maatschappelijke belangen tot uiting. De doelen hebben
betrekking op de zorg voor milieu, natuur en landschap, op het vergroten van de
inkomensmogelijkheden, op verandering van de bedrijfsvoering en tenslotte op de
bedrijfscontext van landbouwbedrijven. De genoemde doelen hangen met elkaar
samen. Zo kan door een andere, meer duurzame wijze van produceren de afzet van
produkten worden verbeterd en het inkomen worden verhoogd. De mate waarin
economische, ecologische of politieke doelen de nadruk krijgen, is per groep
verschillend. Op de vraag of innovatiegroepen zich in het algemeen meer op
'economie of milieu' richten, kan dan ook geen algemeen geldend antwoord
worden gegeven. Wel kan worden gesteld dat innovatiegroepen zich in hun activi
teiten, strategie en ideologie duidelijk onderscheiden van belangenorganisaties en
protestgroepen van boeren.
8.5.2 Activiteiten
Sociale bewegingen kunnen gekarakteriseerd worden naar hun handelen (Bader
1991). Er kan onderscheid gemaakt worden tussen intern en extern gericht hande-

195

len. Intern gericht handelen omvat de activiteiten die zijn gericht op de eigen groep,
op verandering van de bedrijfsvoering en op actoren binnen de produktiekolom.
Extern gerichte activiteiten hebben in deze studie betrekking op interacties met
actoren buiten de produktiekolom.
Intern gericht handelen van agrarische innovatiegroepen omvat, zo blijkt uit mijn
empirisch onderzoek, de volgende activiteiten.
Informatievoorziening Binnen de organisatie wordt veel informatie uitgewisseld,
bijvoorbeeld over de bedrijfsvoering, door regelmatige ledenvergaderingen, bedrijfs
bezoek, voorlichtingsavonden en nieuwsbrieven.
Nieuwe inkomstenbronnen Dit omvat het starten van nieuwe bedrijfstakken en de
ontwikkeling van nieuwe gewassen, het verkrijgen van inkomsten uit nieuwe taken
zoals natuur- en landschapsbeheer, of de ontwikkeling van een streekeigen kwaliteitsprodukt.
Afzetbevordering Activiteiten die worden ontplooid zijn het bevorderen van de afzet
van produkten bij de industrie en op veilingen, promotie van produkten (bijvoor
beeld door het maken van een folder), samenwerking met andere schakels in de
produktieketen zoals verwerkende afnemers, het verrichten van marktonderzoek,
het vergroten van de herkenbaarheid van produkten door een milieukeur of het zelf
verwerken of verkopen van agrarische produkten;
Bij het extern gerichte handelen van innovatiegroepen gaat het om de volgende
activiteiten.
Informatievoorziening en beleidsbeïnvloeding Dit omvat het voeren van onderhande
lingen met overheidsvertegenwoordigers, het deelnemen aan overlegstructuren met
andere belangengroepen, het opstellen van gebiedsplannen, het aandragen van
alternatieven voor beleidsvoornemens, het voeren van acties en het aanspannen van
gerechtelijke procedures. Informatievoorziening naar burgers, organisaties en
overheden vindt plaats via schriftelijke bronnen zoals nieuwsbrieven, rapporten en
persberichten, overleg, het organiseren van excursies, het leveren van bijdragen aan
studiedagen, het geven van lezingen en dergelijke.
Vermindering van de afstand tussen producent en consument Dit gebeurt door het
promoten van produkten, door de verkorting van de afzetlijnen (bijvoorbeeld
huisverkoop) en door het bevorderen van agro-toeristische activiteiten zoals minicampings, fietsroutes en wandelpaden.
Samenwerking met konsumenten-, natuur- en milieuorganisaties Hierbij gaat het om het
gezamenlijk organiseren van campagnes, het voeren van acties of gezamenlijke
beïnvloeding van overheden.
Activiteiten gericht op de Derde Wereld, zoals het leggen van contacten met buiten
landse agrarische organisaties, het organiseren van uitwisselingsbezoeken en buiten
landse reizen, het scheppen van mogelijkheden voor stages van buitenlanders, het
deelnemen aan internationale workshops en het voeren van acties om de positie
van boeren in de Derde Wereld te verbeteren.
Geconcludeerd kan worden dat innovatiegroepen intern en extern gerichte handelin
gen ontplooien die betrekking hebben op de interne informatievoorziening, de eigen
economische situatie en op de interacties met actoren in de bedrijfscontext. Ook uit
ander empirisch onderzoek naar innovatiegroepen en uit schriftelijke bronnen komt
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dit naar voren (Ernst 1994; Litjens en Van Wingerden 1995a; Litjens et al. 1995; Hees
et al. 1993).
8.5.3 Innovaties
De onderzochte groepen streven naar een duurzame landbouw door vernieuwing
in hun relaties met milieu, natuur en landschap. Deze innovaties zijn slechts ten
dele exclusief voor innovatiegroepen. Het produceren door glastuinbouwers onder
het label milieubewuste teelt (MBT), natuur- en landschapsbeheer op melkveehou
derijbedrijven en het gebruik van biologische bestrijdingsmethoden zijn voorbeelden
van aanpassingen van de bedrijfsvoering, die ook door veel boeren buiten de
innovatiegroepen worden uitgevoerd. Kenmerkend voor het innovatieve karakter
van de activiteiten van de innovatiegroepen is echter het doelgerichte karakter van
de activiteiten, de mate waarin groepsleden er aan mee doen, de bereidheid van de
leden om innovaties te ontwikkelen en het aantal innovaties dat door die groepen
wordt uitgevoerd.
Een uitgebreid overzicht van innovaties per innovatiegroep is gegeven in bijlage 3.
Hierbij moet wel de kanttekening worden gemaakt dat het handelen van innova
tiegroepen dynamisch van karakter is. Veelal wordt het activiteitenpakket in de
loop der tijd uitgebreid, zo blijkt uit schriftelijke bronnen van en over innova
tiegroepen. De ontwikkelde innovaties hebben betrekking op de volgende aspecten
van milieu, natuur en landschap.
Mineralengebruik Dit omvat het voeren van een mineralenboekhouding, het opzetten
van een plaatselijke mestbank, optimalisering van de aanwending en terugdringing
van het gebruik, gezamenlijke mestopslag, vervanging van kunstmest door dierlijke
mest, registratie en bemonstering en het stimuleren van integrale ammoniakreductieplannen en kleinschalige mestverwerking.
Gebruik van geioasbeschenningsmiddelen Vermindering van gebruik van chemische
middelen wordt bevorderd door mechanische onkruidbestrijding, door vruchtwisse
ling en door toepassing van biologische bestrijdingsmethoden.
Watergebruik Het gaat hierbij vooral om technische verbetering, registratie en
optimalisering van watergiften in de glastuinbouw, aandacht voor verdroging van
natuurgebieden en om waterzuivering door rietfilters.
Energiegebruik Dit is een aandachtspunt binnen de glastuinbouw.
Afval Individuen binnen sommige van de onderzochte groepen registreren en
verminderen de afvalproduktie. Ook worden door innovatiegroepen plannen
ontwikkeld voor menging van afval (zoals compost, slootschoningsafval, rundveedrijfmest en zuiveringsslib), en plannen om organisch afval op het eigen bedrijf
opnieuw te gebruiken en te composteren.
Grondgebruik Sommige groepen streven naar een extensivering van het grondge
bruik door minder dieren per hectare te houden. Ook wordt gestreefd naar handha
ving van de huidige omvang van het agrarische areaal en naar uitbreiding van het
agrarisch beheer van natuurreservaten. De onderzochte innovatiegroepen besteden
aandacht aan aspecten van het bodemgebruik, met name aan bodemvruchtbaarheid
en grondgebondenheid van de teelt.
Dierenwelzijn Hierbij beperkt men zich vooral tot acties tegen het groeihormoon
Bovine Somato Tropine (BST).
Natuurbeheer Veel van de onderzochte groepen richten zich op het beheer van
natuurreservaten, inventarisatie van flora en fauna, perceels- en sloot(kant)beheer,
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extensief graslandgebruik, weidevogelbescherming, wildbeheer, op het opstellen
van bedrijfsnatuurplannen of op soortgerichte maatregelen zoals het plaatsen van
nestkasten.
Landschapsbeheer Landschapsbeheer door innovatiegroepen wordt uitgevoerd door
erfbeplanting aan te leggen, door onderhoud van zandwegen en door aanleg en
beheer van kleine landschapselementen (bosjes, knotwilgen, poelen en dergelijke),
eventueel gekoppeld aan aandacht voor agro-toerisme zoals beheer van wandelpa
den en het uitzetten van fietsroutes.
Derde Wereld Het gaat hier om vermindering van het gebruik van geïmporteerd
veevoer en acties om de positie van boeren in de Derde Wereld te verbeteren.
Geconcludeerd kan worden dat de innovaties gericht zijn op technische verbeterin
gen, op aanpassing van de bedrijfsvoering en op het uitvoeren van nieuwe taken.
De accenten die worden gelegd zijn afhankelijk van de bedrijfstak, de ernst van de
optredende milieuproblemen en de winst op milieugebied die met een bepaalde
inspanning is te behalen. Innovatieve agrariërs in de veehouderij besteden bijvoor
beeld de meeste aandacht aan het gebruik van mineralen. In de glastuinbouw wordt
relatief veel aandacht besteed aan het watergebruik. Milieuproblemen die samen
hangen met energie, afval en dierenwelzijn zijn minder urgent en staan dan ook bij
de groepen minder hoog op de prioriteitenlijst.

8.6 Strategieën van innovatiegroepen
Sociale bewegingen volgen verschillende strategieën om de door hen gestelde
doelen te realiseren. Een strategie is het principe of fundamenteel patroon van
actievormen en middelen waardoor (collectieve) actoren machtsdoelen proberen te
realiseren (Bader 1991:288). Op grond van deze definitie kunnen strategietypen
gerelateerd worden aan:
1 machtsdoelen;
2 de aard en invloed van de tegenstander;
3 gehanteerde middelen en actievormen en
4 tijdsperspectief en strategische interactie (Bader 1991:288-289).
Hier wordt gekozen voor een indeling op grond van middelen en actievormen,
omdat de innovatiegroepen zich op dit punt het meest duidelijk onderscheiden.
Door Van der Krogt (1981:134) worden vijf hoofdstrategieën onderscheiden. Dit zijn
algemene professionaliseringsstrategieën van beroepsgroepen, die hier echter ook
voor innovatiegroepen als sociale bewegingen relevant zijn. Van der Krogt noemt
strategieën die zijn gericht op:
1 kennis en kunde;
2 gebruikswaarde van het beroep;
3 ruilwaarde van het beroep;
4 collectieve machtspositie en
5 collectivisering van de belangenbehartiging (Van der Krogt 1981:134).
Deze strategieën zijn alle van toepassing op innovatiegroepen. Dit levert een
typologie op van de volgende vijf strategieën van innovatiegroepen. Hierbij moet
de kanttekening worden geplaatst dat de innovatiegroepen in de praktijk niet één
type strategie, maar veelal combinaties van strategieën volgen.
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Vakmanschap
Hierbij gaat het om strategieën die zijn gericht op de beheersing en vergroting van
kennis en kunde en die zijn gerelateerd aan de kenmerken van de betrokken
boeren. Met name groepen met een duidelijk studieclubkarakter volgen deze strate
gie. Dit zullen veelal intern gerichte groepen zijn. Vergroting van kennis en kunde
kan zowel betrekking hebben op aspecten van de bedrijfsvoering zoals onkruidbestrijding, als op nieuwe natuurbeheerstaken zoals kennis van flora en fauna en
soortgericht beheer. Inschakeling van deskundigen en stimulering van onderzoek
speelt daarbij een belangrijke rol.
Functies van de landbouw
Deze strategieën zijn gerelateerd aan de resultaten die de groepen bereiken. Het
gaat om strategieën gericht op de gebruikswaarde van de landbouw. De gebruiks
waarde is de behoefte die de samenleving heeft aan de aangeboden diensten, de
waarde die door haar aan de landbouw wordt toegekend. Agrariërs zoeken toepas
singsmogelijkheden voor hun produkten en diensten. Dit gebeurt door het aanbie
den van kwaliteitsprodukten om zo deelsegmenten van de markt te benutten. De
maatschappelijke acceptatie van de landbouw kan ook worden vergroot door het
vervullen van nieuwe functies zoals natuur- en landschapsbeheer en agro-toerisme.
Zo wordt het 'domein' van de landbouw vergroot. Een andere gevolgde strategie
om de gebruikswaarde van de landbouw te verhogen is marketing, zoals promotie
van biologische produkten bij de consument. Strategieën die de markt pogen te
beïnvloeden, zoals het uitschakelen van concurrentie, zijn hier niet van toepassing.
Agrariërs hebben immers slechts geringe mogelijkheden om de markt te beïnvloe
den (De Hoogh 1990; zie paragraaf 2.2.3). Door collectief te handelen kunnen
agrariërs wel deelmarkten ontwikkelen, maar geen monopoliepositie verwerven.
Compensatie
Dit type strategieën is gerelateerd aan de activiteiten van de groepen en gericht op
vergroting van de ruilwaarde van de landbouw. Dit betekent dat men op grond van
een 'voor wat hoort wat' principe streeft naar compensatie voor verleende
diensten. Een innovatiegroep kan bijvoorbeeld een zekere mate van autonomie
claimen omdat zij zichzelf deskundig acht op een bepaald terrein zoals voedselproduktie of agrarisch natuurbeheer. Dit vraagt echter wel dat er voldaan wordt aan
een aantal voorwaarden. Het ontwikkelen en uitvoeren van een intern controlesys
teem, bijvoorbeeld de monitoring van milieu-resultaten, bevordert de geloofwaar
digheid van de groep. Een andere voorwaarde is een niet te grote concurrentie
tussen leden van de groep. Gezien het vrijwillige karakter van de innovatiegroepen
en het kleinschalige en democratische karakter van de onderzochte innovatiegroepen vormt deze laatste voorwaarde vooralsnog geen probleem. Naast het
verkrijgen van autonomie of zeggenschap kan de strategie gericht zijn op het
onderhandelen over concrete beloningen zoals natuurproduktiebetaling. Het zal
duidelijk zijn dat de landbouw compensatie niet kan afdwingen met drukmiddelen
zoals stakingen. In plaats daarvan kan overreding wel een instrument zijn. Bader
(1991) gebruikt daarvoor de term 'overtuigingsstrategie'. Zo gebruiken agrariërs
in de onderzochte innovatiegroepen nogal eens als argument bij onderhandelingen
met overheden dat het in het verleden gevoerde milieu- en natuurbeleid onvol
doende effectief was door gebrek aan acceptatie bij de agrariërs.
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Collectieve machtspositie
De machtspositie van boeren tegenover overheden wordt versterkt door groepsge
wijze beleidsbeïnvloeding. Dit type strategie is gerelateerd aan de externe gericht
heid van de groep. Een groot draagvlak en ledenaantal van de groep vormen
daarbij een extra troef. Een andere mogelijkheid is het aansluiten bij de dominante
ideologie. Layendecker (1988:170) stelt dat een sociale beweging meer kans heeft
haar doeleinden te realiseren als die van beperkte aard zijn en niet te radicaal.
Naarmate innovatiegroepen zich meer conformeren aan de richting en organisatie
van het landbouwbeleid vergroot dit de kans dat ze ingeschakeld zullen worden
bij de formulering of uitvoering van het beleid. Dit zal vooral gelden voor de meer
pragmatische groepen, die de aard en richting van de landbouwontwikkeling niet
of minder ter discussie stellen. Het verkrijgen van macht ten opzichte van de
overheid kan ook worden vergroot door 'coöptatie en coalitievorming', dat wil
zeggen door andere partijen bij het overleg met de overheid te betrekken zoals
natuur-, milieu- en consumentenorganisaties. Het samenwerken met bondgenoten
vraagt echter wel om een bepaalde mate van overeenstemming over doelen en
middelen tussen innovatiegroepen en andere organisaties. Die overeenstemming is
er niet altijd, zoals in hoofdstuk 9 zal worden uiteengezet.
Collectivisering van de belangenbehartiging
Deze strategie is gebaseerd op het 'samen staan we sterk' principe. Ze is gerela
teerd aan de functies en de interne organisatie van de groep. Nu de aansluiting
tussen traditionele agrarische belangenorganisaties en landbouwpraktijk is vermin
derd, kunnen innovatiegroepen zich ontwikkelen tot nieuwe vormen van belangen
behartiging, bijvoorbeeld gekoppeld aan een bepaalde produktiewijze, zoals de
biologische groepen. Van belang daarbij zijn het bewaren en vergroten van de
eensgezindheid door een goede samenwerking en het benadrukken van gemeen
schappelijke belangen en van de noodzaak van collectieve actie. Ook het versterken
van de organisatiegraad, inclusief vergroting van het ledenaantal, is daarbij van
belang.
De keuze voor een strategie hangt samen met de mate waarin maatschappelijke
motieven of eigenbelang een rol spelen binnen een groep. De door innovatiegroe
pen gevolgde strategie of combinatie van strategieën is geen statisch gegeven, maar
verschuift in de tijd. Zo richten sommige groepen zich in eerste instantie vooral op
vergroting van de kennis en kunde en profileert men zich in de loop der tijd meer
als sociale beweging door het vergroten van de machtspositie en door beïnvloeding
van de randvoorwaarden voor de landbouw op het gebied van markt, beleid en
technologie.

8.7 Innovaties en dimensies van duurzaamheid
8.7.1 Overzicht
Deze paragraaf heeft ten doel, de innovaties van groepen te toetsen aan de wijze
waarop het begrip duurzaamheid is geoperationaliseerd in hoofdstuk 5. Aan
duurzaamheid zijn daar een ecologische, een economisch-technologische, een
sociaal-politieke en een culturele dimensie toegekend. Het handelen van innovatie
groepen zal in het licht van deze dimensies worden bekeken.
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Tabel 8.1 Innovatiegroepen en dimensies van duurzaamheid
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de tabel is onderscheid gemaakt naar:
intern en extern gerichte groepen in hun relatie tot de bedrijfscontext;
biologische en gangbare/geïntegreerde landbouw in de wijze van produceren en
ideologische en pragmatische groepen die zich onderscheiden naar de aard en
mate van gewenste verandering die zij voorstaan.
De tabel kan als volgt vertikaal worden gelezen. De CP is bijvoorbeeld een ideologi
sche, biologische, intern gerichte groep. De WTG is een pragmatische, gangbare/geïntegreerde, extern gerichte groep.
Duurzame landbouw is onderverdeeld naar de volgende vier dimensies.
Ecologische dimensie: mineralen, gewasbescherming, water, energie, afval, dieren
welzijn, natuur en landschap, grondgebruik.
Economisch-technologische dimensie: kwaliteit en kwantiteit produktie, inkomen,
produktprijzen, afzet, derde wereld, technologische vernieuwing.
Sociaal-politieke dimensie: zeggenschap, zelfsturing, vrijheid, kwantiteit van de
werkgelegenheid, kwaliteit van de arbeid
Cultureel: mens-natuurrelatie, relatie producent-consument.
Bij de economisch-technologisch en sociaal-politieke dimensie scoort de groep
positief wanneer de activiteiten van de groep aan meer dan twee verschillende
aspecten van deze dimensie aandacht besteedt. Een groep scoort positief op de
culturele dimensie wanneer men aan minstens één aspect van deze dimensie
aandacht besteedt.
Een voordeel van deze aanpak is dat zo duidelijk wordt, dat de doelen en activitei
ten een reactie zijn op het brede scala aan randvoorwaarden waarbinnen boeren
werken. Deze randvoorwaarden kunnen worden onderverdeeld in ecologische,
economisch-technologische, sociaal-politieke en culturele maatschappelijke voor
waarden. Innovatiegroepen als sociale bewegingen reageren op deze randvoor
waarden en ontwikkelen daarvoor alternatieven. Op deze manier kunnen ze nieuwe
ecologische, economisch-technologische, sociaal-politieke en culturele agenda's
voor de landbouw introduceren.
Een overzicht van de aandachtspunten waarop innovatiegroepen zich richten is
gegeven in tabel 8.1. Deze tabel wordt nu eerst kort uitgelegd en vervolgens per
dimensie van duurzaamheid in de volgende paragrafen uitgewerkt.
Bij de tabel moeten nog een aantal kanttekeningen worden geplaatst. De tabel is
niet tot stand gekomen in samenspraak met de onderzochte innovatiegroepen, maar
een eigen analyse van de onderzoekster. De informatie over duurzaamheidsdefini
ties en de activiteiten van de groepen is gebaseerd op schriftelijke bronnen, inter
views en besprekingen met de groep (zie paragraaf 4.6 en bijlage 5). De scores in
de tabel zijn bepaald door de informatie over de groep te toetsen aan de dimensies
van duurzame landbouw (zie tabel 5.3). De tabel is tevens een momentopname op
basis van het empirisch onderzoek in 1994, aangevuld met actuele informatie tot het
begin van 1996. De tabel is dus subjectief gekleurd waardoor er foutieve beoordelin
gen in de tabel kunnen voorkomen.
In de praktijk worden de activiteiten van innovatiegroepen in de loop der tijd vaak
uitgebreid. Uit het feit dat een groep activiteiten of ideeën ontplooit op een bepaald
terrein kan nog geen oordeel worden afgeleid over de mate waarin ze dit doen en
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de bijdrage van die activiteiten aan een meer duurzame landbouw. Sommige
aspecten vormen geen collectieve aandachtspunten van de innovatiegroep maar
kunnen wel belangrijk zijn voor individuele leden van de groep.
De tabel is vertikaal ingedeeld volgens de vier dimensies en bijbehorende aspecten
van duurzaamheid, die in hoofdstuk 5 zijn genoemd. De gegevens zijn geclusterd
door niet alle aspecten van duurzaamheid apart te noemen. Wel is onderscheid
gemaakt bij de ecologische aspecten naar enerzijds milieuhygiënische aspecten en
anderzijds natuur, landschap en grondgebruik. In de tabel is horizontaal het in
paragraaf 8.5.2 genoemde onderscheid gemaakt naar relatief intern en extern gerich
te groepen. Het handelen van interne groepen is vooral gericht op de eigen groep,
op de bedrijfsvoering en op actoren in de produktiekolom. Het handelen van extern
gerichte groepen richt zich meer dan de intern gerichte groepen op andere actoren
binnen de bedrijfscontext zoals overheden. Dit onderscheid is gradueel. Het hande
len van groepen kan bovendien in de loop der tijd verschuiven. Het zal geen verba
zing wekken dat extern gerichte groepen, zoals de VEL, relatief meer aandacht
besteden aan sociaal-politieke doelen zoals beleidsbeïnvloeding, en derhalve op
deze aspecten positief scoren, dan intern gerichte groepen. Verder is onderscheid
gemaakt naar biologische en niet-biologisch werkende groepen. De biologische
groepen worden tot de ideologische groepen gerekend. Biologische groepen zijn
relatief intern gericht en scoren derhalve negatief op sociaal-politieke aspecten. Zij
opereren namelijk op een specifieke markt en zijn meer gericht op verbetering van
de bedrijfsvoering en de afzet dan op beleidsbeïnvloeding. Alleen bij het Innovatie
project Biologische Landbouw (IBL), is verbetering van de afzet (nog) geen doel van
het project. Een biologische produktiewijze betekent niet automatisch dat de groep
ook expliciet aandacht besteedt aan natuur- en landschapsbeheer, één biologische
groep scoort op dit punt dan ook negatief. Overigens zijn er ook binnen gangbaar
of geïntegreerd werkende innovatiegroepen individuele boeren die biologisch
werken (zie voor een definitie van deze begrippen paragraaf 4.2).
Verder is in het schema het in paragraaf 8.4.2 genoemde onderscheid gemaakt naar
ideologische en pragmatische groepen. Ideologische groepen richten zich door hun
probleemdefiniëring of handelen op een bredere invulling van duurzaamheid dan
pragmatische groepen. Vandaar dat de pragmatische groepen op relatief een groter
aantal aspecten negatief scoren dan de extern gerichte ideologische groepen. Dit
onderscheid moet niet als een waterscheiding worden opgevat. Een pragmatische
groep zoals de VEL kan culturele doelen, zoals de relatie tussen producent en
consument, bijvoorbeeld wel van belang achten, maar daar op dit moment en als
een gevolg van hun situatie, strategie of tactische keuzen, niet hun prioriteit leggen.
Het feit dat pragmatische groepen in de tabel negatief scoren op de economischtechnologische dimensie betekent niet dat deze groepen deze dimensie van duur
zaamheid niet van belang achten; het tegendeel is het geval. Ze besteden echter op
dit moment aan een relatief kleiner aantal verschillende economisch-technologische
aspecten aandacht dan sommige andere groepen. De in de tabel genoemde typering
kan verder worden gespecificeerd, waar het bijvoorbeeld gaat om de verhouding
tussen innovatiegroepen en overheden. Op basis van de empirische hoofdstukken
8 tot en met 10 zal daarom in hoofdstuk 11 gepoogd worden om tot een verdere
verfijning van de typologie te komen.

203

8.7.2 Ecologische dimensie
In deze paragraaf wordt beschreven op welke manier de onderzochte innovatiegroepen aandacht besteden aan de ecologische dimensie van duurzaamheid. In
paragraaf 2.3.4 is gesteld dat de landbouwontwikkeling de laatste decennia heeft
geleid tot een ontkoppeling van landbouw van ecologische omstandigheden. De
afnemende grondgebondenheid van de landbouw is daarvan de belangrijkste
component. Agrarische innovatiegroepen kunnen in aansluiting op hetgeen in
paragraaf 8.6 is aangegeven, worden geduid als sociale bewegingen die bijdragen
aan een herkoppeling van landbouw en ecologische omstandigheden. Ze doen dit op de
volgende wijzen: door ecologische processen als uitgangspunt van de bedrijfsvoe
ring te nemen, door de bedrijfsvoering aan streekkenmerken te koppelen of door
fijnregulering van mestgiften en van bestrijdingsmiddelengebruik, uitgaande van
de lokale fysieke omstandigheden. Innovatiegroepen geven een concrete invulling
aan de ecologische dimensie van duurzame landbouw via de volgende activiteiten.
Vermindering van de milieubelasting door een meer milieuverantwoord gebruik van
mineralen, gewasbeschermingsmiddelen, energie en water (WTG, SZV). Om de
milieubelasting terug te dringen met zo min mogelijk negatieve gevolgen voor de
omvang en kwaliteit van de produkten is vakmanschap een voorwaarde, gericht op
een optimale afstemming tussen de bedrijfsvoering en ecologische omstandigheden.
Activiteiten op het gebied van natuur- en landschapsbeheer (IBL, VEL, WAV). Door
natuur- en of landschapsbeheer, of agro-toeristische activiteiten als geïntegreerd
onderdeel van de bedrijfsvoering te beschouwen, wordt duurzame landbouw
gekoppeld aan specifieke fysisch-geografische kenmerken van regio's. Zo wordt
een regionalisering van duurzame landbouw mogelijk. Het verhogen van natuur
waarden op het eigen bedrijf vraagt om een aangepast grondgebruik, zodat ook op
die wijze een koppeling met ecologische omstandigheden wordt gelegd. Door te
streven naar een financiële beloning voor deze taken in de vorm van een hogere
produktprijs of betaling van maatregelen of het natuurresultaat, proberen boeren
deze streekgebonden landbouw te 'vermarkten'.
Een biologische produktiewijze (CP, NBLV, IBL). Voor de biologische landbouw is
kenmerkend dat zij ecologische processen als uitgangspunt neemt voor het agra
risch handelen (zie ook intermezzo 7.1 in paragraaf 7.3.1). Dit omvat aandacht voor
vermindering van de milieubelasting op bedrijfsniveau, maar impliceert niet
automatisch dat ook aandacht wordt besteed aan natuur- en landschapswaarden.
Onderscheid kan gemaakt worden tussen groepen die uitgaan van de bestaande
richtlijnen voor biologische landbouw (CP, NBLV) en een groep die zelf ontwikkel
de stringentere normen hanteert voor het beheer en de bescherming van milieu,
natuur en landschap (IBL).
8.7.3 Economisch-technologische dimensie
De economisch-technologische ontwikkelingen hebben veel invloed gehad op de
landbouwontwikkeling in de afgelopen decennia. Een intensieve produktie die
steeds meer plaats vindt binnen economisch en ecologisch versmalde produktiemogelijkheden, was daarvan het gevolg (zie paragraaf 2.3). De verhoging van de
kwantiteit van de produktie werd door het Europese markt- en prijsbeleid sterker

204

gestimuleerd dan de verbetering van de produktkwaliteit. Individuele agrariërs
hebben weinig mogelijkheden om de markt voor landbouwprodukten te beïnvloe
den en worden geconfronteerd met een economisch perspectief waarbij lagere
prijzen de laatste jaren hand in hand gaan met stijgende milieu-investeringen.
Agrarische innovatiegroepen vertonen één of meer van de volgende reacties op
deze omstandigheden.
Een herwaardering van kwaliteit. De herkoppeling van kwaliteit en produktie kan
worden gezien als een reactie op de bulkproduktie van de laatste decennia en de
toenemende behoefte aan kwaliteitsprodukten bij de consument. Aan de kwaliteit
en kwantiteit van de produktie wordt door de meeste onderzochte groepen aan
dacht besteed. Het gaat hierbij in de eerste plaats om een verbetering van de kwali
teit van de produktie. De aandacht voor kwaliteitsgroente door individuele telers
binnen de Werkgroep Telen in de Grond en de ontwikkeling van tarwerassen door
de Stichting Zeeuwse Vlegel, zijn hiervan voorbeelden. Daarnaast kunnen nieuwe
streekeigen produkten ontwikkeld worden, meestal gekoppeld aan regionale
milieurichtlijnen voor de produktie. Voorbeelden van de teelt van nieuwe gewassen
en produkten zijn cranberries, lamsoor en zeekraal, biologische hazelnoten, hennep,
veenweidekaas en vlegelbrood. De afzet van nieuwe produkten is echter vaak een
probleem.
Ontwikkeling van nieuwe inkomstenbronnen als reactie op de verslechtering van het
economisch perspectief van de sector. Dit betekent niet dat innovatiegroepen vooral
voorkomen in agrarische gebieden met een slechte inkomenssituatie. Het verbeteren
van de inkomenssituatie gebeurt niet alleen door de al genoemde kwaliteitsproduktie, maar ook door nieuwe betaalde taken te ontplooien die zijn gericht op een
duurzaam beheer van het landelijk gebied. Het gaat dan om natuur- en landschaps
beheer op het eigen bedrijf, onderhoud van landschappelijke elementen en beheer
van natuurreservaten, onderhoud van zandwegen en agro-toeristische activiteiten
zoals mini-campings.
Beïnvloeding van prijzen en bevordering van de afzet zijn voor een aantal groepen aan
dachtspunten. Zo inventariseert de biologische fruittelersorganisatie Prisma het
aanbod van biologisch fruit en bepaalt op grond van aanbod en kostprijsberekenin
gen een richtprijs omdat 'anders de biologische telers elkaar kapot maken door
concurrentie. De prijzen zakken dan. Overleg is daarom zeer belangrijk'. Ook
kunnen de afzetkanalen worden beïnvloed. De NBLV heeft bijvoorbeeld de indus
triële verwerking van biologisch zetmeel gestimuleerd. Daarnaast richt een aantal
leden van deze groep zich op huisverkoop van biologische groenten. Een derde
manier om de afzet te beïnvloeden is samenwerking met andere schakels in de
produktiekolom (SZV). Met name boeren blijven echter ondanks deze inspanningen
zeer afhankelijk van de internationale economische ontwikkelingen. Een project als
de teelt van vlegeltarwe wordt bedreigd door de verlaging van de prijzen voor
gangbaar graan.
Aandacht voor de economische gevolgen van de Nederlandse landbouw voor boeren in de
Derde Wereld (WAV, WBZ). Deze aandacht richt zich op het inzichtelijk maken van
de mondiale aspecten van duurzaamheid en van de positie van boeren in de Derde
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Wereld, acties gericht op verbetering van deze positie, het formuleren van alterna
tieve beleidsvoorstellen en aanpassing van de bedrijfsvoering, bijvoorbeeld door
minder geïmporteerd krachtvoer te gebruiken.
Onvrede met de richting van technologische ontwikkeling kan een motief zijn voor
collectief handelen. De landbouw is steeds meer een producent van buikgrondstof
fen voor de industrie geworden. Zoals in hoofdstuk 2 is beschreven, hebben
technologische ontwikkelingen de bedrijfsvoering sterk beïnvloed. Innovatiegroepen
reageren daarop langs twee wegen. Ten eerste door kritische kanttekeningen te
plaatsen bij nieuwe technologie zoals de melkrobot (WAV) of het groeihormoon
BST (WBZ). Ten tweede door een ambachtelijk produkt te maken zoals het Zeeuwse
Vlegelbrood. Boerenarbeid wordt zo tot een onmisbaar onderdeel van het produkt
gemaakt, als reactie op de voortgaande industrialisering van de landbouw. De
kritische houding van innovatiegroepen op het gebied van technologie vormt een
reactie op de in paragraaf 2.3.4 gesignaleerde tendens, dat de wijze van bedrijfsvoe
ring en de produktie van agrarische buikgrondstoffen zijn ontkoppeld van het
kwaliteitsimago van het (industriële) eindprodukt.
Innovatiegroepen bekritiseren niet alleen technologische vernieuwing. Een innovatiegroep kan ook nieuwe technieken inzetten om in combinatie met haar vakman
schap de milieubelasting te verminderen. Een voorbeeld daarvan is de fijnregule
ring van mineralen- en watergiften in de glastuinbouw (WTG).
8.7.4 Sociaal-politieke dimensie
Zoals in hoofdstuk 2 is beschreven leidde de landbouwontwikkeling tot een
afnemende handelingsruimte van boeren in de eigen bedrijfsvoering. De agrariër
wordt tegelijkertijd steeds meer geconfronteerd met een toenemende druk vanuit
de overheid in de vorm van het Europese landbouwbeleid en het nationale milieu
beleid (paragraaf 2.5). In Nederland verminderde de afgelopen decennia de onder
handelingsmacht van het 'Groene Front', nog versterkt door een steeds geringer
wordende bijdrage van de landbouw aan de werkgelegenheid. De afnemende
vrijheid van boeren vormt een vruchtbare basis voor collectief handelen. Dit blijkt
uit het feit dat de helft van de onderzochte groepen aangaf, dat het nationale
overheidsbeleid een belangrijke reden was voor oprichting van de groep. Zo wilde
de WBZ als reactie op de voorgenomen melkheffing in de jaren zeventig het
voortouw nemen in een discussie over produktiebeheersing. Voor de Werkgroep
Telen in de Grond was de aanleiding voor de oprichting van de groep het voorne
men van de nationale overheid dat na het jaar 2000 alle glastuinders op substraat,
in plaats van in de grond zouden moeten telen. De oprichting van veel innovatie
groepen na 1990 kan niet los gezien worden van het verschijnen van veel strategi
sche nota's van de rijksoverheid over landbouw-, milieu- en natuurbeleid rond die
tijd. Juist het feit dat boeren het beleid als een belemmering ervaren stimuleert het
ontstaan van innovatiegroepen. Deze conclusie werd bevestigd tijdens een bijeen
komst van vertegenwoordigers van regionale initiatieven in 1995 (Litjens et al. 1995).
Sociale en politieke omstandigheden die collectief handelen bevorderen zijn com
municatiemogelijkheden, onderwijsniveau, sociale georganiseerdheid en het demo
cratische karakter van de samenleving (Bader 1991). Deze omstandigheden hebben
hebben mijns inziens ook de oprichting van innovatiegroepen bevorderd. De
behoefte aan onderlinge uitwisseling van kennis en ervaring van leden van groe
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pen, de relatief goede scholing en de sterke mate van georganiseerdheid van
Nederlandse boeren stimuleerden de oprichting van groepen. Daartegenover zijn
het afnemende geloof in de maakbaarheid van de samenleving, de beperkte stu
ringsmogelijkheden en het doelgroepenbeleid van de overheid (zie hoofdstuk 6)
omstandigheden, waardoor in de jaren negentig de mogelijkheden van agrariërs
voor beleidsbeïnvloeding juist toenamen.
De onderzochte innovatiegroepen reageren op de volgende vier wijzen op de
sociaal-politieke omstandigheden.
Streven naar zeggenschap Boeren ervaren dat ze weinig invloed hebben op de aard
en richting van de landbouwontwikkeling. Ook is er sprake van onvrede met de
belangenbehartiging door de gevestigde organisaties. Innovatiegroepen vormen
hierop een reactie op twee manieren. Ten eerste hun participerend-democratische
karakter: een democratische organisatievorm, vrijwillig lidmaatschap en het bevor
deren van de zeggenschap van leden binnen de organisatie. Oprichting van een
innovatiegroep maakt verder collectieve belangenbehartiging mogelijk van boeren
naar overheden. Een tweede manier om zeggenschap te verkrijgen is door het
uitvoeren van taken die voorheen door de overheid werden vervuld en door het
geven van een eigen invulling aan milieudoelen. Ook het verkleinen van de
afhankelijkheid van de toeleverende en afnemende industrie is een aandachtspunt
bij een aantal groepen (SZV, WAV, WBZ).
Streven naar vrijheid op bedrijfsniveau De activiteiten van innovatiegroepen zijn een
reactie op de afnemende handelingsruimte van boeren. De behoefte om vrij te
kunnen kiezen welk gewas men wil telen, is een reden voor leden van de Werk
groep Telen in de Grond om te pleiten voor behoud van de grondteelt. Bij grondteelt is men immers minder gebonden aan één of enkele gewassen. Een andere
reactie van innovatiegroepen is te pleiten voor een overheidsbeleid dat alleen de
doelen voorschrijft en niet de middelen om die doelen te bereiken. Een voorbeeld
daarvan is de gerechtelijke procedure die de Stichting Boeren? Natuurlijk! tegen de
rijksoverheid aanspande. Deze groep wilde de ammoniakemmissie tegengaan door
bacteriën aan de mest toe te voegen, in plaats van te voldoen aan de verplichting
om mest onder te werken.
Bevorderen van de agrarische werkgelegenheid Het aantal agrariërs en de werkgele
genheid in de landbouwsector is de laatste decennia afgenomen. De meerderheid
van de onderzochte innovatiegroepen reageert hierop door toename van de werkge
legenheid in de eigen regio van belang te achten of te stimuleren. Innovatiegroepen
pleiten bijvoorbeeld voor handhaving van het aantal bedrijven (SBN) of voor bevor
dering van de leefbaarheid van de regio door het overdragen van de taken die door
overheden of mensen van buiten het gebied werden verricht, aan boeren en
loonwerkers binnen de regio (VEL).
Aandacht voor de kwaliteit van de arbeid De kwaliteit van het beroep boer is door de
afnemende vrijheid van de boer en de uniformering van de bedrijfsvoering onder
druk komen te staan (zie de paragrafen 2.4.2 en 2.4.5). De kwaliteit van de arbeid
maakt veelal niet expliciet onderdeel uit van de aandachtspunten van de innova
tiegroepen. Maar tijdens interviews is dit wel door individuele boeren genoemd als
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belangrijk element van de bedrijfsvoering. Aspecten die een rol spelen, zijn de tijd
die de bedrijfsvoering kost, de arbeidsomstandigheden en het plezier dat men aan
het werk beleeft. Zo geeft een grondteler in de glastuinbouw aan: 'ik teel nu
bloemen in de grond omdat ik niet het hele jaar 'groene oren' wil hebben (ik
teelde tomaten). Substraatteelt van tomaten kost namelijk meer tijd, met name in
de winter' (WTG). Een andere groep gaf aan dat een boer voldoende tijd en
gelegenheid zou moeten hebben voor ontplooiing en recreatie naast het werk
(WAV). Het plezier van het werk kan een belangrijke drijfveer zijn binnen de
bedrijfsvoering, zo blijkt uit een citaat van een boer die bewust koos voor het
bouwen van een potstal: 'de kwaliteit van het boer zijn gaat vooruit. Het is goed
voor jezelf en je bent niet defensief ten opzichte van de samenleving. Kritiek moet
je vóór zijn. Het voelt goed om het zo te doen' (Broekhuizen en De Groot
1994:100).
8.7.5 Culturele dimensie
In hoofdstuk 5 zijn twee culturele aspecten onderscheiden, de mens-natuurhouding
en de verhouding tussen producent en consument. Naarmate een groep meer
ideologisch is, wordt meer aandacht besteed aan culturele aspecten; met name het
koop- en voedingspatroon van de consument, de ontstane afstand tussen producent
en consument en de waarden en normen die ten grondslag liggen aan de wijze van
produceren. Aan de normen en waarden die ten grondslag liggen aan de houding
van de mens ten opzichte van de natuur besteedt slechts één van de onderzochte
groepen aandacht (WAV). Binnen een aantal groepen zijn er boeren die biologisch
dynamisch werken. De antroposofische ideeën die ten grondslag liggen aan deze
vorm van landbouw, zijn echter niet duidelijk terug te vinden in de gezamenlijke
visie van de onderzochte biologische groepen.
In het onderzoek is getracht de mens-natuurhouding van leden van innovatiegroepen te achterhalen door te vragen naar de wijzen waarop de agrariërs het begrip
natuur definiëren. Door de Natuurbeschermingsraad (1993) zijn elf verschillende
natuurbeelden onderscheiden. Volgens de Natuurbeschermingsraad zijn natuurbeel
den collectieve voorstellingen die cultureel bepaald zijn en die samenhangen met
de betekenis en functie die iemand aan de natuur heeft leren toekennen (Natuurbe
schermingsraad 1993). De groepen geven in meerderheid aan dat 'natuur' geogra
fisch niet alleen natuurgebieden omvat, maar ook agrarische natuur. Dit blijkt uit
hun definiëring van natuur of hun voorkeur voor een verweving van landbouw en
natuur. Hierop wordt nader ingegaan in hoofdstuk 10, waar de perceptie van het
natuurbeleid door innovatiegroepen aan bod komt. De natuurvisie van innovatiegroepen wordt geïllustreerd met de volgende citaten. 'Ik zou de boomgaard ook
wel natuur willen noemen. Om bijvoorbeeld alleen bos natuur te noemen is een
voorbeeld van de vervreemding in de maatschappij. Ik zie natuur heel breed' (CP).
Een ander drukt het als volgt uit. 'Natuur is in ieder geval samenhang tussen alles
wat er in een gebied gebeurt, ook de samenhang met grasland en koeien. Ik ben er
op tegen om koeien het hele jaar binnen te houden' (WBZ). Een glastuinder: 'de
natuur wordt steeds meer de kas binnen gehaald door het gebruik van biologische
middelen. Je ziet nu kwikstaarten in de kas die rupsen eten, maar ook natuurlijke
vijanden voor veel andere insectenplagen komen spontaan in de kas voor' (MCP).
Geconcludeerd kan worden dat deze beschrijvingen aansluiten bij wat de Natuurbe
schermingsraad 'produktie-natuur' noemt. Hierbij wordt de natuur als produktie-
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factor voor cultuurgewassen gezien. Er zijn geen aanwijzingen gevonden voor
verschillen in natuurbeelden tussen biologische en gangbare boeren. De uitspraken
van agrariërs sluiten aan bij die van een onderzoek van Aarts en Van Woerkum
(1994) onder 60 boeren in drie regio's, waaruit blijkt dat de meeste onderzochte
boeren 'alles wat groeit, bloeit en leeft' natuur vinden. Het begrip natuur wordt
dus niet gereserveerd voor door de mens niet-aangetaste, onbedorven, woeste
gebieden (Aarts en Van Woerkum 1994:45).
Een deel van de innovatiegroepen reageert op de afstand die er bestaat tussen
producenten en consumenten. Deze reactie kent drie verschillende vormen.
Beïnvloeding van het bestedingspatroon van de consument door kwaliteitsproduktie en
promotie van biologische produkten;
'Vermarkting' van natuur en landschap als toegevoegde waarde van produkten. Zo
vormt de achtergrond van het Innovatieproject Biologische Landbouw de opvatting
dat er een gedeelde verantwoordelijkheid nodig is van de stedelijke en landelijke
bevolking voor natuur en landschap. Van de consument wordt verwacht dat deze
een zogenoemde toeslag op de prijs van biologische produkten betaalt voor het
beheer van natuur en landschap. Beloning van natuur- en landschapsbeheer kan
ook door toeristenbelasting hiervoor te bestemmen zoals de innovatiegroep op de
Waddeneilanden bepleit.
Verkorting van de afstand tussen producent en consument. Ten eerste kan dit door
integratie van schakels in de produktieketen. Het Zeeuwse Vlegelbrood is voor de
consument herkenbaar als een ambachtelijk, streekeigen produkt. Een andere
manier is het zelf kleinschalig verwerken van produkten op het eigen bedrijf of
binnen de regio zoals veenweidekaas (WAV). Een derde manier is het direct aan
huis verkopen van produkten (NBLV).
8.7.6 Conclusie
In deze paragraaf zijn de activiteiten van innovatiegroepen bezien in het licht van
de verschillende dimensies van duurzame landbouw. De diversiteit van de landbouwpraktijk komt tot uiting in de verschillende typen innovatiegroepen en in de
mate waarin en de manier waarop de groepen aandacht besteden aan de verschil
lende dimensies van duurzaamheid. Het ontstaan en handelen van agrarische
innovatiegroepen vormt een reactie op de in hoofdstuk 2 geschetste landbouw
ontwikkeling, zoals de ontkoppelingstendens en de economisch-technologische en
sociaal-politieke omstandigheden waarbinnen boeren werken. De motieven van
agrariërs om een innovatiegroep op te richten hangen sterk samen met hun onvrede
met de randvoorwaarden waar boeren mee te maken hebben: het overheidsbeleid,
de eigen inkomenssituatie, de agrarische belangenbehartiging en de aard en richting
van de landbouwontwikkeling. Met name extern gerichte groepen houden zich
bezig met beïnvloeding van actoren in de bedrijfscontext. De onvrede van innova
tiegroepen komt tot uiting in het zelf ontwikkelen van oplossingen voor milieupro
blemen, in het pleiten voor zeggenschap over de landbouwontwikkeling en overheidsplannen en in het verbreden van de functies van de landbouw.
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8.8 Bijdrage van innovatiegroepen aan duurzaamheid
8.8.1 Inleiding
Nadat in de vorige paragraaf de activiteiten van innovatiegroepen zijn bezien in het
licht van de dimensies van duurzame landbouw, wordt in deze paragraaf nader
ingegaan op de effecten van het handelen van boeren op milieu, natuur en land
schap, hoewel deze studie niet als een produktevaluatie moet worden gezien. De
resultaten van de innovaties zijn niet 'in het veld' geïnventariseerd, (paragraaf
4.3). De bijdrage aan duurzame landbouw per groep is aangegeven in de beschrij
vingen van de geselecteerde innovatiegroepen in bijlage 2. De meeste innovaties
worden ontwikkeld op het gebied van mineralengebruik en natuur- en landschaps
beheer. Deze aspecten worden in paragraaf 8.8.3 en 8.8.4 verder uitgewerkt, temeer
daar ze door hun innovatieve karakter wellicht aanknopingspunten bieden voor
innovatie door andere boeren of voor verder onderzoek. De wijzen waarop innova
tiegroepen met gewasbeschermingsmiddelen omgaan, kan kort worden samengevat,
hieraan is derhalve geen aparte paragraaf gewijd. De activiteiten van innovatie
groepen richten zich op dit punt op de vermindering van het gebruik van chemi
sche middelen, op vruchtwisseling en op de toepassing van niet-chemische metho
den voor de bestrijding van ziekten, plagen en onkruid. In paragraaf 8.8.2 wordt
verder ingegaan op de bijdrage aan duurzaamheid van de biologische produktiewijze. In paragraaf 8.5.5 worden conclusies getrokken over de bijdrage van
innovatiegroepen aan een meer duurzame landbouw.
Een beoordeling van de concrete effecten van de activiteiten op milieu, natuur en
landschap blijkt moeilijk. Ten eerste zijn veel activiteiten nog maar kortgeleden
opgestart en zijn de milieuresultaten daarvan nog niet beschikbaar. Bovendien is
het resultaat van natuurbeheersactiviteiten, gericht op herstel van de soortendiversi
teit, pas op langere termijn zichtbaar. Ook een rol speelt het feit dat sommige
groepen (nog) geen aandacht besteden aan registratie en monitoring van de resulta
ten op bedrijfsniveau. Tenslotte is ook het 'voorhoedekarakter' van de groepen
relatief, want ook in de rest van de landbouwpraktijk wordt gewerkt aan een
duurzame landbouw. Zo blijkt uit een overzicht van het Landbouwschap dat de
milieubelasting door de sector de laatste jaren is teruggedrongen door vermindering
van het stikstofoverschot per hectare, de ammoniakemissie en het gebruik van
energie en gewasbeschermingsmiddelen (Landbouwschap 1995).
Een meting van de precieze milieu- en natuurresultaten is in het kader van dit
onderzoek ook niet nodig. Dit hangt samen met het proceskarakter van duurzaam
heid, zoals dit is beschreven. Het 'open einde karakter' van duurzaamheid
betekent immers een voortdurende aanpassing van de bedrijfsvoering, zonder dat
daarvoor gedetailleerd en kwantitatief parameters worden omschreven (paragraaf
5.4: punt 1). Wel is het van belang om te bekijken in hoeverre en op welke manier
activiteiten worden ondernomen waarvan redelijkerwijs verwacht kan worden dat
ze bijdragen aan duurzame landbouw. Het gaat daarbij ook om de relatieve bijdrage
aan duurzaamheid: het terugdringen van mineralenoverschotten door een boeren
groep kan als een stap voorwaarts worden beschouwd, ook al betekent dit dat het
absolute gebruik nog hoog is. De relativiteit van milieuresultaten wordt overigens
treffend uitgedrukt in de woorden van een biologische boer: 'de resultaten van
gangbare boeren zijn relatief. Ze besparen net zoveel stikstof, bijvoorbeeld 150
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kilogram minder stikstof per hectare per jaar, als ik in een heel jaar nog niet
gebruik'.
8.8.2 Biologische produktiewijze
Er kan onderscheid gemaakt worden tussen gangbare, geïntegreerde en biologische
landbouw. In paragraaf 4.3 zijn deze begrippen gedefinieerd. Drie van de onder
zochte innovatiegroepen werken geheel biologisch. Daarnaast werkt een aantal
leden van de andere groepen biologisch. In deze studie wordt ervan uitgegaan dat
er meerdere ontwikkelingswegen naar duurzame landbouw zijn en dat verschil
lende produktiewijzen hieraan een bijdrage kunnen leveren. De vraag rijst echter
in hoeverre sprake is van een verschil in duurzaamheid tussen met name de
gangbare en de biologische landbouw.
Op basis van de richtlijnen voor biologische landbouw mogen bij deze produktiwijze geen kunstmest en chemische gewasbeschermingsmiddelen worden gebruikt.
Dit geeft al aan dat de biologische landbouw op milieuhygiënisch vlak als minder
milieubelastend kan worden beschouwd dan de gangbare landbouw. In de richtlij
nen voor de biologische landbouw staan verboden centraal en ontbreken tot op
heden positieve doelen. In dit verband hield Vereijken al in 1990 een pleidooi voor
de oprichting van een drie-sterren-label waarin positieve normen voor de biologi
sche landbouw zijn weergegeven (IBL). Voor de produktie van kunstmest is energie
nodig. Door deze input achterwege te laten, ligt het energiegebruik in de biologi
sche akkerbouw 20 procent lager dan in de gangbare akkerbouw (Van der Werff
1992). Dit voordeel wordt echter deels teniet gedaan doordat in de biologische
landbouw meer mechanische en thermische onkruidbestrijding wordt toegepast. In
de woorden van een biologische akkerbouwer: 'ook bij deze vorm van landbouw
kunnen vraagtekens geplaatst worden. Het brandstofgebruik is bijvoorbeeld veel
hoger dan op de gangbare bedrijven, door meer grondbewerking en mechanische
onkruidbestrijding' (IBL). Doordat organische mest wordt toegepast, die minder
nauwkeurig kan worden gedoseerd dan kunstmest, kan de efficiëntie van het
mineralengebruik in de biologische landbouw kleiner zijn en de ammoniakemissie
groter. Uit bedrijfsonderzoek van Vereijken et al. (1994d) blijkt verder dat een tekort
schietend management, op het gebied van waterafvoer, zorg voor zaai- en pootgoed
en het tijdstip van de oogst, een knelpunt vormt voor kwaliteitsproduktie in de
biologische landbouw.
Op het gebied van de zorg voor natuur en landschap zijn in het verleden geen
normen geformuleerd voor de biologische landbouw. Een biologische produktiewijze betekent niet automatisch dat ook natuur- of landschapsbeheer worden uitge
voerd, hoewel er wel biologische boeren zijn die aangeven dat natuurbeheer een
vanzelfsprekend onderdeel is van hun bedrijfsvoering. In de woorden van een
geïnterviewde biologische tuinder:
'duurzaamheid omvat ook natuurontwikkeling, dit streven we niet bewust na, het is
meer vanzelfsprekend. Je hebt binnen een biologisch bedrijf natuur nodig. Via een goede
ontwikkeling van de cultuur op het bedrijf krijg je ook natuurontwikkeling.' (NBLV)
Uit een literatuurstudie van Braat en Vereijken (1993) blijkt dat er een sterke
indicatie is dat biologische landbouw meer natuurvriendelijk is. De rijkdom aan
planten- en diersoorten op biologische bedrijven is in soorten en aantallen in veel
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gevallen duidelijk hoger dan bij gangbare bedrijven in hetzelfde gebied. Daarbij
vinden ook zeldzame en bedreigde soorten, met name akkerkruiden, nog een plek
in de biologisch bewerkte percelen. De onderzoekers erkennen echter dat het ont
breekt aan voldoende wetenschappelijk gefundeerde informatie in Nederland, die
de vraag kan beantwoorden in hoeverre de biologische landbouw aan de eisen van
het huidige Nederlandse natuur- en landschapsbeleid voldoet (Braat en Vereijken
1993). Onderzoek naar de mogelijkheden om natuur- en landschapswaarden te
vergroten op biologische bedrijven is dan ook wenselijk. Eén van de onderzochte
innovatiegroepen, het Innovatieproject Biologische Landbouw, levert hieraan een
belangrijke bijdrage. Binnen het project ontwikkelt men een 'ecologische infrastruc
tuur' op biologische bedrijven, gebaseerd op de dooradering van de bedrijven met
natuurelementen (Vereijken 1994a tot en met 1994d).
Niet alleen op ecologisch gebied, maar ook sociaal-economisch gezien, zijn er
verschillen tussen gangbare en biologische landbouw. Zo is er bij een biologische
produktiewijze meer arbeid nodig per hectare, bijvoorbeeld voor mechanische
onkruidbestrijding. Dit kan de mogelijkheden en bereidheid van agrariërs beperken
om naar deze vorm van landbouw om te schakelen. Ook de grootte van veebedrij
ven kan de omschakeling belemmeren. Om voldoende extensief te kunnen werken
en toch voldoende inkomen te kunnen halen, is een grotere oppervlakte grasland
per rundvee-eenheid nodig dan bij gangbare veehouderij.
8.8.3 Agrarisch natuurbeheer
Om een overzicht te geven van de ontwikkelingen op het gebied van agrarisch
natuurbeheer, zijn in deze paragraaf ook voorbeelden genoemd van natuurbeheer
door innovatiegroepen die buiten mijn gevalstudie vallen. De bereidheid tot
agrarisch natuur- en landschapsbeheer is er niet alleen binnen innovatiegroepen,
maar deze neemt ook toe bij andere boeren, zo blijkt uit een enquête eind 1994
onder 676 boeren van de Vakgroep Sociologie van de Landbouw Universiteit
Wageningen. De helft van de ondervraagde boeren denkt dat de bijdrage van
boeren aan de instandhouding van waardevolle landschappen en natuurelementen
zal toenemen en acht dit een goede ontwikkeling (Ettema et al. 1994: 8). Uit een
enquête eind 1995 onder 683 agrariërs bleek dat 56 procent van de ondervraagde
boeren vond dat agrarisch natuurbeheer nieuwe kansen biedt voor de sector. 38
procent van de boeren gaf aan zelf interesse te hebben in betaald natuur- en
landschapsbeheer als neventak (Ettema et al. 1995).
Tussen de onderzochte innovatiegroepen zijn er verschillen in de gevraagde belo
ning voor het agrarisch natuur- en landschapsbeheer. Boeren voeren regelmatig
vrijwillig taken uit op het gebied van natuurbeheer omdat ze dat als een vanzelf
sprekend onderdeel van de bedrijfsvoering beschouwen: 'ik plant wel eens bomen
en beheer de beplanting, geivoon omdat ik dat leuk vind' (NBLV). Een groot aantal
innovatiegroepen richt zich echter op 'het produceren van natuur', in ruil voor
financiële beloning en/of het buiten werking stellen van bepaalde regelgeving. In
de Eilandspolder en in Waterland worden boeren twee keer per jaar uitbetaald voor
deze natuurproduktie. Ze ontvangen bedragen per vogelnest en per kilometer
slootkant, afhankelijk van het aantal voorkomende plantesoorten. Om de totale
omvang aan melkquotum in dit gebied te houden, krijgt elke boer een bonus van
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75 tot 100 procent als het met natuurbeheer verdiende geld wordt gebruikt voor het
kopen of huren van melkquotum. Zo kunnen ook kleine boeren door natuurbeheer
het hoofd boven water houden. De Vereniging voor Agrarisch Natuurbeheer in
Waterland voert naast dit 'melk voor natuur' project ook een 'pias-dras' project
uit, waarbij graslandpercelen tussen eind februari en half april onder water worden
gezet, tegen een vergoeding van maximaal 4000 gulden per hectare. Ook worden
terrastaluds aangelegd door slootkanten te vergraven, om de groei van bijzondere
plantensoorten te bevorderen. De boer ontvangt hiervoor jaarlijks f 1000,- per
bedrijf. De leden van de vereniging volgen verplicht een cursus natuurbeheer en
stellen natuurplannen op. Een ander voorbeeld van agrarisch natuurbeheer laat de
onderzochte innovatiegroep Vereniging Eastermar's Lânsdouwe zien. De boeren
onderhouden landschapselementen als houtwallen, elzensingels en poelen die
karakteristiek zijn voor dit gebied en zij beheren reservaten. In ruil voor natuur- en
landschapsbeheer is in dit gebied de Interimwet Ammoniak en Veehouderij, ook
wel ecologische richtlijn genoemd, door de gemeente buiten werking gesteld. Een
voorbeeld van landschapsbeheer is het Zonnestraal-project in Zeeland, opgestart
door zes boeren en gesubsidieerd door het ministerie van LNV. Akkerranden langs
een fiets- en autoroute worden niet bemest en ingezaaid met kruiden en veldbloe
men. De kleurige stroken verhogen de landschappelijke en recreatieve waarde van
het gebied.
Een aantal innovatiegroepen fungeert als intermediair tussen overheden, natuurbe
schermingsorganisaties en boeren in een gebied. Zo sloot de Milieucoöperatie de
Peel begin 1996 een contract met een terreinbeherende natuurorganisatie om vee
van 40 veehouders in een natuurgebied van 150 hectare te laten grazen. De veehou
ders betalen een bedrag per dag en per koe aan de boerengroep, die zorgt voor
voldoende drinkwater, het beheer van de afrastering en het tellen van het aantal
dieren. De milieucoöperatie betaalt voor het inscharen een bedrag per dier aan de
natuurorganisatie. Ook kunnen innovatiegroepen zelf gebied in eigendom hebben
of beheren. De Stichting Agrarisch Natuur- en landschapsbeheer Eschmarke bij
Enschede richt zich op het in eigendom hebben, beheren, onderhouden en ontwik
kelen van natuur- en landschapselementen. De landschappelijke elementen worden
in erfpacht uitgegeven aan boeren. Deze boerengroep pleit voor langdurige beheers
contracten tussen boeren en overheden voor een periode van 25 jaar, om de boer
meer zekerheid te geven.
Er is ook variatie in de uitvoering van en controle op natuurbeheer. Zo kan ge
streefd worden naar een minimale oppervlaktenorm voor natuurontwikkeling, zoals
de 5 procent norm die binnen het Flevolandse project wordt gehanteerd. Het niet
in produktie nemen van grond, bijvoorbeeld bufferstroken langs sloten, blijkt
agrariërs echter wel moeite te kosten, omdat dit leidt tot opbrengstderving (Vereijken et al. 1994c). Dit wordt geïllustreerd door het volgende citaat.
'Het project zou wat flexibeler moeten worden opgezet. Bij het nastreven van de
projectdoelen moet men flexibeler zijn in de middelen. Soms is er irritatie bij de deelne
mers over de sancties. Als je in plaats van vijf procent een paar tienden procent minder
grond hebt vrijgemaakt voor natuurontwikkeling, verlies je meteen een deel van de
vergoeding.' (geciteerd in Jongerden en Ruivenkamp 1996:146).
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Door het specifieke beheer van sloten en bermen in het Flevolandse project moet
een fijnmazig netwerk in produktiegebieden ontstaan dat de bestaande EHS of
bestaande natuur kan ondersteunen. Er wordt weinig aandacht besteed aan de
functie die natuurwaarden en landschapselementen voor de bedrijfsvoering kunnen
hebben. De gestimuleerde biodiversiteit is volgens Jongerden en Ruivenkamp (1996)
in dit project niet vermengd met de bedrijfsvoering, maar een aparte 'produktietak' geworden, die wordt nagestreefd op basis van technische grootheden.
Een andere meer resultaatgerichte uitvoeringsmethode is het streven naar een
maximale diversiteit aan plantensoorten. Een mogelijkheid daarvoor is het opstellen
van een lijst van indicatorsoorten, zeldzame soorten die karakteristiek zijn voor het
gebied. Deze methode wordt toegepast in het Zuid-Hollandse veenweidegebied. Op
basis van deze lijst krijgen boeren een vergoeding van 15 cent tot 45 cent per meter,
afhankelijk van het aantal verschillende soorten van de lijst dat in de slootkanten
en perceelsranden voorkomt (Kruk et al. 1994). Deze methode wordt in ZuidHolland ook voor weidevogels toegepast. Uit onderzoek van Kruk (1993) in dit
gebied blijkt, dat ook op intensief gebruikt land wel degelijk mogelijkheden bestaan
voor het beschermen van weidevogels. Een andere uitvoeringsmethode voor
natuurbeheer is het streven naar zoveel mogelijk bloeiwijzen gedurende een zo
groot mogelijk deel van het jaar, uitgaande van de aanwezige insecten en op basis
van een meer ecosysteemgerichte benadering (IBL).
Het is nog onzeker welke van deze resultaatgerichte methoden, een soortgerichte
of ecosysteemgerichte benadering, de meeste natuurwaarden oplevert. Ook bij
bescherming van weidevogels is het de vraag wat de bijdrage is van een soortgerichte benadering aan duurzaamheid. Sommige vogelsoorten zoals ganzen zijn
juist indicatoren voor een slechte milieukwaliteit, omdat ze gebaat zijn bij een hoge
stikstofgift per hectare. Bovendien is het gevaar van een hoge waardering van
enkele soorten, dat daardoor andere soorten onvoldoende aandacht krijgen (Vereijken, interview 18-10-1994). Nader onderzoek zal moeten uitwijzen welke uitvoe
ringsmethode van agrarisch natuurbeheer de meest gunstige natuurresultaten
oplevert en daarmee de grootste bijdrage aan duurzaamheid.
8.8.4 Mineralengebruik
Het terugdringen van mineralenoverschotten gebeurt door leden van de innovatiegroepen op de volgende wijzen.
Extensivering van de produktie en het graslandgebruik Door een lagere veebezetting per
hectare en het gebruik van mineralenbalansen kunnen mineralenoverschotten
worden teruggedrongen. De Milieucoöperatie de Peel kreeg in februari 1996
toestemming van minister Van Aartsen om te starten met een experimenteel
bonus/malus systeem gekoppeld aan de mineralenboekhouding. Veehouders met
lage mineralenverliezen krijgen een premie die door bedrijven met hoge verliezen
wordt betaald (Van den Oever 1996). Verder kan worden gestreefd naar het meer
verbouwen van eigen veevoer en naar samenwerking tussen veevoerleverende
akkerbouwers en mestleverende veehouders. Een geïntegreerde aanpak van onder
delen van de bedrijfsvoering blijkt daarbij van belang:
'ik ben op zich niet ongelukkig met de zodebemester, maar de samenhang met andere
maatregelen ontbreekt. Wat je wint aan uitstootbeperking verlies je weer aan de ozonlaag.
Door gebruik van dit soort zware machines gebruik je meer energie.' (WBZ)
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Fijnregulering Door een efficiënte en optimale gift kan op het mineralengebruik
worden bespaard. Dit wordt het verst uitgewerkt in het Flevolandse project waar
een zogenaamde ecologische bemestingsstrategie wordt gevolgd. Dit houdt in dat
men de aan- en afvoer per voedingsstof bepaalt en de gift afstemt op de land
bouwkundig gewenste en ecologisch aanvaardbare bodemreserves van voedings
stoffen. Dit vraagt wel om een intensieve bemonstering, analyse en registratie van
mest, grond en produkten.
Technische aanpassingen en voorzieningen Een voorbeeld van een technische aanpas
sing is het onderwerken van de mest door Zeeuwse Vlegeltelers in het voorjaar op
kleigrond wanneer het tarwegewas al op het veld staat. Een andere technische
aanpassing is de toevoeging van bacteriën aan de mest (Bio-9) om ammoniakemissie
tegen te gaan (SBN). De Stichting Boeren? Natuurlijk! had begin 1996 het plan om
mest- en afvalsoorten te mengen en wilde een biologische plantaardige meststof uit
Tsjechië, Bio-min, importeren. Volgens de Milieucoöperatie de Peel kan de ammoni
akemissie worden verminderd door technische stalaanpassingen, zoals een kleine
roostervloer. Ook had deze coöperatie begin 1996 het plan om mest kleinschalig te
gaan verwerken in algen- en eendekroosvijvers. Een voorbeeld van een voorziening
is gezamenlijke mestopslag door boeren (VEL, SBN).
Geconcludeerd kan worden dat innovatiegroepen verschillende wegen volgen om
mineralenoverschotten terug te dringen. Sommige innovaties pakken het probleem
bij de bron aan, door een lage veebezetting. Andere innovaties zijn meer effectge
richt, zoals het in de grond werken van mest. Het is mijns inziens niet zinvol om
bij voorbaat te kiezen voor één van oplossingsrichtingen, maar nuttiger om verschil
lende wegen te verkennen, die elkaar bovendien kunnen aanvullen. Bedacht moet
worden dat de innovaties worden ontwikkeld binnen strakke randvoorwaarden,
zoals de bedrijfsomstandigheden en het bestaande mineralenbeleid (zie paragraaf
7.5.1 voor een beschrijving van het mineralenbeleid). Strategieën gericht op techno
logie en fijnregulering sluiten goed aan bij de dominante politieke benadering die
is gericht op fijnregulering van mestgiften en toepassing van de 'best technical
means'. Zulke strategieën zullen daarom naar verwachting in onderhandelingen
van groepen met overheden meer kans van slagen hebben dan een extensive
ringsvisie.
8.8.5 Bijdrage aan duurzame landbouw
Innovatiegroepen brengen verschillende produktiewijzen, uitvoeringsmethoden voor
natuurbeheer en wijzen van mineralengebruik in praktijk. Praktijkgericht onderzoek
zal moeten uitwijzen welke methoden de grootste bijdrage aan duurzaamheid
leveren. Innovatiegroepen zouden zich meer kunnen richten op het aantonen van
de aard en omvang van de positieve milieu- en natuureffecten door inventarisatie,
registratie en monitoring van deze effecten. In ruil voor meer beleidsruimte zullen
innovatiegroepen op basis van afspraken met overheden moeten laten zien dat men
de gestelde milieu- of natuurdoelen kan bereiken. De groepen zullen zich dus zich
in de toekomst op het gebied van duurzaamheid moeten bewijzen. Ten tweede
kunnen innovatiegroepen meer aandacht besteden aan milieu-aspecten die tot nu
toe niet hoog op de prioriteitenlijst stonden zoals water, energie, dierenwelzijn en
afval. Ook het mondiale aspect van duurzame landbouw, zoals het gebruik van
geïmporteerd krachtvoer, komt bij de meeste innovatiegroepen tot nu toe niet uit
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de verf. Innovatiegroepen zouden meer op basis van een omvattende bedrijfsinterne
milieuzorg (BIM) kunnen werken. Bij de start hiervan kan een veehouder dan zijn
bedrijf laten doorlichten op stromen van mineralen, gewasbeschermingsmiddelen,
energie, afval en water. Op die manier krijgt de boer inzicht in de sterke en zwakke
punten van zijn bedrijf op milieugebied en kunnen milieuverbeteringen worden
beoordeeld. Agrarische opleidingscentra en de sociaal-economische voorlichting
kunnen boeren hierin ondersteunen.
Samenvattend ligt de bijdrage van de innovatiegroepen aan duurzaamheid (tot nu
toe) op de volgende terreinen.
Innovaties in de zorg voor milieu, natuur, landschap, en recreatie Dit omvat natuur- en
landschapsbeheer zoals perceelsranden- en sloot(kant)beheer, aangepast graslandge
bruik, aanleg van landschappelijke elementen, weidevogelbescherming en soortgerichte maatregelen. In gebieden met natuur- en landschapswaarden zijn goede
mogelijkheden voor het bevorderen van agro-toerisme als nevenbedrijfstak. Waar
sprake is van monitoring in de zin van regelmatige inventarisatie van het aantal
plantesoorten (zie Vereijken et al. 1994c), leveren de activiteiten voor natuur en
landschapsbeheer ook duidelijk resultaten op. In hoeverre op deze manier ook
relatief zeldzame natuurwaarden zijn te realiseren, zal de toekomst moeten uit
wijzen. De landbouwontwikkeling was tot nu toe vooral gericht op intensivering
en specialisatie, zoals in paragraaf 2.3 is beschreven. De beschreven innovaties op
het gebied van milieu, natuur en landschap dragen bij aan een verbreding van de
landbouw, een landbouw die niet alleen voedsel produceert maar ook gericht is op
beheer van het landelijk gebied.
Innovatiegroepen krijgen vaak de vraag voorgelegd of hun natuurbeheersactiviteiten wel 'structureel' zijn, dus of die in de toekomst voortgezet zullen worden.
Hierbij moet worden opgemerkt dat het tot nu toe ingezette beleidsinstrument voor
agrarisch natuurbeheer, de Relatienota, ook niet structureel is; een beheersovereen
komst wordt afgesloten voor een beperkte tijd (vijfjaar) (paragraaf 7.5.1). De mate
waarin de activiteiten worden voortgezet, hangt onder meer af van het type groep
en van de financiële ondersteuning en vergoedingen in de toekomst. In een situatie
van afnemende overheidsfinanciering zal de kans op voorzetting van natuurbeheersactiviteiten groter zijn, naarmate boeren de activiteiten niet alleen om economi
sche redenen uitvoeren, maar ook vanuit een besef van eigen verantwoordelijkheid
voor beheer van het platteland.
Natuurproduktie spreekt boeren aan op hun vakmanschap. In de landbouw wordt
de zorg voor natuur en landschap niet meer gezien als een activiteit voorbehouden
aan 'afbouwende of hobbyboeren', maar steeds meer als een offensieve en
innovatieve ontwikkelingsstrategie. De aanwezigheid van zeldzame plantensoorten
zal zo een kenmerk van goed boeren worden, net als een hoge gewasopbrengst per
hectare. Agrarisch natuur- en landschapsbeheer kan bovendien het beeld dat de
samenleving van de boer heeft verbeteren.
Herkoppeling van landbouw en ecologische omstandigheden Innovatiegroepen dragen bij
aan een herkoppeling door ecologische processen als uitgangspunt te nemen voor
de bedrijfsvoering, door de bedrijfsvoering aan streekkenmerken te koppelen of
door fijnregulering van het gebruik van inputs, uitgaande van de lokale fysieke
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omstandigheden. Zo'n vorm van duurzame landbouw kan bestaande spanningen
tussen diverse vormen van grondgebruik, zoals drinkwatervoorziening, landbouw
en natuurbeheer, verminderen. Door streekeigen produktie wordt een integratie van
de ecologische en economische aspecten van duurzaamheid mogelijk. Regionalise
ring van de landbouw heeft het voordeel dat boeren in een steeds meer interna
tionaliserend systeem van voedselproduktie een economisch perspectief kunnen
vinden in het koppelen van de produktie aan gebiedskenmerken. Wel vormt dit
slechts een perspectief voor een deel van de boeren, omdat de markten voor
biologische en kwaliteitsprodukten nog steeds beperkt worden door de hogere
prijzen van deze produkten. Door regionalisering van de landbouw kan meer
aandacht worden besteed aan sociaal-politieke doelen zoals het verkrijgen van
zeggenschap over gebiedsplannen en het bevorderen van de regionale agrarische
werkgelegenheid.
Brede operationalisering van duurzaamheid Innovatiegroepen geven door hun defini
ëring of activiteiten een brede invulling aan het begrip duurzame landbouw die
verschillende dimensies van duurzaamheid omvat, zoals economische doelen,
milieudoelen en sociale doelen. Een brede invulling van duurzame landbouw
bevordert de verbreding van de functies van de landbouw, een brongerichte aanpak
van de landbouwproblemen en de onderlinge afstemming van ecologische en
economische beleidsmaatregelen. Hierdoor zullen naar verwachting maatregelen en
oplossingen minder snel tot nieuwe problemen leiden.
Bevordering van vakmanschap Vakmanschap is een voorwaarde voor het ontwikkelen
van innovaties. De groepen leveren een bijdrage aan de innovatie van agarische
produktiesystemen en reageren zo op de in hoofdstuk 2 gesigaleerde tendens tot
marginalisering van het boer-zijn. Innovatiegroepen hebben een voorbeeldfunctie
en bevinden zich in een soort etalage, zichtbaar voor meer afwachtende boeren die
de voorlopers onder andere via de landbouwbladen voortdurend volgen. Innovatie
groepen fungeren niet als een model dat door andere boeren klakkeloos wordt
nagebootst, zo blijkt uit de verschillende aanpak door boeren, maar als een inspira
tiebron om initiatieven te nemen die aansluiten bij de eigen specifieke lokale en
historisch gegeroeide situatie.
Zelfsturing Innovatie in de landbouwpraktijk vraagt om nieuwe bestuurlijke verhou
dingen. De innovatiegroepen dragen hieraan bij door hun kritische functie ten
aanzien van het overheidsbeleid en door hun pleidooi voor een nieuwe taakverde
ling tussen agrariërs en overheden. Innovatiegroepen hebben als sociale beweging
de mogelijkheid om in de toekomst verschillende functies te vervullen, bijvoorbeeld
als uitvoerders van beleid of als nieuwe belangenorganisaties. Op deze functies en
het daarmee samenhangende onderwerp zelfsturing wordt in de volgende twee
hoofdstukken nader ingegaan.

8.9 Conclusies
Innovatiegroepen zijn in het voorgaande opgevat als sociale bewegingen, als relatief
duurzame, hoger geïntegreerde en georganiseerde vormen van collectief handelen
met relatief duidelijk gearticuleerde programmatische eisen om fundamentele
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maatschappelijke veranderingen tot stand te brengen of te verhinderen. Sociale
bewegingen ontstaan uit een spanning die wordt ervaren tussen een feitelijke en
gewenste situatie. De redenen voor boeren om innovatiegroepen op te richten
hangen sterk samen met hun onvrede met de randvoorwaarden waarbinnen boeren
moeten werken: het overheidsbeleid, de inkomenssituatie, de agarische belangenbe
hartiging en de aard en richting van de landbouwontwikkeling.
De wijze waarop innovatiegroepen hun situatie problematiseren, komt niet alleen
tot uiting in onvrede, maar ook in de manier waarop ze duurzaamheid en land
bouw definiëren. Aan duurzaamheid worden door innovatiegroepen verschillende
inhouden gegeven. Door pragmatische groepen wordt duurzaamheid vooral
ecologisch en economisch ingevuld, als een gevolg van hun situatie, strategieën of
tactische keuzen. Ideologische groepen betrekken ook sociaal-politieke en culturele
aspecten bij hun invulling van duurzaamheid. Aan duurzaamheid wordt door alle
onderzochte innovatiegroepen een proceskarakter toegekend. Landbouw heeft
volgens de onderzochte groepen zes kenmerken waarin deze sector volgens hen
afwijkt van andere economische activiteiten.
De onderzochte agrarische groepen ontwikkelen allerlei innovaties bij de zorg voor
milieu, natuur en landschap. Tezamen hebben deze innovaties betrekking op de
vier dimensies van duurzaamheid, de ecologische, economisch-technologische,
sociaal-politieke en culturele dimensie. De innovaties betreffen technische verbete
ringen, aanpassing van de bedrijfsvoering en het uitvoeren van nieuwe taken.
Innovatiegroepen volgen één of meer van de volgende vijf strategieën. Ten eerste
het bevorderen van vakmanschap. Sommige groepen willen de functies van de
landbouw verbreden. Ook kan de strategie van de groep gericht zijn op het verkrij
gen van een vergoeding voor natuur- of landschapsbeheer. Een vierde strategie is
het verkrijgen van een collectieve machtspositie, met name tegenover overheden.
Tenslotte kan de strategie ook gericht zijn op het behartigen van de belangen van
de groepsleden. De onderzochte groepen functioneren binnen ecologische, econo
misch-technologische, sociaal-politieke en culturele randvoorwaarden. Agrariërs
reageren op deze omstandigheden door een breed scala aan activiteiten die te
zamen de door mij uitgewerkte vier dimensies van duurzaamheid omvatten.
De ecologische invulling van duurzaamheid door innovatiegroepen is hier be
schouwd als een reactie op de ontkoppeling van landbouw en ecologische omstan
digheden. Deze ontkoppeling komt onder meer tot uiting in een tendens tot
afnemende grondgebondenheid. Innovatiegroepen dragen op drie manieren bij aan
een herkoppeling van landbouw en ecologische omstandigheden: door verminde
ring van de milieubelasting, door natuur- en landschapsbeheer, door agro-toeristische activiteiten en door een biologische wijze van produceren.
Economisch-technologisch leidde de ontwikkeling van de landbouw de afgelopen
decennia tot een intensivering van de produktie. De handelingsruimte van boeren
heeft zich versmald door lager wordende produktprijzen en stijgende investeringen
voor grondstoffen, techniek en milieuzorg. Agrariërs reageren op vijf wijzen op
deze economisch-technologische context. Ten eerste door een herwaardering van
de kwaliteit van de produktie. Ook ontwikkelen innovatiegroepen nieuwe inkom
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stenbronnen. Sommige innovatiegroepen pogen de prijzen van produkten en de
afzetmogelijkheden te beïnvloeden. Daarnaast besteden enkele boerengroepen
aandacht aan de economische gevolgen van de Nederlandse landbouw voor boeren
in de Derde Wereld. Een vijfde reactie van innovatiegroepen is het bekritiseren van
technologische ontwikkelingen of het benutten van technieken in combinatie met
vakmanschap om de milieubelasting te verminderen. Het zelf ontwikkelen van
nieuwe technologie door innovatiegroepen vindt tot nu toe nauwelijks plaats.
De sociaal-politieke invulling van duurzaamheid door innovatiegroepen is een reactie
op de tendens tot afnemende vrijheid van agrariërs. Factoren binnen de landbouw
en binnen de politieke context, zoals de tendens van meer zelfsturing, hebben deze
reactie gestimuleerd. Innovatiegroepen streven intern naar meer zeggenschap van
boeren door oprichting van participerend-democratische organisaties. Extern richten
activiteiten van groepen zich op meer zeggenschap over de aard en richting van de
landbouwontwikkeling. De sociaal-politieke invulling van duurzaamheid door
innovatiegroepen omvat verder een streven naar vrijheid op bedrijfsniveau, het
bevorderen van agrarische werkgelegenheid en aandacht voor de kwaliteit van de
arbeid.
De culturele dimensie van duurzaamheid omvat de mens-natuurhouding en de
relatie tussen producent en consument. De mens-natuurhouding van agrariërs
binnen innovatiegroepen komt tot uiting in de manier waarop ze natuur definiëren,
als zogenaamde produktie-natuur. De groepen geven in meerderheid aan dat
natuur niet alleen natuurgebieden omvat maar ook agarische natuur. Ze pleiten dan
ook voor een verweving van landbouw en natuur. Uit de meerdimensionale
invulling van duurzaamheid door innovatiegroepen kan worden geconcludeerd, dat
het handelen van innovatiegroepen een reactie is op de aard en richting van de
landbouwontwikkeling gedurende de laatste decennia.
De innovaties op het gebied van milieu, natuur en landschap omvatten verschillen
de produktiewijzen, uitvoeringsmethoden voor natuurbeheer en wijzen van mineralengebruik. Monitoring en praktijkgericht onderzoek zullen moeten uitwijzen welke
methoden de grootste bijdrage aan duurzaamheid kunnen leveren. De bijdrage van
innovatiegroepen ligt mijns inziens tot nu toe op de volgende terreinen: 1) innova
tief gedrag ten aanzien van de zorg voor milieu, natuur en landschap; 2) herkop
peling van landbouw en ecologische omstandigheden; 3) brede operationalisering
van duurzaamheid; 4) bevordering van boerenvakmanschap en 5) zelfsturing.
Op basis van deze beoordeling zijn samengevat de volgende aanbevelingen voor
innovatiegroepen te geven ten aanzien van hun handelen. Ten eerste ligt de
uitdaging voor innovatiegroepen in het aantonen door inventarisatie, registratie en
monitoring, dat hun activiteiten tot voldoende resultaten leiden voor de kwaliteits
verbetering van milieu, natuur en landschap. Ten tweede kunnen tot nu toe
onderbelichte aspecten zoals het dierenwelzijn en de beperking van het gebruik van
water, energie en afval meer aandacht krijgen. Hierbij kan worden aangesloten bij
een systeem voor bedrijfsinterne milieuzorg. Ook de mondiale aspecten van
duurzame landbouw krijgen tot dusver te weinig aandacht.
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Op grond van dit hoofdstuk concludeer ik dat innovatiegroepen een zodanige
bijdrage aan duurzame landbouw (kunnen) leveren, dat ze op grond daarvan
gestimuleerd zouden moeten worden door overheden en het overheidsbeleid. In de
volgende twee hoofdstukken wordt ingegaan op de belemmerende en stimulerende
invloed van overheden en andere actoren op innovatiegroepen.
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9 STIMULERING EN BELEMMERING VAN INNOVATIEGROEPEN

'Een boer is net zo sterk als zijn vrouw'
Piet Brouwer (lid van de WAV)

9.1 Inleiding
De huidige en toekomstige bijdrage van innovatiegroepen aan een meer duurzame
landbouw wordt zowel bepaald door 'willen' als door 'kunnen'. Dat wil zeggen
dat deze bijdrage niet alleen wordt bepaald door de bereidheid van innovatiegroe
pen om duurzaam te handelen, maar ook door de mogelijkheden die ze daarvoor
hebben. De mogelijkheden van innovatiegroepen om bepaalde doelen te bereiken,
worden beïnvloed door hun eigen functioneren als groep en door andere actoren
in de bedrijfscontext. Dit hoofdstuk beantwoordt de volgende onderzoeksvraag
'In hoeverre worden innovatiegroepen gestimuleerd of belemmerd door hun eigen groeps
kenmerken en door het netwerk van actoren waarmee ze contacten onderhouden?'
Dit hoofdstuk gaat in op de wijzen waarop innovatiegroepen contacten met nietoverheidsactoren ervaren. De perceptie van het nationale overheidsbeleid door
innovatiegroepen komt in hoofdstuk 10 aan bod. Inzicht in de invloed van nietoverheidsactoren en in de organisatorische kenmerken van innovatiegroepen is van
belang om de vraagstelling van deze studie te kunnen beantwoorden. Ten eerste
omdat het opheffen van beleidsknelpunten minder effectief is wanneer ernstiger
knelpunten elders liggen. Ten tweede kunnen de organisatorische kenmerken van
innovatiegroepen en de actoren in de bedrijfscontext aangrijpingspunten zijn voor
overheden om innovatiegroepen te stimuleren.
Het begrip professionalisering biedt een kader waarmee de kenmerken en het
handelen van innovatiegroepen kunnen worden verduidelijkt. Er bestaat een groot
aantal definities van het begrip professionalisering. Na een uitvoerige literatuurstu
die heeft Van der Krogt (1981) in zijn proefschrift gepoogd om een volledige
definitie van dit begrip te formuleren die hier wordt overgenomen.
'Professionalisering is een proces waarbij leden van een beroepsgroep op collectieve
wijze, vooral gebruik makend van kennis, trachten een collectieve machtspositie te
verwerven en/of te verdedigen met het doel de gebruiks- én ruilwaarde van het beroep te
beheersen.' (Van der Krogt 1981:94)
Van der Krogt onderscheidt vier kenmerken van professionalisering: collectief
gedrag, doelgericht gedrag, het streven naar een collectieve machtspositie en kennis
en kunde (Van der Krogt 1981:95-96).
In paragraaf 3.3.3. is beschreven dat er in de Nederlandse landbouw de afgelopen
decennia een proces van de-professionalisering is opgetreden. De gebruikswaarde
van de landbouw is verminderd doordat de functie van de landbouw is versmald
tot het produceren van bulkprodukten. De externalisatie (paragraaf 2.4.3) resulteer
de in het overnemen van boerentaken door organisaties buiten het agrarische
bedrijf. De samenwerking van boeren is onder druk komen te staan doordat boeren
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in Nederland en internationaal gezien steeds meer als concurrenten tegenover
elkaar zijn komen te staan.
Innovatiegroepen zijn een reactie op deze tendens van de-professionalisering; ze
kunnen worden beschouwd als voertuigen van (her-)professionalisering. De
kenmerken van professionalisering zijn in paragraaf 3.3.3 uitgelegd en worden in
dit hoofdstuk verbonden aan innovatiegroepen.
De opbouw van dit hoofdstuk is als volgt. In paragraaf 9.2 wordt ingegaan op het
collectieve en doelgerichte gedrag van innovatiegroepen, dat ook in paragraaf 8.5.1
al aan de orde is geweest. De andere kenmerken van professionalisering, kennis en
kunde en het streven naar een collectieve machtsposite, komen aan bod in de
paragrafen 9.3 en 9.4. In de paragrafen 9.5 en 9.6 worden de wijzen beschreven
waarop innovatiegroepen hun contacten met actoren in de bedrijfscontext ervaren.
Veel innovatiegroepen zijn ontstaan uit regionale initiatieven van boeren. Het
regionale karakter van innovatiegroepen wordt beschreven in paragraaf 9.7. In
paragraaf 9.8 worden aangrijpingspunten voor stimulering van innovatiegroepen
genoemd en conclusies getrokken.
Dit hoofdstuk is gebaseerd op dezelfde gevalstudie van tien innovatiegroepen als
de hoofdstukken 8 en 10. Beschrijvingen van deze groepen zijn opgenomen in
bijlage 2. Ook in dit hoofdstuk is naar de innovatiegroepen verwezen door middel
van de afkortingen die in paragraaf 8.1 zijn genoemd.

9.2 Collectief en doelgericht gedrag
Samenwerking tussen boeren is een vorm van collectief gedrag. Dit collectieve
gedrag laat onverlet dat leden binnen een innovatiegroep een individuele machtspo
sitie hebben of kunnen trachten te verwerven. Hoewel de onderzochte innovatie
groepen een democratisch karakter hebben, zijn er individuen binnen de groep die
een voortrekkers- en mobiliserende rol spelen. Individuen houden samen het
collectief in stand door lid te worden of te blijven, zich van richtlijnen iets aan te
trekken en door deel te nemen aan de besluitvorming.
Om collectief gedrag te ontplooien, kiezen boeren verschillende organisatievormen
zoals de werkgroep, de vereniging, de stichting, de (milieu)coöperatie of een
onderzoeksproject. Welke organisatievorm boeren kiezen hangt af van de volgende
drie factoren. Ten eerste hangt de organisatievorm sterk samen met de doelen van
de groep. Een stichtingsvorm ligt voor de hand bij een groep die niet op winst is
gericht (SBN). De coöperatie is de geëigende organisatievorm bij een groep met
winstoogmerk (CP in de beginfase). De keuze voor een bepaalde organisatievorm
hangt ook samen met de onderlinge verhouding tussen de leden. Innovatiegroepen
hechten over het algemeen veel belang aan het garanderen van voldoende invloed
en zeggenschap van de leden. Vijf van de onderzochte groepen geven aan, daarom
voor een 'horizontale' organisatievorm te hebben gekozen, om zo naar hun
zeggen het democratische karakter van de groep tot zijn recht te laten komen.
Sommige groepen kiezen ervoor om de organisatievorm te laten aansluiten bij de
bestaande organisatiestructuur van de bedrijfstak. Zo past de werkgroepvorm van
de Werkgroep Telen in de Grond binnen de studieclub-structuur van de federatie
van Nederlandse Tuinbouw Studieclubs (NTS).
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Het collectieve gedrag van agrariërs is gericht op bepaalde doelen. De innovatiegroepen streven uiteenlopende doelen na, zoals een duurzame landbouw, diversifi
catie van produkten, afzetbevordering, verbetering van de bedrijfsvoering, beleids
beïnvloeding en zeggenschap (zie paragraaf 8.5.1). De nagestreefde doelen komen
zoals eerder gezegd voort uit een mix van eigenbelang en meer maatschappelijke
of idealistische belangen. In paragraaf 8.4.1 is aangegeven dat de motieven van
boeren om een innovatiegroep op te richten sterk voortkomen uit onvrede met het
inkomensperspectief of met het overheidsbeleid. Ook meer maatschappelijke
motieven en belangen in de zin van dienstbaarheid aan mens en samenleving
spelen met name een rol bij groepen die duurzaamheid het meest breed definiëren
(WAV, WBZ).
Individuele motieven of belangen die in de professionaliseringsliteratuur worden
genoemd, zijn: sociale contacten en zelfontplooiing, contraprestaties zoals inkomen,
autonomie, prestige of status en veiligheid (Van der Krogt 1981:101). Het belang
van sociale contacten komt tot uitdrukking in de sociale functie van groepen
(ontmoetingsfunctie, gezelligheid) en in de behoefte aan kennisuitwisseling. Zelfont
plooiing speelt een rol bij de uitoefening van het beroep agrariër. De functie van
de innovatiegroep kan ook worden gezien als het scheppen van goede randvoor
waarden voor de uitoefening van het beroep, onder meer door beleidsbeïnvloeding.
Het motief autonomie komt tot uiting in het streven van boeren naar vrijheid in de
bedrijfsvoering en naar zeggenschap over de ontwikkeling van de landbouw, zoals
dit bij de politieke dimensie van duurzaamheid in hoofdstuk 8 is besproken
(paragraaf 8.7.4). Andere mogelijke individuele belangen zoals status, spelen mijns
inziens geen of in ieder geval een kleinere rol bij de onderzochte innovatiegroepen.
Bij innovatiegroepen vertoont het collectieve gedrag intern organisatorische kenmerken
en wel de volgende. Deze kenmerken beïnvloeden sterk de mate waarin innovatie
groepen hun doelen kunnen realiseren.
Voor de meeste onderzochte groepen geldt, dat enthousiaste en daadkrachtige
voortrekkers een stimulerende invloed hebben op de groep. Dit is zelfs een onmisba
re voorwaarde voor het goed functioneren van innovatiegroepen. Voor veel van die
voortrekkers geldt, dat ze waarschijnlijk ook zonder de innovatiegroep vernieuwin
gen op hun bedrijf zouden doorvoeren of dat al doen. Hoewel in de meeste van de
onderzochte innovatiegroepen vooral mannen actief zijn, spelen binnen sommige
groepen ook boerinnen een prominente of voortrekkersrol (WAV, SBN). Voortrek
kers mobiliseren andere boeren en kunnen als groepslid meer invloed uitoefenen
op organisaties en overheden dan als individu. Volgens een onderzoek van Aarts
en Van Woerkum erkennen bestuursleden van de Milieucoöperatie de Peel dat ze
door hun contacten een leerproces ondergaan en dat ze daardoor vooroplopen in
het denkproces over de toekomstperspectieven van de regio (Aarts en Van Woer
kum 1995). De keerzijde is echter wel dat bij bepaalde groepen, met name die
groepen die draaien op vrijwilligerswerk, de leden een grote inzet hebben wat leidt
tot een hoge tijdsbelasting (bijvoorbeeld bij SBN, WAV, WBZ, NBLV). Dit geldt met
name voor extern gerichte groepen, die veel contacten onderhouden met andere
actoren in de bedrijfscontext. De energie die leden naast hun bedrijf steken in
langdurige, bureaucratische onderhandelingen met meer geprofes-sionaliseerde
actoren doet een groot beroep op hun idealisme en betrokkenheid. Wanneer hier
binnen een bepaalde tijd geen 'successen' tegenover staan, in de vorm van het
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bereiken van doelen, bestaat er een reëel gevaar dat er een zodanige demotivatie
optreedt, dat het voortbestaan van de groep wordt bedreigd. Om voor de activitei
ten van de innovatiegroepen voldoende draagvlak te creëren bij andere boeren en
in een bepaalde regio, is het van belang dat de voortrekkers in een groep het
vertrouwen hebben van andere boeren binnen en buiten de groep. Dit laten de
ontwikkelingen op Terschelling tussen 1992 en 1996 duidelijk zien. Persoonlijke en
belangentegenstellingen tussen bestuursleden van de SBN en de agrarische belan
genorganisatie FLTO, blokkeerden jarenlang de totstandkoming van plannen voor
duurzame landbouw op dit Waddeneiland (zie ook intermezzo 9.2 in paragraaf 9.6).
De financiële positie van innovatiegroepen. Er zijn grote verschillen tussen groepen
in hun financiële armslag en in de mate waarin ze zich richten op het aanboren van
subsidies van overheden en bedrijfsleven. De mate van enthousiasme waarmee
innovatiegroepen ideeën en projecten ontwikkelen en de bijdrage die ze leveren aan
duurzaamheid, hangt bij de onderzochte groepen tot nu toe niet samen met hun
financiële positie. Naarmate de groepen meer concrete projecten uitvoeren, zal
externe financiering echter onontkoombaar zijn. Zo meldde bijvoorbeeld het
jaarverslag van Milieucoöperatie de Peel (MCP) uit 1993, dat voor projecten op het
gebied van landschap en gewasbescherming nog geen financiering (totaal 250.000
gulden) was gevonden. Voor uitvoering van het in 1995 opgestelde Plan van
Aanpak verwacht de MCP externe financiering van overheden of bedrijven gedu
rende de eerste twee jaar van 350.000 gulden per jaar. In contrast met deze groep
draait een aantal groepen (nog) geheel op vrijwilligerswerk. Het nadeel daarvan is
dat minder grootschalige projecten kunnen worden uitgevoerd. Een voordeel is dat
leden die vrijwillig werken persoonlijk relatief sterk betrokken zijn bij hun activitei
ten. Een motief voor financiële onafhankelijkheid kan bovendien zijn dat het
functioneren van de groep niet in gevaar komt wanneer externe geldstromen
verminderen (WAV). Een lid van de WAV benadrukte dat er, nu in een aantal
regio's geld beschikbaar is voor betaalde natuurproduktie, er veel belangstelling
is voor het opstarten van een regionaal initiatief:
'het opstarten van een regionaal initiatief moet je ook uit idealisme doen. Wanneer er
in de toekomst minder geld beschikbaar is, zal anders een aantal initiatieven instorten.'
Overheden zouden naar zijn zeggen daarom minder het functioneren van de
organisatie, als wel concrete projecten moeten subsidiëren, zoals vergoedingen voor
bijvoorbeeld natuur- en landschapsbeheer.
Financiële ondersteuning van innovatiegroepen heeft dus voordelen en risico's.
Financiering van secretariële ondersteuning blijkt echter een belangrijke stimuleren
de factor te zijn. Door een aantal van de onderzochte innovatiegroepen wordt het
ontbreken van geld voor deze ondersteuning als een knelpunt ervaren. Een lid van
de WBZ benadrukt het belang van secretariële ondersteuning als volgt. ' Wanneer
we ons secretariaat niet hadden, zou het zo gebeurd zijn met de WBZ' (WBZ). Naarmate
de professionalisering van innovatiegroepen toeneemt en innovatiegroepen meer
taken op zich nemen, neemt mijns inziens de noodzaak van en de behoefte aan
betaalde krachten toe die secretariële, coördinerende, beleidsmatige, vertegenwoor
digende en publicitaire taken verrichten. Mogelijkheden daartoe zijn het vrijstellen
van een arbeidskracht bij de landbouworganisaties, die als taak het ondersteunen
van agrarische initiatieven heeft. Dit is het geval in Zuid-Holland. Ook kan de
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provincie een medewerker vrijstellen, zoals in Friesland gebeurt. Ook is wel
ondersteuning gevraagd van de Dienst Landbouw Voorlichting (MCP). Een moge
lijkheid die in Enschede wordt uitgevoerd, is het inschakelen van een door de
gemeente gefinancierde coördinerende 'consulent voor agrarisch welzijn'. Begin
1996 had het ministerie van LNV het plan om in het kader van een 'help-desk
plattelandsvernieuwing' bij elke provincie een consulent plattelandsvernieuwing
aan te laten stellen, die vragen van boerengroepen kan beantwoorden en hen
eventueel kan verwijzen naar een expertise-netwerk.
Het aspect kennis en kunde is van veel belang voor een professionele groep. Dit geldt
voor alle onderzochte innovatiegroepen. Maar dit aspect kan op verschillende
wijzen worden ingevuld: door organisatie per bedrijfstak, door het vervullen van
een studieclubfunctie en door het aantrekken van deskundigheid. Onderlinge
uitwisseling van kennis impliceert niet dat de leden van een irtnovatiegroep
afkomstig zouden moeten zijn uit dezelfde bedrijfstak zoals melkveehouderij,
intensieve veehouderij, akkerbouw of glastuinbouw. Wanneer een innovatiegroep
uit meerdere bedrijfstakken bestaat wordt dit niet als knelpunt ervaren. Wel is bij
zo'n pluriforme groep de vorming van bedrijfstakgerichte werkgroepen een moge
lijkheid om problemen en oplossingen specifiek per bedrijfstak aan te pakkken. Zo
noemt een lid van de Milieucoöperatie de Peel als voordeel: 'je praat over je eigen
vak en er komen zo meer ideeën boven tafel.' Het aspect kennis en kunde speelt ook
een rol door het studieclubkarakter van groepen (SZV, WGT, CP, IBL). Het is een
motief voor veel agrariërs om lid te worden van een groep. Voordelen voor de
agrariër zijn de uitwisseling van kennis en ervaring, de verspreiding van door
individuen ontwikkelde innovaties en de verschaffing van informatie van leden van
onderzoeksinstituten en afzetorganisaties.
'Via zo'n vergadering hoor je het zuanneer bijvoorbeeld ergens groenten gevraagd
worden. Dat je van gedachten kunt wisselen, bijvoorbeeld waar je een gatenponsmachine
kunt huren om prei te planten. Het zijn vaak heel praktische dingen. Dat vind ik pret
tig.' (NBLV).
De mate waarin een groep deskundigheid aan zich kan binden is van groot belang
voor innovatiegroepen en een voorwaarde voor groepen die nieuwe taken ontwik
kelen zoals natuurbeheer. De meeste innovatiegroepen betrekken deskundigheid
van buiten de groep. Bij sommige innovatiegroepen zijn vertegenwoordigers van
organisaties zoals de landbouwvoorlichting of universiteiten lid van de groep. De
deskundigheid en ondersteuning wordt daar als het ware 'in huis' gehaald.
De grote geografische spreiding van leden bij landelijke groepen zoals de WBZ en
CP, wordt door de groepen zelf niet als een knelpunt ervaren. Wel heeft regiona
lisering het voordeel, dat op lokaal en regionaal niveau tegenover overheden een
collectieve machtspositie kan worden opgebouwd. Bovendien geeft regionalisering
de mogelijkheid om beter op markten in te spelen door streekgebonden produktie
en natuur- en landschapsbeheer. Door verbreding van de landbouw kan de ge
bruikswaarde, dit is de waarde die de samenleving aan de landbouw toekent, in
een gebied worden vergroot.
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De samenwerking tussen de leden van de groep. De groepen gaven in meerderheid
expliciet aan, dat de goede onderlinge samenwerking tussen de leden een positieve
invloed heeft op het functioneren van de organisatie. Met name bij een groep als
de WAV wordt duidelijk dat onderlinge solidariteit en de gezelligheid binnen de
groep belangrijk zijn om leden aan zich te binden. Ook goede persoonlijke verhou
dingen tussen de leden zijn van belang om de eensgezindheid te kunnen bewaren,
bijvoorbeeld bij onderhandelingen met overheden. Het is duidelijk dat innovatiegroepen niet alleen een zakelijke, maar ook een sociale functie hebben. De mate
waarin hier binnen de groep belang aan wordt gehecht, verschilt sterk.
Collectief gedrag van agrariërs is niet tegenstrijdig aan het uitgangspunt, dat er een
grote diversiteit is in de landbouwpraktijk (paragraaf 2.5.1). Ook binnen de onder
zochte innovatiegroepen zijn er grote verschillen tussen individuele agrariërs.
Afgezien van het feit dat leden de doelen van hun groep onderschrijven, blijken er
naar hun eigen zeggen weinig overeenkomsten te zijn tussen de leden wat betreft
hun bedrijfsstijl, leeftijd, bedrijfsgrootte, mate van intensivering van het bedrijf en
politieke voorkeur. In geen enkel geval kon een innovatiegroep in zijn geheel aan
een bepaalde bedrijfsstijl worden gekoppeld, ook al had ik dit wel verwacht (zie
voor een beschrijving van het begrip bedrijfsstijl paragraaf 2.5.1). Een voorbeeld
daarvan is de Werkgroep Telen in de grond. Door Spaan en Van der Ploeg (1992)
is een aantal bedrijfsstijlen in de Westlandse glastuinbouw onderscheiden. De stijl
'echte tuinders' staat voor grondtelers die zich richten op natuurlijke groeiprocesen met behulp van arbeid en vakmanschap. De leden van de Werkgroep Telen in
de Grond benadrukken het proceskarakter van hun activiteiten door te stellen dat
men 'aan het leren is voor echte tuinder'. Men herkent zich echter niet alleen in
deze typerende stijl voor grondteelt, maar ook in andere stijlen waaronder stijlen
die typerend zijn voor substraatbedrijven. De leden van innovatiegroepen hebben
dus niet allen dezelfde bedrijfsstijl. Wel verwacht ik dat kenmerken van bepaalde
bedrijfsstijlen zoals kostenbesparing en fijnregulering, bij leden van innovatiegroe
pen naar verwachting vaker voorkomen dan het streven naar verdere groei van de
produktiviteit.
Uit het feit dat de leden van een innovatiegroep niet getypeerd kunnen worden op
grond van bedrijfsstijl of persoonlijke kenmerken, kan geconcludeerd worden dat
deze aspecten niet als aangrijpingspunten kunnen dienen voor de overheid om
innovatiegroepen te stimuleren. Het bedrijfsstijl-concept, zoals beschreven in
paragraaf 2.5.1, biedt een theoretisch handvat voor de verklaring van de diversiteit
binnen de landbouw. Categorisering van bedrijven op basis van bedrijfsstijlen is
daarom echter nog geen beleidsinstrument. Het scheppen van voorwaarden voor
verschillende bedrijfsstijlen die op duurzaamheid zijn gericht is echter wel van
belang, om verschillende ontwikkelingswegen naar duurzame landbouw als
onderdeel van een maatschappelijk leer- en zoekproces te stimuleren.
De diversiteit binnen innovatiegroepen blijkt niet alleen uit verschillen in bedrijfs
stijl, maar ook uit de verschillen in de mate van intensivering in de bedrijfsvoering
en uit verschillen in bedrijfsgrootte. Zo kwam tijdens een door mij bijgewoonde
vergadering van de Werkgroep Telen in de Grond naar voren, dat er grote verschil
len zijn tussen bedrijven, en dat analyse- en registratiecijfers voor mest- en watergif-
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ten dus steeds weer uitgaande van de eigen situatie geïnterpreteerd moeten wor
den. Volgens de Werkgroep blijkt ook uit onderzoek van het Proefstation voor
Bloemen en Glasgroente, dat het vaak moeilijk is om telers te categoriseren en om
verschijnselen per groep bedrijven te bekijken. Ook in het gebied rond Oostermeer
in Friesland waar de VEL opereert, blijkt er een grote spreiding te zijn tussen
bedrijven ten aanzien van kengetallen als het melkquotum, de melkgift en het
aantal hectares cultuurgrond. Ook zijn er in dit gebied grote verschillen tussen de
bedrijven wat betreft stikstofoverschotten. Die verschillen kunnen niet alleen uit de
produktie-intensiteit worden verklaard, maar hangen ook samen met de manier
waarop op het bedrijf met mineralen wordt omgegaan (Renting, De Bruin en
Pohlmann 1994). De verschillen tussen bedrijven zijn de reden waarom in het Flevo
landse project tien deelnemers meedoen om aan de variatie in bodem, kwaliteit en
management recht te doen. In dit project wil men niet één bepaald bedrijfsmodel
voorschrijven. Er zijn grote verschillen in de bereikte resultaten van de bedrijven,
verschillen die overigens binnen het project niet worden verklaard (Jongerden en
Ruivenkamp 1996:143).
Geconcludeerd kan worden, dat innovatiegroepen zich kenmerken door collectief
gedrag dat is gericht op een breed scala aan doelen en is gebaseerd op een mix van
individuele en maatschappelijke belangen. Voor het realiseren van de gestelde
doelen blijken de volgende vijf organisatorische kenmerken van belang:
1 de aanwezigheid van voortrekkers;
2 financiering van tenminste de uitvoering van projecten en zo mogelijk secretari
ële ondersteuning;
3 voldoende kennis en kunde en het zonodig inschakelen van externe deskundig
heid;
4 regionalisering en
5 een goede samenwerking tussen leden. Er zijn grote verschillen tussen leden van
eenzelfde groep wat betreft hun bedrijfsstijl, bedrijfskenmerken en bedrijfsvoe
ring. Deze diversiteit zou dan ook een uitgangspunt moeten zijn voor beleidsma
tig handelen ten aanzien van innovatiegroepen.

9.3 Kennis en kunde
Een ander belangrijk kenmerk van professionalisering is de aanwezigheid van
kennis en kunde. Bij innovatiegroepen gaat het om een specifieke vorm van kennis
en kunde, namelijk boerenvakmanschap. In paragraaf 2.6.2 is verondersteld dat
boerenvakmanschap een voorwaarde is voor het ontwikkelen van innovaties en
daardoor van groot belang is voor het realiseren van een meer duurzame land
bouw. Voor innovatiegroepen blijkt dit op te gaan, zoals het navolgende laat zien.
Voor het uitvoeren van agrarisch natuur- en landschapsbeheer is soortenkennis van
flora en fauna nodig (WAV) en kunde op het gebied van soortgericht beheer (IBL).
Maar ook kunde ten aanzien van extensivering en graslandgebruik is van belang
zoals een melkveehouder beschrijft:
'Het is net zo belangrijk wat voor bedrijfsvoering je hebt. We hebben bijvoorbeeld de
koeien acht maanden per jaar buiten lopen en hoeven maar tweederde van de oppervlakte
te maaien. Minder maaien en bewerkingen doen valt niet op, maar is goed voor de
weidevogels. Via andere vormen van beweiding schep je veel meer mogelijkheden voor
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weidevogels, omdat je zo ook betere omstandigheden creëert. Alles na 15 juni maaien,
zoals op beheersgronden gebeurt, levert niet zo veel op. Het is beter om extensief te
weiden en het maaien te verdelen. Scholeksters willen bijvoorbeeld glad land en andere
vogels beschutting, je moet dus zorgen voor afwisseling in kort en lang gras.' (WBZ)
Kennis en kunde is niet alleen een voorwaarde voor natuur- en landschapsbeheer,
maar is ook onmisbaar om de milieubelasting te verminderen. Zo vraagt de teelt
van Zeeuwse Vlegeltarwe om kennis van grond en kunde op het gebied van onkruidbestrijding. De pioniers van dit project zijn volgens de voorzitter van de SZV
relatief goed op de hoogte van traditionele wijzen van mechanische onkruidbestrijding. Enkele vlegeltelers die de mechanische onkruidbestrijding onvoldoende
onder de knie kregen, of hiervoor minder gemotiveerd waren, haakten in de loop
der tijd af. In de glastuinbouw is bij de Westlandse grondtelers vakmanschap van
belang om de mest- en watergift te optimaliseren en tegelijkertijd kwalitatief goede
produkten te leveren. Het is dan ook niet toevallig dat een grondteler zowel een
kwaliteitsprijs won voor zijn sla als de Nederlandse tuinbouw-milieuprijs, de
Zilveren Wesp. Kennis en kunde is ook nodig om streekeigen kwaliteitsprodukten
te kunnen ontwikkelen. Dit kan vervolgens ondersteund worden door duidelijke
certificering van het produkt.
Kennis en kunde zijn middelen (resources) die innovatiegroepen hanteren om
bepaalde onzekerheden te beheersen. Die onzekerheden hangen samen met de
fysieke omgeving, zoals het optreden van ziekten en plagen, en met de sociaalpolitieke omgeving, bijvoorbeeld het milieubeleid. Innovatiegroepen hanteren
kennis en kunde in hun politieke activiteiten als argumenten om bepaalde taken
naar zich toe te trekken. Agrarisch natuurbeheer wordt bijvoorbeeld bepleit met als
argument dat boeren dit beter, efficiënter en goedkoper zouden kunnen dan
terreinbeherende natuurbeschermings-organisaties en bovendien dat ze dit beter
dan natuurbeschermers in kunnen passen in hun tijdsbesteding. Innovatiegroepen
pogen de onzekerheid in wisselwerking met de bedrijfscontext verder te beheersen
door te wijzen op de fundamentele behoeften waarin de landbouw voorziet zoals
voedselvoorziening en beheer van het platteland. In de manier waarop innovatie
groepen de landbouw definiëren, komen deze maatschappelijke functies van de
landbouw tot uiting (zie paragraaf 8.4.3). Door de bijdrage van innovatiegroepen
aan een 'upgrading' van het beroep van agrariër, kunnen zoals eerder is opge
merkt het imago en de maatschappelijke acceptatie van de landbouw worden ver
groot. De gebruikswaarde van de landbouw wordt zo versterkt en daarmee de
marktcapaciteit van het boer-zijn. Dat wil zeggen dat voor agrariërs de mogelijkhe
den zo groter worden om bepaalde belangen te behartigen. Daarbij gaat het onder
meer om de uitoefening van het beroep van boer op de manier die men wil, het
krijgen van medewerking van overheden en het realiseren van een ruilwaarde of
beloning voor bewezen diensten. Aangezien de vervulling van deze functies
onzeker is, gebruikt de innovatiegroep de eigenschappen kennis, kunde en de inzet
van arbeid om deze onzekerheden te beheersen.
Kenmerkend voor de landbouw is de onzekerheid die samenhangt met de fysieke
omgeving, dus de ecologische omstandigheden (zie paragraaf 6.6.3). Deze onzeker
heid is groter bij een innovatieve dan bij een gangbare bedrijfsvoering omdat een
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meer milieuvriendelijke bedrijfsvoering meer risicovol is. Er kan namelijk minder
sturend worden ingegrepen in geval van ziekten, plagen en onkruid, waardoor van
jaar tot jaar grote opbrengstverschillen ontstaan. Een teler van Zeeuwse Vlegeltarwe
formuleert dit als volgt:
'De tarweteelt is zeer afhankelijk van het weer. Vorig jaar had ik in februari de bemes
ting voor het hele jaar gedaan. Eind mei, begin juni was er veel regen: de stikstof
verdween naar diepere lagen en was niet voor het gewas bereikbaar. Bij Zeeuwse Vlegel
mag je geen overbemesting meer geven, wat je gangbaar wel mag doen. Als in mei de
tarwe wat gelig zag, kon je gangbaar nog wat stikstof toevoegen, dat kan niet bij
Zeeuzvse Vlegel-tarwe. je moet er tegen kunnen dat de buren zeggen, het is geen gezicht.
Nu wacht je af en het is toch nog goed gekomen.' (Somers en Röling 1993:35)
De geïnterviewde boeren is gevraagd in hoeverre zij knelpunten ervaren op het
gebied van teelttechniek en bedrijfsvoering. Voor het bereiken van een meer
milieuvriendelijke bedrijfsvoering blijken de kennis en kunde in de melkveehouderij
over het geheel genomen als voldoende tot zeer goed te worden ervaren. In de
akkerbouw gaven boeren aan, dat er meer kennis en ervaring nodig is op het
gebied van (mechanische) onkruidbestrijding (SZV). Verder noemden de Zeeuwse
graantelers als knelpunt het verkrijgen van rassen met een goede bakkwaliteit en
een goede ziekteresistentie. In de glastuinbouw signaleerde de Werkgroep Telen in
de Grond (WTG) knelpunten op het gebied van biologische onkruidbestrijding,
omdat bij het opstarten van een nieuwe teelt in de zomer het biologisch evenwicht
tussen insecten verbroken wordt. Een ander knelpunt dat samenhangt met een
milieuvriendelijkere bedrijfsvoering in de glastuinbouw, is het ziektevrij houden
van de grond zonder chemische ontsmetting. De WTG acht onderzoek op deze
punten gewenst.
Wat betreft de biologische landbouw in het bijzonder worden knelpunten gesigna
leerd die samenhangen met opbrengst, kwaliteit, onkruid, ziekten en plagen. De
biologische melkveehouders op Terschelling kampen nogal eens met een tekort aan
mest, waardoor in 1995 1700 m3 varkensmest van gangbare bedrijven moest worden
aangevoerd van het vaste land (SBN). Verder werd gesignaleerd dat biologische
produktie arbeidsintensiever is. Flevolandse akkerbouwers gaven aan dat de
opbrengst in kilo's lager ligt dan bij gangbare produktie en dat er knelpunten
liggen op het gebied van kwaliteit, onkruid en plagen. De NBLV signaleert dat de
biologische werkwijze leidt tot grote oogstverliezen en tot minder kilo-opbrengst
en dat men kampt met meer onkruid. Bij sommige gewassen is het moeilijk om
voldoende kwaliteit te leveren. De biologische fruittelers stelden dat het moeilijk
is en risicovol om biologisch fruit te telen. Er zijn volgens hen knelpunten op het
gebied van onkruidbestrijding en de bestrijding van ziekten en plagen zoals schurft,
vruchtboomkanker, rose appelluis en wantsen. De lagere produktie, de kwaliteit en
de vruchtzetting in de biologische fruitteelt, kunnen volgens hen verbeterd worden.
Men stelt bovendien dat er meer kennis nodig is op het gebied van ecologische
processen, schimmels en insecten (zie ook paragraaf 9.6: punt 1).
De conclusie uit deze paragraaf is dat vakmanschap, dit is de combinatie van kennis
en kunde, een voorwaarde is voor het ontwikkelen van op duurzaamheid gerichte
innovaties. Door inzet van kennis en kunde in combinatie met arbeid kunnen de
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gebruikswaarde en de ruilwaarde van de landbouw en medewerking van overhe
den vergroot worden. Door erkenning van de maatschappelijke functies van
landbouw op het gebied van plattelandsbeheer worden innovatiegroepen gestimu
leerd. Een ander aangrijpingspunt voor stimulering van innovatiegroepen is het
vergroten van de kennis en kunde van boeren op het gebied van agrarisch natuur
beheer en een meer milieuvriendelijke of biologische bedrijfsvoering. De landbouw
voorlichting kan hier een rol spelen. Alle drie de onderzochte biologische groepen
signaleerden dat er bij onderzoeksinstellingen onvoldoende kennis aanwezig is die
toepasbaar is op biologische bedrijven. Er is behoefte aan praktijkgericht onderzoek
dat aansluit bij de fysieke kenmerken van gebieden, bij het vakmanschap en het
innovatieve gedrag van innovatiegroepen en bij de kenmerken van biologische
landbouw.

9.4 Collectieve machtspositie
Een kenmerk van professionalisering is zoals gezegd het nastreven van een collec
tieve machtspositie. Door versterking van de collectieve machtspositie kunnen de
gebruiks- en ruilwaarde van de landbouw worden vergroot (Van der Krogt 1981).
Een voorbeeld van gebruikswaarde is de waarde die door overheden wordt
toegekend aan de agrarische innovaties in het beheer van milieu, natuur en land
schap. Door het streven naar een verbrede landbouw, een landbouw die meerdere
functies vervult, kan de landbouw meer dienstbaar worden aan de samenleving en
zo meer maatschappelijk geaccepteerd worden. Om de gebruikswaarde van de
landbouw te vergroten maken innovatiegroepen zoals hiervoor is uiteengezet
gebruik van hun kennis en kunde. Naast de behoefte om de gebruikswaarde te
vergroten, streven innovatiegroepen ook naar een bepaalde ruilwaarde. Deze
ruilwaarde of contraprestatie kan betaling voor natuurproduktie zijn of subsidiëring
van milieuvriendelijke projecten. Bij het streven naar een collectieve machtspositie
door innovatiegroepen speelt naast het verhogen van de gebruiks- en ruilwaarde
ook de behoefte mee aan medewerking van andere actoren zoals overheden, onder
meer om de gewenste wijze van landbouwbeoefening te kunnen realiseren. Door
beleidsbeïnvloeding proberen groepen bij het behartigen van hun belangen de
medewerking te verkrijgen van overheden en andere organisaties en instituties.
Innovatiegroepen vergroten hun machtspositie dus door de inzet van kennis en
kunde van de eigen leden en door contacten te leggen met andere actoren in de
bedrijfscontext. Uit het empirisch onderzoek blijkt dat de onderzochte innovatie
groepen over het geheel genomen veel contacten hebben met organisaties en
instituten. Zie daarvoor de beschrijvingen van innovatiegroepen in bijlage 2. Deze
contacten van innovatiegroepen met organisaties en instituten zijn gericht op
samenwerking, informatieuitwisseling, het aantrekken van deskundigheid, het
verkrijgen van financiële steun en op belangenbehartiging. De contacten met actoren
in de bedrijfscontext worden door innovatiegroepen in hun eigen voordeel aange
wend. Op die manier is netwerkvorming een hulpmiddel voor boeren om een
duurzame landbouw te realiseren (zie ook paragraaf 3.3.1). De contacten met
organisaties en instituten verlopen op verschillende manieren. Vertegenwoordigers
van organisaties kunnen lid zijn van de innovatiegroep of er zijn contacten buiten
de groep (zie ook paragraaf 9.2). De nadruk ligt over het algemeen op het onder
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houden van externe contacten. Het voordeel van deelname van vertegenwoordigers
van organisaties en instellingen aan de groep is, dat op die manier als het ware
deskundigheid en ondersteuning in huis wordt gehaald. Zo worden een efficiënte
informatie-uitwisseling, een breed draagvlak voor ideeën, administratieve onder
steuning en samenwerking mogelijk.
De groepen kiezen verschillende mogelijkheden voor het betrekken van deskun
digen bij hun activiteiten. Maatschappelijke organisaties en belangengroepen maken
bijvoorbeeld deel uit van de groep (SBN) of vormen een begeleidingscommissie
(SZV). Ook is het mogelijk dat onderzoekers deel uit maken van de groep, afkom
stig van instituten (CP, IBL), universiteiten (WAV) of proefstations (WTG). De
Werkgroep Telen in de grond is de enige van de onderzochte groepen waarvan een
vertegenwoordiger van het Landbouwschap deel uitmaakt. Wel zijn bij Milieuco
öperatie de Peel de agrarische belangenorganisaties (NCB, AJK en vrouwenorgani
saties) lid en daarmee indirect alle leden van die organisaties. Een aantal groepen
wordt professioneel ondersteund door een betaalde secretaris, bijvoorbeeld een
medewerker van DLV (MCP), Groentestudieclub Westland (WTG) of de provincie
(betaald door VEL met subsidie van het Ministerie van VROM). Meestal nemen
organisaties aan een groep deel door een officiële vertegenwoordiger. Maar het is
ook mogelijk dat dit op persoonlijke titel gebeurt, bijvoorbeeld vanwege de deskun
digheid en betrokkenheid van individiduen (SZV) of om een onafhankelijke positie
ten opzichte van actoren in de bedrijfscontext te bewaren (WAV).
De contacten van innovatiegroepen hebben samenvattend de volgende doelen.
• Vergroting van kennis en kunde, door contacten met de landbouwvoorlichting,
advies- en onderzoeksorganisaties, universiteiten en agrarische opleidingen.
• Vergroting van het draagvlak van de groep, bijvoorbeeld door deelname van lokale
organisaties aan de groep, zoals jagersverenigingen.
• Samenwerking met en financiële steun van niet-overheidsactoren om zo de machtsposi
tie van de groep te vergroten. Dit kan door contacten te onderhouden met
natuur- en milieuorganisaties, met het bedrijfsleven (zoals industrie, veilingen
en banken) en met semi-overheden (zoals waterschappen).
• Belangenbehartiging door contacten met agrarische belangenorganisaties, andere
agrarische organisaties en samenwerkingsverbanden.
Daarnaast hebben individuele leden van groepen vaak nog contacten met bijvoor
beeld landinrichtingscommissies, studiegroepen of andere organisaties. Gezien de
toenemende samenwerking en coalitievorming tussen boeren en natuur-, milieu- en
consumentenorganisaties en andere actoren, zou de ledensamenstelling van innova
tiegroepen in de toekomst kunnen verschuiven naar meer pluralistische 'innovatieve
groene coöperaties' in het landelijk gebied.

9.5 Stimulerende actoren
Innovatiegroepen vergroten zoals gezegd in meer of mindere mate hun collectieve
machtspositie door contacten te benutten met organisaties en door integratie van
de groep in de bedrijfscontext. De externe contacten kunnen stimulerend of beper
kend werken op het bereiken van de doelen. Inzicht in deze stimulerende en
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belemmerende invloed van actoren is van belang, om aangrijpingspunten voor de
stimulering van innovatiegroepen op te sporen, door overheden of andere actoren.
Volgens de innovatiegroepen blijken de volgende externe actoren een positieve
invloed te hebben op het bereiken van hun doelen.
De Dienst Landbouw Voorlichting (DLV) Ondersteuning vindt plaats door lidmaat
schap van DLV aan de groep, administratieve ondersteuning of door voorlichting
aan leden van de groep (zie verder intermezzo 9.1).
Universiteiten (LUW, RUG, RUL, KUN) Universiteiten, met name de Landbouw
Universiteit Wageningen, spelen een positieve rol door het opstellen van bedrijfsstijlenstudies en inventarisatierapporten en door het mede opstellen van gebiedsplannen en plannen van aanpak. Zo werd het bedrijfsstijlenonderzoek in de Westlandse glastuinbouw (Spaan en Van der Ploeg 1992) als een steun in de rug van de
Westlandse grondtelers ervaren. Ook diverse andere groepen (MCP, SBN, VEL)
gaven aan zich gesteund te voelen door Wagen ings onderzoek, zoals door het
opstellen van visies en plannen. De Vakgroep Milieubiologie van de Rijks Univer
siteit Leiden begeleidde boeren in het westelijk veenweidegebied op het gebied van
agrarisch natuurbeheer, ontwikkelde een methode voor betaling daarvan en zorgde
voor monitoring van de resultaten. Het door universiteiten uitgevoerde onderzoek
fungeert als brug tussen wetenschap en beleid, waarbij wetenschappers deskun
digheid inbrengen en meningen van agrariërs weergeven en de conclusies beleids
matig vertalen. Geconcludeerd kan worden dat universiteiten ten aanzien van
innovatiegroepen vooral een dienstverlenende rol spelen wanneer ze fungeren als
adviesbureau dat praktische informatie aanlevert en rapporten gericht op beleids
beïnvloeding.
Andere onderzoeksinstituten De positieve invloed van onderzoeksinstituten komt tot
uiting in het feit dat onderzoekers of vertegenwoordigers van onderzoeksinstituten,
zoals proefstations, soms lid zijn van de groep (WTG, CP) Een onderzoekster van
het Louis Bolk Instituut werkt bijvoorbeeld parttime speciaal voor de Coöperatie
Prisma. De Stichting Zeeuwse Vlegel ondervond steun van het proefstation, dat
experimenten opzette met tarwerassen. De VEL ondervond steun van het Centrum
voor Landbouw en Milieu (CLM) op het gebied van het mineralen- en natuurbe
heer. Een specifieke situatie vormt het Flevoproject waarbij agrariërs en onderzoe
kers van het Instituut voor Agrobiologisch en Bodemvruchtbaarheidsonderzoek
(AB-DLO) intensief samenwerken. Een deelnemer aan het project zegt hierover het
volgende.
'Vanaf het begin vind ik het bijzondere van dit project dat er onderzoek wordt gedaan
op bedrijfsniveau en dat er gekeken wordt hoe de methodieken zijn, hoe de boer en boerin
in het bedrijf staan en wat de gevolgen zijn van de bedrijfsvoering. Het meest waardevol
le van het project is dat de boer als ondernemer serieus genomen wordt. Voor die tijd
hield het landbouwkundig onderzoek daar geen rekening mee. Het onderzoek was
detailgericht, maar of de boer er de pest aan had om bestrijdingsmiddelen te gebruiken
of één keer per twee jaar aardappels te verbouwen, daar werd geen rekening mee gehou
den. De boer is tot dusver niet in het rationaliseringsmodel van de landbouw opgenomen.
De boerengezinnen zijn buiten het landbouwkundig onderzoek gehouden.' (IBL)

232

Intermezzo 9.1 De rol van de Dienst Landbouw Voorlichting (DLV) ten aanzien van innovatiegroepen

De stimulerende rol van de landbouwvoorlichting komt het duidelijkst naar voren bij
Milieucoöperatie de Peel, waar een vertegenwoordiger van DLV het secretariaat voert.
DLV is als lid vertegenwoordigd in de Werkgroep Telen in de grond en Coöperatie
Prisma. Binnen Prisma geeft de DLV-vertegenwoordiger ondersteuning bij de organisa
tie van studiedagen en excursies. De contacten met biologische voorlichters werden
door een lid van IBL als nuttig ervaren vooral ten tijde van omschakeling van gangbare
naar biologische landbouw. Bij de NBLV wordt de biologische voorlichter als een steun
ervaren. DLV begeleidde de VEL bij mineralenstudiegroepen en de cursus 'Boeren met
natuur'. Bij het Vlegelproject is een DLV-er betrokken, echter meer vanwege zijn
betrokkenheid en kennis van tarwerassen en niet als vertegenwoordiger van de voor
lichting. Door een groep als de WAV werd echter aangegeven dat de kennis bij DLV
van agrarisch natuurbeheer tot nu toe te kort schoot, hoewel inmiddels wel het initiatief
is genomen om hierin verbetering in te brengen. Tijdens een vergadering van de WAV
in 1994 werd opgemerkt dat 'de contacten met DLV wisselend zijn. Het DLV heeft geen
duidelijke visie en is zeer terughoudend ondanks dat de Dienst wel provinciale projecten uit
voert. DLV kijkt te weinig naar de ontwikkelingen op de bedrijfsvloer. Voor DLV is milieu een
markt. Het zijn geen voorlopers maar volgers.' Niet alleen uit de gevalstudie, maar ook uit

de inventarisatie van innovatiegroepen blijkt, dat de voorlichting vernieuwende projec
ten ondersteunt. Zo worden zogenaamde voorloopbedrijven op het gebied van milieu
aanpassingen in Gelderland zeer intensief begeleid door DLV. Een citaat van een boer:
'elke maand komt de DLV de zaken met me doorspreken, die samenwerking loopt heel goed.'

(Provincie Gelderland 1992). DLV begeleidt verder omschakelingsprojecten richting
biologische landbouw. Ook zette men een demonstratie-project biologische landbouw
op (DLV 1993). Geconcludeerd kan worden dat de voorlichting ondersteuning biedt,
zonder echter tot nu toe zelf een voorlopersrol te spelen. Dit wijkt af van het beeld dat
in paragraaf 2.5.3 werd geschetst van de rol van de voorlichting in het verleden, waarbij
agrariërs een bepaalde bedrijfsvoering bijna werd voorgeschreven. De positie van de
voorlichting lijkt daarmee verschoven van een sturende naar een meer voorwaarde
nscheppende en stimulerende rol.

Agrarische belangenorganisaties Hoewel innovatiegroepen van belangenorganisaties
zoals regionale standsorganisaties en het Landbouwschap soms steun ondervinden,
waren de ervaringen van de onderzochte innovatiegroepen tot 1996 vaker negatief
doordat hun belangen naar hun zeggen slecht werden vertegenwoordigd (zie
intermezzo 9.2 in de volgende paragraaf).
Natuur- en milieuorganisaties Een aantal groepen ondervindt steun bij onderhandelin
gen over gebiedsgerichte plannen. Zo heeft de VEL goede ervaringen met contacten
en onderhandelingen met natuur- en milieuorganisaties. De Zeeuwse Milieufedera
tie neemt deel aan het Vlegelproject. De WAV ondervond medewerking van de
Zuid-Hollandse Milieufederatie bij hun voorstel om betaalde natuurproduktie te
stimuleren op grond van geformuleerde natuurdoelen voor de Alblasserwaard en
Vijfheerenlanden. De Vereniging Natuurmonumenten en de Zuid-Hollandse
Milieufederatie ondertekenden in 1994 samen met de WAV een bezwaarschrift
tegen het concept-streekplan voor Zuid-Holland. Individuele leden van innova
tiegroepen beheren natuurgebieden van terreinbeherende instanties door hier vee
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te weiden (NBLV). De Milieucoöperatie de Peel sloot een contract met Staats
bosbeheer om vee te kunnen inscharen in een natuurgebied. In 1995 hebben
Milieucoöperatie de Peel en de natuurbeschermingsorganisatie Werkgroep Behoud
de Peel een akkoord gesloten. Dit akkoord houdt in, dat in ruil voor de onttrekking
van landbouwgrond voor een ecologische verbindingszone de boeren gedeeltelijk
ontheffing krijgen van het ammoniakbeleid en onder meer geld voor het bouwen
van ammoniakarme stallen. Er zijn echter ook negatieve ervaringen van innovatiegroepen met natuur- en milieuorganisaties (zie paragraaf 9.6).
Bedrijfsleven Sommige groepen richten zich op en ondervinden financiële steun van
het bedrijfsleven en van (RABO)banken (MCP, SZV). Milieucoöperatie de Peel
ontving in 1993 financiële steun van maar liefst 18 verschillende bedrijven. De
verwerkende industrie ACM-AVEBE heeft een subsidieregeling voor groepen
waarvoor de NBLV begin 1995 een aanvraag deed. Een positieve invloed heeft
volgens de Westlandse grondtelers de veiling gehad door het opzetten van het
systeem voor milieubewuste teelt (MBT). SBN ondervond steun en begeleiding van
de Koninklijke Nederlandse Heidemaatschappij. De Stichting Talenta verstrekte in
het verleden renteloze leningen aan Coöperatie Prisma voor aanplant van schurftresistente rassen.
Media Een groep als de Stichting Zeeuwse Vlegel ervaart positieve reacties van de
media. In 1993 werd het project in maar liefst 40 artikelen besproken in kranten en
bladen voor agrariërs en bakkers (Verheul 1994). De Milieucoöperatie de Peel heeft
zelf een journalist aangetrokken om de public relations van de groep te verzorgen.
Overig Verder werden door de innovatiegroepen genoemd de positieve contacten
met lokale organisaties (VEL), boerenorganisaties in binnen- en buitenland (WBZ)
en het samenwerken met consumentenorganisaties (WBZ). Inmiddels is ook overleg
opgestart tussen sommige innovatiegroepen en waterschappen over het beheer van
gronden langs waterlopen (zie ook Veldhuis 1996).

9.6 Belemmerende actoren
De onderzochte innovatiegroepen gaven aan zich belemmerd te voelen in hun
functioneren door de volgende actoren.
Landbouwkundige onderzoeksorganisaties Door innovatiegroepen zijn ten eerste uitspra
ken gedaan over contacten met en onderzoek door proefstations. Zo ervaart men
de wijze van onderzoek doen soms niet als bevredigend (IBL, WBZ). De WBZ gaf
bijvoorbeeld aan dat de onderzoeksaanpak onvoldoende gericht is op de oorzaken
van milieuproblemen. De projectleider van IBL stelde dat het onderzoek onvol
doende gericht is op de lange termijn en teveel gericht op deelvragen. In plaats van
analytisch onderzoek zou het onderzoek door proefstations meer ontwerpend en
vormgevend moeten zijn. Op het beleidsvoornemen van het Ministerie van LNV om
de grondteelt af te bouwen, reageerde het Proefstation voor Bloemen en Glas
groente (PBG) door het onderzoek naar grondteelten geleidelijk te beëindigen,
waardoor de WTG zich belemmerd voelde. Dit onderzoek is in 1992 wel weer
opgestart, evenals proeven die voor de Westlandse telers interessant zijn zoals
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onderzoek naar watergeefsystemen en naar het gebruik van organische mest in
combinatie met kunstmest. Verder ervaren de telers een groter wordende afstand
tussen PBG en praktijk. Volgens een teler 'waren de lijnen 20 jaar terug veel korter,
er was meer betrokkenheid'. Ook de vertegenwoordiger van PBG stelde tijdens een
vergadering van de Werkgroep Telen in de grond, dat de onderzoeksvragen in de
toekomst meer van de praktijk moeten komen. Biologische boeren (IBL, CP, NBLV)
ervoeren een gebrek aan onderzoeksresultaten die toepasbaar zijn op biologische
bedrijven (zie ook paragraaf 9.3). De Coöperatie Prisma bespeurde in 1994 wel een
toenemende belangstelling voor biologische landbouw bij het Informatie en Kennis
Centrum voor de Fruitteelt en het proefstation voor biologische fruitteelt.
Naast kritische uitspraken over proefstations noemden de innovatiegroepen nog
enkele andere knelpunten op het gebied van agrarisch onderzoek. Zo blijkt er soms
te weinig informatie beschikbaar te zijn over milieugegevens zoals waterhuishou
ding (SBN, VEL). De VEL heeft geprobeerd een milieumeetnet op gebiedsniveau op
te zetten waarbij ook emissies van buiten het gebied, bijvoorbeeld via het opper
vlaktewater, mee worden genomen. Dit lukte niet, onder meer omdat meetmetho
den voor luchtkwaliteit onvoldoende voorhanden waren.
'We hebben de plannen maar even in de kast gezet. We krijgen overal nul op het rekest.
Meettechnieken zijn nog niet beschikbaar, heel duur, of teveel natte vingerwerk. Zo
kunnen ze ammoniak niet met een betrouwbare marge meten en het is niet te achterhalen
of het gebiedsvreemde of gebiedseigen verzuring is. Voor een watermeetprogramma
schijnt de waterhuishouding te ingewikkeld te zijn.' (In: Renting et al. 1994:59)
Ook de gerichtheid op voortdurende produktiviteitsverhoging in het verleden werkt
nu nog belemmerend voor innovatiegroepen. Zo noemde de Stichting Zeeuwse
Vlegel als knelpunt de beschikbaarheid van geschikte tarwerassen, doordat de
veredeling van tarwerassen tot nu toe vooral gericht was op verhoging van op
brengst en onvoldoende op andere eigenschappen zoals bakkwaliteit en ziekteresis
tentie.
Agrarische belangenorganisaties In intermezzo 9.2 wordt ingegaan op de ervaringen
van innovatiegroepen met de agrarische belangenorganisaties. Geconcludeerd kan
worden dat de landbouworganisaties volgens de onderzochte innovatiegroepen
over het geheel genomen in ieder geval tot 1995 een te afwachtende en onvoldoen
de stimulerende houding aannamen ten opzichte van nieuwe initiatieven van
agrariërs. Belangenorganisaties gingen te weinig uit van verschillen tussen boeren.
De achtergrond van de passieve houding van de belangenorganisaties is mijns
inziens de angst bij landbouworganisaties dat hun taken worden uitgehold, dat ze
worden gepasseerd bij onderhandelingen door overheden of dat binnen een regio
teveel initiatieven met verschillende doelen ontstaan, wat tot een onbestuurbare
situatie kan leiden. Bij een aantal innovatiegroepen leeft anderzijds de angst voor
'inkapseling' en verlies aan zelfstandigheid en inbreng wanneer ze zich zouden
aansluiten bij de traditionele organisaties. Innovatiegroepen hebben theoretisch de
mogelijkheid om nieuwe belangenorganisaties te vormen die meer gebiedsgericht,
sectoraal of taakgericht zijn. Een aantal innovatiegroepen ziet zichzelf echter
expliciet niet als alternatief voor de huidige belangenorganisaties, omdat men
bijvoorbeeld een functie als denktank en voorloper heeft of een onafhankelijke
pressiefunctie wil blijven vervullen. Ook de sociale functie van innovatiegroepen
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belemmert de overgang van innovatiegroep naar zakelijke belangenorganisatie. Een
overeenkomst tussen beide typen organisaties is, dat ze beide de taak hebben de
achterban bij hun activiteiten te betrekken. Dit is voor een kleine innovatiegroep
gemakkelijker dan voor een grote belangenorganisatie. Maar ook bij een innovatiegroep als MCP, waar zo'n 1000 boeren indirect via hun organisatie lid zijn van de
milieucoöperatie, kan het verwerven en behouden van draagvlak een probleem
(gaan) vormen. Het mobiliseren van de eigen achterban werd ook als knelpunt
genoemd door boeren tijdens een bijeenkomst van regionale initiatiefgroepen
(Litjens et al. 1995).
Wanneer agrarische belangenorganisaties zichzelf niet buitenspel willen zetten,
zullen boeren zich meer in de doelen en het handelen van deze organisaties moeten
kunnen herkennen. De huidige bureacratische organisaties staan te ver af van de
praktijk. Deze afstand is sinds de federatievorming en schaalvergroting nog groter
geworden. Op basis van het empirisch onderzoek concludeer ik dat de agrarische
belangenbehartiging zich om aansluiting te houden bij de innoverende landbouw
meer moeten richten op:
1 streekgebonden en sectorale belangenbehartiging;
2 ondersteuning van regionale initiatieven en nieuwe produktiewijzen;
3 visievorming gericht op een verbrede landbouw en
4 coalities met nieuwe 'bondgenoten' zoals milieu- en consumentenorganisaties.
Frouws (1993) zegt in zijn proefschrift over agrarische belangenbehartiging dat in
het landbouwbedrijfsleven een duidelijk veranderingsproces gaande is in de
richting van een meer offensieve aanpak van de milieuproblematiek. Tegelijkertijd
wordt, via nieuwe vormen van sturing gericht op zelfregulering, een eigen verant
woordelijkheid toegekend aan agrarische organisaties. Deze situatie betekent dat
een herstructuring nodig is van het tot nu toe gehanteerde model van agrarische
belangenbehartiging dat gekenschetst kon worden als defensief en neo-corporatistisch. De noodzakelijke breuk met het verleden betekent meer openheid ten opzich
te van algemene belangen zoals natuur- en milieubelangen, en integratie van deze
belangen met de 'eigen' agrarische belangen (Frouws 1993).
Natuur- en milieu-organisaties Een aantal groepen noemde als knelpunt het verschil
in visie op de gewenste ontwikkeling van de landbouw tussen hen en de natuuren milieuorganisaties. Zo was de Werkgroep Telen in de grond het niet eens met
het '31-stappenplan voor de glastuinbouw', dat is opgesteld door de ZuidHollandse Milieufederatie. Het verslechterende imago van de Nederlandse glastuin
bouw is iii dit rapport volgens de telers te pessimistisch gesteld, het plan is te ambi
tieus, gaat de technische mogelijkheden te boven en getuigt van onvoldoende
kennis van de mogelijkheden die in de praktijk uitvoerbaar zijn. 'De milieufederatie
heeft een plan voor ogen en vult zeifin hoe de telers dit moeten bereiken zonder te beschik
ken over de nodige kennis van zaken.' (WTG). De contacten tussen Milieucoöperatie
de Peel en de Werkgroep Behoud de Peel werden bemoeilijkt omdat de natuurorga
nisatie volgens de MCP teveel uitgaat van een gewenste verhouding tussen land
bouw en natuur gebaseerd op scheiding. Wel zijn in het kader van het gebiedsge
richte beleid gesprekken tussen de groepen gestimuleerd waardoor meer onderling
begrip is ontstaan en er een gezamenlijke intentieverklaring is ondertekend (Aarts
en Van Woerkum 1995). Voor SBN werkten in het verleden de contacten met het
Waddenplatform belemmerend.

236

Intermezzo 9.2 De invloed van het Landbouwschap en agrarische belangenorganisaties op
innovatiegroepen
Een aantal groepen geeft aan steun te hebben ondervonden van belangenorganisaties in de vorm
van opstarten van relevant onderzoek (WTG), huisvesting en advisering (MCP) of administratieve
ondersteuning (van Biologica bij CP). Vaker echter werden contacten negatief ervaren. De kritiek
op het Landbouwschap richt zich op de belangenbehartiging die als te generiek wordt ervaren en
te weinig gericht op een specifiek gebied (MCP). Met name biologische boeren gaven aan dat het
Landbouwschap de biologische landbouw niet bevordert (IBL, CP, NBLV). De Coöperatie Prisma
gaf bijvoorbeeld aan dat het Landbouwschap de biologische landbouw zelfs duidelijk tegenwerkt,
vandaar dat ze weerstand voelen tegen betaling van de verplichte contributie die voor de belan
genbehartiging moet worden betaald. Een subsidie-aanvraag voor onderzoek door het Louis Bolk
Instituut bij het Ministerie van LNV, die via het Landbouwschap was ingediend, werd door het
Landbouwschap afgewezen met als motivatie dat men het onderzoek geconcentreerd wilde houden
in Wilhelminadorp.
Verschillende innovatiegroepen gaven aan ontevreden te zijn over hun ervaringen met regionale en
lokale werkende landbouworganisaties (SBN, SZV, VEL, WAV, WBZ). Zo werd de belangenorgani
saties een te afwachtende houding, een 'top-down' beleid, een onvoldoende stimulerende rol,
gebrek aan visie of een te eenzijdig economisch gericht beleid verweten. De Noord-Brabantse
Christelijke Boerenbond (NCB) richtte de MCP op. Ondanks intensieve contacten tussen MCP en
NCB staat een deel van de bestuursleden van de NCB kritisch tegenover het initiatief door angst
voor vernieuwing en de angst voor concurrentie. Ook is er sprake van afgunst vanwege onder
meer de royale financiële ondersteuning door het bedrijfsleven van de MCP (Aarts en Van Woerkum 1995). De Zeeuwse landbouworganisaties steunden volgens de SZV het Vlegelproject onvol
doende, omdat het project geen algemeen boerenbelang zou dienen. Als motivatie gaven de
landbouworganisaties verder aan dat steun aan de SZV een kleine groep bevoordeelt boven de rest
van de agrariërs en dat deze steun een erkenning inhoudt van het relatief minder milieu-vriendelij
ke karakter van de gangbare tarweteelt. De Zeeuwse Landbouw Organisaties richtten de Stichting
Stimulering Plantaardige Produktie op, gericht op stimulering van de produktie van tafelaardappe
len en groente. Volgens de voorzitter van het Vlegelproject is dit initiatief echter teveel van boven
af opgezet omdat men pas nadat zaken zoals subsidie geregeld waren, op zoek ging naar agrariërs
die wilden deelnemen.
De WAV ervoer in het verleden de standsorganisaties als te afwachtend. De organisaties hadden
volgens de WAV onvoldoende visie, speelden geen voortrekkersrol en hielden te star vast aan
bepaalde principes zoals een exportbeleid, terwijl dit beleid volgens hen de agrarische werkgele
genheid bedreigt. De positie van de WAV ten opzichte van de landbouworganisaties werd door
een van de leden in 1994 als volgt gekarakteriseerd: 'als je te aardig bent, krijg je een aai over de
bol en word je ingekapseld. Als je te ver gaat, dan zagen ze de poten onder je stoel vandaan. Dit is
het spanningsveld waartussen wij opereren'. Wel steunt de afdeling strategische ontwikkeling
van de WLTO sinds 1995 regionale initiatieven, zoals de door de WAV opgerichte natuur- en land
schapsvereniging 'Den Haneker'. Den Hâneker en de WLTO zijn beide vertegenwoordigd in een
gebiedscommissie die experimenteel beleid voor dit gebied ontwikkeld (zie intermezzo 10.1 in
paragraaf 10.6).
Het meest expliciet was de Stichting Boeren? Natuurlijk! over de tegenwerking die ze tot 1996
ervoeren van lokale landbouworganisaties, door persoonlijke en belangentegenstellingen. Zo
stemden bestuursleden van de landbouworganisaties op Terschelling tegen de voorstellen in een
studie van het Instituut voor Milieu- en Systeemanalyse (Posma en Visée 1993) over de toekomsti
ge landbouw op de Waddeneilanden, terwijl de leden van de organisaties wel voor de voorstellen
stemden. Ondanks een draagvlak voor vernieuwing bij de eilanderboeren, kwam de geplande
stuurgroep die plannen voor duurzame landbouw op de Waddeneilanden zou moeten ontwikke
len, door verzet van de plaatselijke FLTO-bestuurders niet van de grond. Pas na bemiddeling van
buitenaf, van de LUW en de Heidemaatschappij, werd in februari 1996 besloten tot instelling van
een brede eilander begeleidingsgroep en een externe commissie van 'drie wijze mannen', die
onderzoek naar het vernieuwingspotentieel op de eilanden moeten stimuleren.
Bij de bovenstaande ervaringen moet wel nadrukkelijk vermeld worden dat sinds de uitvoering
van het onderzoek vanaf 1995 een kentering in de houding van belangenorganisaties ten aanzien
van innovatiegroepen is te bespeuren. Er is duidelijk sprake van een organisatorisch en cultureel
veranderingsproces binnen de organisaties.

In dit platform hebben onder andere de Wadden vereniging, de Friese Milieuraad
en een aantal boeren zitting. Leden van de huidige Stichting namen in het verleden
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deel aan het Waddenplatform, maar mede uit onvrede met het functioneren van
deze organisatie werd de Stichting Boeren? Natuurlijk! opgericht.
Agro-industrie Een aantal gangbaar of geïntegreerd werkende groepen gaf aan
problemen te ondervinden op het gebied van de afzet van produkten of de contac
ten met de agro-industrie. Zo heeft volgens de SBN de melkfabriek de 'Terschellinger', die ecologische en natuurvriendelijke melk verwerkt, onvoldoende aanbod.
Daarom wordt ekologisch geproduceerde melk van Noord-Holland naar Terschel
ling getransporteerd om daar te worden verwerkt. De melkfabriek Frico-Domo op
de vaste wal verwerkt gangbare melk. De SBN gaf aan dat eilanderboeren die
onder contract staan bij Frico-Domo, wel kunnen omschakelen naar biologische
landbouw, maar niet terug kunnen naar de oude situatie wanneer de privé-melkfabriek zou stoppen. Dit belemmert de omschakeling van boeren naar biologische
landbouw. De SBN is bovendien bang dat de omvang van de melkstroom van het
eiland af te klein wordt en daardoor onrendabel is om te verwerken, en wil dat
gangbare en biologische melk op het eiland zelf wordt verwerkt onder de hoede
van Frico-Domo. Ook de Stichting Zeeuwse Vlegel ervaart problemen met de afzet.
Hierdoor kunnen niet alle geïnteresseerde telers tot het project worden toegelaten.
Door de dalende prijs voor gangbare tarwe wordt het prijsverschil met Vlegeltarwe
groter en komt de opbrengstprijs voor Vlegeltarwe onder druk te staan. De afzetcoöperatie Cebeco Zuidwest stond volgens de SZV in de beginfase ook negatief
tegenover het project omdat de Vlegeltarweproduktie over een groot areaal is
verdeeld, wat volgens hen de efficiëntie niet ten goede komt.
De consument Met name in de biologische landbouw zijn er problemen op het
gebied van afzet en marketing. Zo ervaart Coöperatie Prisma als knelpunten de
kleinschalige distributie, de onvoldoende vraag van de consument en de hogere
prijs voor biologisch fruit. Een probleem bij het Innovatieproject Biologische
Landbouw is, dat de boeren moeten inspelen op een turbulente markt. De geva
rieerde vruchtwisseling moet gehandhaafd worden in een veranderlijke omgeving
van vraag en prijzen. Ook voor de biologische landbouw in het algemeen blijkt de
afzet van produkten het belangrijkste knelpunt te zijn. De omvang van de vraag
van consumenten stagneert door de relatief hoge prijs, de geringe bekendheid en
de beperkte verkrijgbaarheid van de biologische produkten (Van de Pas 1994). In
met name Denemarken en Oostenrijk zijn daarentegen de afzetmogelijkheden voor
biologische produkten de laatste jaren sterk verbeterd (Jehae 1996; zie ook intermez
zo 7.1). Initiatieven op het gebied van kwaliteitsproduktie, zoals het veenweidekaasen het Vlegelproject, krijgen veel aandacht van media, overheid en onderzoekers
en worden door overheden als voorbeelden gezien van het creatief inspelen op
markten door boeren. De financiële basis is echter vaak wankel, het rendement
gering en de projecten zijn afhankelijk van de grote inzet van een beperkt aantal
boeren en lopen het gevaar dood de bloeden. Gezien de steeds meer internati
onaliserende voedselproduktie, het liberaliserende Europese landbouwbeleid en de
lage prijzen voor produkten in een overschotmarkt, is het creëren door boeren van
nieuwe markten door regionalisering en zonder overheidsondersteuning, een
moeizame weg. Ook de beperkte kennis van marketingaspecten is bij innovatiegroepen vaak nog een knelpunt.
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Concluderend kan gesteld worden dat onderzoeksinstituten zich ter ondersteuning
van agrarische innovaties meer zouden kunnen richten op vragen uit de landbouwpraktijk, op biologische landbouwmethoden, op regionale en bedrijfstakgerichte
knelpunten en op onderzoek dat de gehele bedrijfsvoering in de beschouwing
betrekt. De trend tot schaalvergroting en fusering van proefstations moet mijns
inziens in dit licht als negatief worden beschouwd. De aanwezige knelpunten bij
contacten met natuur- en milieuorganisaties komen in feite voort uit verschillende
opvattingen over de gewenste toekomstige ontwikkeling van de landbouw. Zo
noemden boeren tijdens een bijeenkomst van regionale initiatieven in 1995 als
knelpunt de claims die natuurorganisaties leggen op landbouwgrond (Litjens et al.
1995). Er treden ook knelpunten op bij de afzet van produkten zowel van biologi
sche als van streekeigen produkten. De trend naar liberalisering van landbouwprodukten en verlaging van de gangbare prijzen voor landbouwprodukten zal dit nog
versterken (zie ook paragraaf 9.7 en 10.3). Uit onderzoek naar marketingaspecten
van streekgebonden en/of milieuvriendelijke produkten bleek dat de volgende
factoren een positieve invloed hebben op het slagen van een project, factoren die
betrekking hebben op de organisatie en de afstemming op de bedrijfscontext:
1 hoge kv/aliteit van het produkt;
2 introductie op kleine schaal;
3 informatie naar consumenten over de achtergronden van het project;
4 afstemming van de produktie op de vraag en
5 afstemming met het overheidsbeleid (Nijmeijer en Vergeer 1992).
De kennis van marketingaspecten van boeren en de afzet van produkten vormen
belangrijke aangrijpingspunten voor stimulering van innovatiegroepen, die zich
richten op kwaliteits- of streekeigen produkten.

9.7 Regionale kenmerken
Het functioneren van innovatiegroepen kan worden geplaatst binnen de specifieke
context van regio's. In paragraaf 3.3.1 is verondersteld dat regionalisering een
hulpmiddel van innovatiegroepen kan zijn om hun doelen te realiseren en dat
innovatiegroepen wellicht een bijdrage kunnen leveren aan de herkoppeling van
landbouw en lokale omstandigheden. Er blijkt inderdaad sprake te zijn van een
dergelijke herkoppeling door innovatiegroepen. Deze koppeling komt niet alleen
tot uiting in de in paragraaf 8.7.2 beschreven aanpassing van teelttechniek en
bedrijfsvoering aan ecologische omstandigheden, maar kan ook worden gerelateerd
aan de fysisch-geografische en sociaal-culturele kenmerken van gebieden. Deze
relaties tussen innovatiegroepen en kenmerken van gebieden worden in deze
paragraaf besproken.
In een situatie van toenemende internationalisering van de landbouwproduktie
reageren innovatiegroepen door regionalisering van de landbouw. Een motief
daarvoor is de verslechterende inkomenssituatie in bepaalde bedrijfstakken, hoewel
innovatiegroepen zich niet specifiek in regio's met een goede of juist slechte
economische situatie bevinden. De Vlegeltarwetelers in Zeeland proberen als
deeloplossing voor de akkerbouwproblemen, een meerprijs voor een ambachtelijk
streekeigen produkt te realiseren van 56 cent per kilo graan (na aftrek van Europese
hectaretoeslagen), terwijl de Europese graanprijs aanzienlijk lager ligt, op 30 cent
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per kilogram (begin 1995). Door een verdere graanprijsverlaging zal het Vlegelpro
ject nog meer onder druk komen te staan omdat het verschil tussen het Vlegelmeel
en gangbaar meel nog groter zal worden dan het huidige verschil van 50 cent per
kilo.
Innovatiegroepen zijn vaak actief op de regionale 'natuur- en landschapsmarkt'.
Het is een voordeel als er in een gebied al belangrijke natuur- en landschapswaar
den aanwezig zijn. Op Terschelling wordt bijvoorbeeld een aantrekkelijk landschap
gecombineerd met een extensieve landbouw. Het 'natuurlijke' imago van de
eilanden zou in klinkende munt omgezet kunnen worden door de ontwikkeling van
voor de consument herkenbare Waddenprodukten. Zo werd in 1995 al 30.000
kilogram ecologische cranberries afgezet. In het gebied rond Oostermeer, bestaande
uit een dykswâllen- (houtwallen), een elzensingel- en een meeroeverlandschap, zijn
de leden van de VEL vergeleken met landbouwers uit andere landsdelen meer
gericht gebleven op het behartigen van natuurbelangen. In de Alblasserwaard en
Vijfheerenlanden, het werkgebied van de WAV, zijn de veenweidegronden en de
uiterwaarden langs de Lek geschikt voor het ontwikkelen van natuur- en land
schapswaarden. De Milieucoöperatie de Peel is opgericht vanwege de nabijheid van
bijzondere natuur- en landschapswaarden. In verband met de hoge concentratie van
intensieve en rendabele veehouderij- en glastuinbouwbedrijven in de bufferzone
van de Peel lijkt, hoewel dit wel het doel is van de MCP, inpassing van natuurbe
heer binnen de bedrijfsvoering hier moeilijk te realiseren. Niet alleen in historisch
waardevolle cultuurlandschappen of rond natuurgebieden worden initiatieven
ontplooid. In een gebied als Flevoland, ontworpen vanuit een scheidingsgedachte
van landbouw en natuur, worden natuurwaarden ontwikkeld in het Innovatie
project Biologische Landbouw. Men ziet de 'verbindingszones', stroken natuur
langs de percelen, hier niet als alternatief, maar juist als aanvullend voor een
ecologische hoofstructuur in dit gebied. In het algemeen zijn er meer mogelijkheden
voor innovatiegroepen in gebieden waar de landbouw relatief extensief is. Zo gaven
melkveehouders in het gebied rond Den Ham in Overijssel tijdens een bezoek van
de WAV aan, dat het voor hen moeilijk is om milieu, natuur en landschap te
realiseren door de relatief geringe bedrijfsgrootte en het intensieve graslandgebruik.
In het voorgaande werden relaties gelegd tussen innovatiegroepen en de fysischgeografische kenmerken van regio's. Ook kan er verband gelegd worden tussen
de (oprichting van) innovatiegroepen en sociaal culturele kenmerken van regio's.
Zo legde de voorzitter van het Zeeuwse Vlegelproject uit dat de pioniers van het
project zich in West-Zeeuws-Vlaanderen bevinden. Dit gebied heeft volgens hem
qua cultuur iets 'eigens'. De boeren in dit gebied hebben minder de op specialisa
tie gerichte veranderingen binnen de akkerbouw gevolgd; een deel van de akker
bouwers heeft bijvoorbeeld nog mestvee als nevenbedrijfstak. Ze zijn 'traditioneel'
in die zin dat ze nog kennis hebben van oude wijzen van mechanische onkruidbestrijding. Dit vakmanschap maakte voor hen de overstap naar de vlegeltarwe teelt
kleiner dan voor andere boeren. Culturele kenmerken van de regio weerspiegelen
zich ook in de doelen van een groep. De aandacht voor normen en waarden in de
stad en op het platteland, mondiale maatschappelijke gelijkheid en rechtvaardig
heid, en maatschappelijke participatie, sluit aan bij de achtergrond van een aantal
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WAV-leden, een achtergrond die wordt gekleurd door humanitaire of religieuze
overtuigingen.
Tenslotte zijn er ook relaties tussen werkwijze, organisatievorm en regio te constate
ren. De Milieucoöperatie de Peel is mijns inziens een voorbeeld van een pragmati
sche groep, die het milieu als een zakelijke uitdaging ziet en daartoe sterk gericht
is op integratie in de bedrijfscontext en op het aanboren van subsidiestromen. De
groep heeft via de bestuursleden banden met de NCB. Andere belangenorganisaties,
en daarmee indirect hun leden, zijn ook lid van de coöperatie. De MCP gebruikt de
structuur van de NCB om haar leden te bereiken. De NCB volgt als strategie het
bepleiten van technische oplossingen voor milieuproblemen en het sterk deelnemen
in allerlei organisaties, bedrijven en adviescolleges die invloed hebben in het lande
lijk gebied (Bindels 1992). Een groep als de MCP past binnen het hechte bolwerk
van agrarische belangenbehartiging in dit gebied. In een situatie waarin volgens
Frouws (1993) de neo-corporatistische verhouding tussen overheden en belangenor
ganisatie is doorbroken, zullen agrarische organisaties zich meer moeten richten op
het voeren van een 'offensief beleid, een taak die de MCP zich ook heeft gesteld
en die door middel van externe financiering van projecten wordt uitgevoerd.
Daarentegen volgt een meer ideologische groep als de WAV een geheel andere
benadering. De WAV ziet zichzelf als denktank, waarbij op basis van vrijwilligers
werk, kleinschalige initiatieven op bedrijfsniveau worden uitgeprobeerd en vervol
gens worden afgesplitst in nieuwe regionale organisaties, zoals een vereniging voor
agrarisch natuur- en landschapsbeheer. De WAV is sterk gericht op organisatorische
en financiële onafhankelijkheid. De organisatie van de Werkgroep Telen in de
Grond is een ander voorbeeld van een groep die past binnen een regio. Het studie
clubkarakter van de groep en de secretariële begeleiding door groentestudieclub
Westland sluiten aan bij de bestaande organisatiestructuur van de Nederlandse
Tuinbouw Studiegroepen (NTS) in het Westlandse glastuinbouwgebied. De organi
satiestructuur van innovatiegroepen is ten dele historisch verklaarbaar. Zo blijkt dat
de vorming van een pluriforme groep, waarvan niet alleen boeren maar ook natuuren milieuorganisaties en overheden deel uitmaken, samenhangt met de mate waarin
er in het verleden spanningen zijn opgetreden tussen deze actoren (Litjens et al.
1995).
Deze paragraaf samenvattend kan gesteld worden dat, hoewel de oprichting en
kenmerken van de innovatiegroepen hieruit slechts deels verklaard kunnen worden,
er wel sterke relaties bestaan tussen de groepen en hun activiteiten enerzijds en de
fysisch-geografische en sociaal-culturele kenmerken van regio's anderzijds.

9.8 Aangrijpingspunten voor stimulering
In deze paragraaf wordt aangegeven hoe de verschillende actoren waar innovatie
groepen contacten mee onderhouden, de groepen kunnen stimuleren. Achtereenvol
gens komen aan bod de natuur- en milieuorganisaties, agrarische belangenorganisa
ties, het agrarisch onderzoek, de voorlichting en het onderwijs, en de nationale
overheid.
Het regionale karakter van veel innovatiegroepen betekent dat de wisselwerking
tussen groepen en de bedrijfscontext het meest effectief op dit niveau gebeurt. Een
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reeds genoemd voorbeeld daarvan zijn de coalities die hier en daar worden ge
vormd tussen innovatiegroepen en natuur- en milieuorganisaties en die verder
uitgebouwd zouden kunnen worden door samenwerking tussen innovatiegroepen,
milieugroepen en/of consumentenorganisaties. Ernst (1994) stelt op basis van een
onderzoek naar regionale agrarische initiatieven dat daarvoor bij de natuur- en
milieuorganisaties een groter draagvlak voor verweving van landbouw en natuur
nodig is. Daarnaast kunnen groepen worden ondersteund door natuur- en milieuor
ganisaties met informatieverschaffing aan consumenten in de natuur- en milieubla
den en door samenwerking met een innovatiegroep. Ook is beleidsbeïnvloeding
door ee milieu-organisatie een mogelijkheid, bijvoorbeeld door aandacht te vragen
voor natuur en landschap in de bedreigde gebieden en door te pleiten voor organi
satorische ondersteuning van innovatiegroepen (Ernst 1994).
Een belangrijke taak op het gebied van ondersteuning en stimulering van innovatie
groepen is weggelegd voor de agrarische belangenorganisaties. De defensieve, afwach
tende houding die tot 1995 vaak werd aangenomen door agrarische vertegenwoor
digers, vervreemdt deze organisaties niet alleen van hun achterban, maar belem
mert ook de structurele en noodzakelijke vernieuwing van de landbouw. Uit een
enquête onder 676 agrariërs (eind 1994) bleek dat de landbouwpraktijk weinig
verwacht van regionale agrarische belangenorganisaties. Maar een minderheid,
variërend van 28 procent in het zuiden tot 38 procent van de ondervraagde boeren
in het westen, verwacht dat regionale belangenorganisaties steun zullen bieden bij
vernieuwing (Ettema et al. 1994:42). Een reëel gevaar van een defensieve houding
van agrarische belangenorganisaties is, dat deze organisaties zichzelf buiten spel
zetten bij onderhandelingen op regionaal niveau, omdat overheden liever direct
zaken doen met innovatiegroepen zoals natuur- en landschapsverenigingen.
Innovatiegroepen zouden zich in theorie kunnen ontwikkelen tot nieuwe standsor
ganisaties. Mogelijke gevolgen daarvan kunnen zijn het onderling concurreren van
innovatiegroepen en landbouworganisaties of zelfs het tegen elkaar uitspelen van
deze agrarische organisaties door natuur- en milieuorganisaties of overheden.
De agrarische belangenbehartiging zou zich om beter aan te kunnen sluiten bij de
innovatieve landbouw, zoals in paragraaf 9.6 is gezegd meer moeten richten op de
volgende punten:
1 streekgebonden en sectorale belangenbehartiging;
2 ondersteuning van regionale initiatieven en nieuwe produktiewijzen en
3 visievorming gericht op een verbrede landbouw.
Niet alleen de belangenorganisaties maar ook de agrarische produktschappen
zouden innovatiegroepen meer kunnen stimuleren, bijvoorbeeld door het opzetten
en het ondersteunen van 'ketenprojecten', zoals het Zeeuwse Vlegelproject.
De landbouwvoorlichting vervult voor de onderzochte innovatiegroepen overwegend
een ondersteunende rol. In de toekomst is het van belang dat de voorlichting
voldoende inspeelt op nieuwe ontwikkelingen zoals agrarisch natuurbeheer, door
bijvoorbeeld administratieve ondersteuning van innovatiegroepen, scholing van
agrariërs of door agrariërs voor te lichten over de (on)mogelijkheden van samen
werkingsverbanden.
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Het agrarisch onderzoek sluit nog te vaak onvoldoende aan bij de vragen vanuit de
praktijk. Zo is er een gebrek aan onderzoeksresultaten die toepasbaar zijn op
biologische bedrijven. Onderzoeksonderwerpen liggen vooral op het gebied van een
milieuvriendelijke of biologische bestrijding van onkruid, ziekten en plagen. Ook
de kwaliteit en opbrengst van biologische produkten is vooral in de fruitteelt een
belangrijk aandachtspunt. Het onderzoek door proefstations is vooral gericht op
deelaspecten van de bedrijfsvoering. Ontwikkeling naar duurzaamheid vraagt
echter om aanpassing van de gehele bedrijfsvoering. Uitgaande van de bestaande
verschillen tussen bedrijven kan het onderzoek meer het karakter krijgen van een
ontwerpgerichte aanpak en meer op de onderlinge samenhang tussen maatregelen
worden gericht. Dit vraagt om een bedrijfsgerichte benadering in plaats van een
aspectgerichte benadering. Een bijdrage van landbouwkundig onderzoek aan
vernieuwing van de praktijk vraagt om meer aansluiting bij de specifieke fysiekgeografische kenmerken van regio's. De trend naar schaalvergroting, concentratie
en afname van het aantal proefstations is in dit licht een ongunstige ontwikkeling.
De rol van de derde poot van het drieluik, bestaande uit onderzoek, voorlichting
en onderwijs, is in het voorgaande nog niet genoemd. Het agrarisch onderwijs staat
voor de taak om aankomende agrariërs te scholen in een grote diversiteit aan
mogelijke produktiewijzen, variërend van een gangbare tot een biologische produktiewijze en van bulk- tot kwaliteitsproduktie. Ook zal in het onderwijs het creatief
kunnen inspelen op de internationale en regionale markt en op de agro-industrie,
op beleid, op de technologie en op de visies van de natuur- en milieuorganisaties,
in betekenis toenemen. Met name de kennis van marketingaspecten is bij innovatiegroepen nog vaak zwak.
Financiële stimulering van innovatiegroepen lijkt het meest effectief wanneer deze
gericht is op administratieve ondersteuning van groepen, het verschaffen van
financiële mogelijkheden voor uitvoering van concrete projecten en op structurele
financiering van agrarisch natuur- en landschapsbeheer. Hier ligt in principe zowel
een taak voor overheden als voor agrarische belangenorganisaties. Het scheppen
van randvoorwaarden voor agrarisch natuur- en landschapsbeheer is bovendien een
politieke en maatschappelijke keus. Wat betreft de rol van het nationale overheidsbe
leid is het in ieder geval van belang dat zij door het stellen van strategische langetermijn doelen een duidelijke positie kiest, opdat helderheid ontstaat welke gewens
te koers de overheid ziet voor de landbouw. Op deze manier weten agrariërs waar
ze aan toe zijn, met welke randvoorwaarden zij in de toekomst rekening moeten
houden en ook op welke punten wellicht beleidsbeïnvloeding mogelijk is. Het
formuleren van lange-termijn doelen op het gebied van duurzaamheid zonder een
gedetailleerde invulling, is niet alleen een ecologische noodzaak maar ook nodig
gezien de specifieke kenmerken van de landbouw. Zoals in paragraaf 2.2.3 is
aangegeven, bestaat de landbouw immers uit een groot aantal kapitaalintensieve
bedrijven die rekening houdend met natuurlijke randvoorwaarden, afzonderlijk de
markt niet kunnen beïnvloeden. Dit vraagt om stabiele randvoorwaarden voor de
sector. Een stimulerende taak van de overheid ligt verder bij het bevorderen van
praktijkgericht onderzoek en de afzet van produkten. Ook consumenten kunnen door
het kopen van duurzaam geproduceerd voedsel de afzet verbeteren. Op de rol van
de nationale overheid wordt uitgebreider ingegaan in het volgende hoofdstuk.
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Tot nu toe zijn aangrijpingspunten geformuleerd die zijn gelegen in de bedrijfscontext. Daarnaast kunnen echter ook aanbevelingen worden geformuleerd, gericht
op het organisatorische functioneren van de groepen zelf. Innovatiegroepen vertonen
verschillende organisatorische kenmerken. Naarmate de professionalisering en het
ambitieniveau van groepen groeien, zal de noodzaak toenemen om zich te richten
op betaling van arbeidskrachten, op externe financiering van projecten, op het
aantrekken van deskundigheid en op professionele secretariële ondersteuning en
coördinatie. Het functioneren van groepen is tot nu toe sterk afhankelijk van de
inzet en het enthousiasme van individuele voortrekkers. In de groepen zal echter
gestreefd moeten worden naar meer taakverdeling en draagvlakverbreding om
demotivering van de groepsleden te voorkomen. Draagvlakverbreding heeft
daarnaast ook de functie om de achterban te motiveren voor het bevorderen van
duurzame landbouw en zo de legitimiteit van de groep te versterken. Het gevaar
van een verdergaande professionalisering en verzakelijking is, dat de ideologische
component en de sociale functie van de groep onder druk komen te staan. Voortdu
rende bezinning op de doelen is voor een innovatiegroep dan ook van belang. Om
een voorlopers- en kritische functie te kunnen behouden, kan bovendien een groep
activiteiten afsplitsen door dochterorganisaties op te richten, die zich op specifieke
activiteiten richten of op samenwerking met andere kritische actoren. Vakmanschap
is een basisvoorwaarde voor innovatief gedrag. Kennis en kunde op het gebied van
milieu, natuur en landschap en op het gebied van afzet en marketing van nieuwe
produkten hebben agrariërs maar ten dele zelf in huis. Voor de ontwikkeling van
streekeigen produkten is een goede afstemming op deelmarkten een vereiste. Op
deze terreinen kan men zich richten op interne scholing of op het aantrekken van
externe deskundigheid.

9.9 Conclusies
Innovatiegroepen zijn geprofessionaliseerde samenwerkingsverbanden van agrari
ërs. Het professionele karakter van de groepen komt tot uiting in hun collectieve
en doelgerichte gedrag, het streven naar een bepaalde machtspositie en de aandacht
voor kennis en kunde. Er zijn echter grote verschillen tussen groepen ten aanzien
van doelen, financiële positie, organisatiestructuur en -stijl en contacten met andere
organisaties in de bedrijfscontext. Innovatiegroepen richten zich op verschillende
doelen met betrekking tot milieu, natuur en landschap, verbetering van inkomens
mogelijkheden, verandering van de bedrijfsvoering en de bedrijfscontext. De doelen
weerspiegelen de verschillende dimensies van duurzaamheid, zoals die zijn be
schreven in hoofdstuk 8. De organisatievorm van de innovatiegroepen, zijnde een
coöperatie, werkgroep, stichting, vereniging of onderzoeksproject, vloeit logisch
voort uit de activiteiten die de groep ontplooit. Bovendien achten de groepen het
van belang dat in de organisatievorm het democratische karakter van de groep tot
uiting komt. De volgende vijf organisatorische kenmerken blijken van belang voor
het realiseren van de gestelde doelen. Ten eerste de aanwezigheid van voortrekkers
in de groep. Ten tweede de financiering van tenminste de uitvoering van projecten
en zo mogelijk secretariële ondersteuning. De aanwezigheid van voldoende kennis
en kunde is ten derde belangrijk en het zonodig inschakelen van externe deskun
digheid. Een regionale werkingssfeer kan ten vierde een voordeel zijn voor de
groep. Ten vijfde is een goede samenwerking tussen de groepsleden van belang.
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De activiteiten van de innovatiegroep vragen om een groot vakmanschap van de
agrariërs. Het gaat met name om kennis en ervaring op het gebied van natuur- en
landschapsbeheer, kennis op het gebied van grondgebruik, ziekte- en onkruidbestrijding en optimalisering van inputs. Milieu-innovaties en vakmanschap blijken
hand in hand te gaan. Knelpunten op het gebied van de bedrijfsvoering en teelt
techniek treden op bij een milieuvriendelijkere of biologische produktiewijze, met
name op het gebied van kwaliteit, opbrengst, onkruid, ziekten en plagen. Dit speelt
het sterkst binnen de biologische fruitteelt.
De onderzochte innovatiegroepen hebben veel contacten met organisaties en
instituten, zowel met vertegenwoordigers binnen de groep zelf als met actoren in
de bedrijfscontext. Er is met andere woorden sprake van netwerkvorming als
hulpmiddel om een duurzame landbouw te realiseren. De ervaringen met die
contacten zijn verschillend en richten zich op een breed scala aan organisaties op
het gebied van milieu, voorlichting, (semi-)overheden, onderzoeksinstituten en
universiteiten, natuur- en milieubeweging, agrarische belangenorganisaties, bedrijfs
leven en Derde Wereld- en consumentenorganisaties.
Binnen de onderzochte innovatiegroepen zijn er grote verschillen tussen de agrari
sche groepsleden in de kenmerken van hun bedrijven, zoals de mate van intensive
ring, bedrijfsgrootte en bedrijfsstijl, en in persoonskenmerken zoals leeftijd en
politieke voorkeur. Een innovatiegroep kan niet gekarakteriseerd worden met één
bepaalde bedrijfsstijl. Wel zullen kostenbesparende en fijnregulerende bedrijfsstijlen
in innovatiegroepen vaker voorkomen dan op produktiegroei gerichte bedrijfsstijlen.
De verschillen tussen agrariërs binnen innovatiegroepen komen tot uiting in
verschillende vormen van bedrijfsvoering en daarnaast in de motieven waarom
individuele leden deelnemen aan een innovatiegroep.
Innovatiegroepen ondervinden steun en begeleiding van een groot aantal organisa
ties en instituten zoals de landbouwvoorlichting, universiteiten, agrarische belan
genorganisaties, onderzoeksinstituten, natuur- en milieuorganisaties, media en
bedrijfsleven. Met name de landbouwvoorlichting biedt een ondersteunende rol
zonder echter zelf een voorlopersrol te spelen. De positie van de voorlichting is
daarmee ten opzichte van twintig jaar gelden verschoven van een sturende naar een
meer voorwaardenscheppende en stimulerende rol. De groepen ondervinden echter
ook belemmerende invloeden van actoren in de bedrijfscontext. Knelpunten liggen
ten eerste op het terrein van onderzoek. Ten tweede bestaan er soms verschillen in
visie op de gewenste landbouwontwikkeling tussen innovatiegroep en natuur- of
milieuorganisaties. Verder liggen er knelpunten op het gebied van financiën en
afzet. De rol van de agrarische belangenorganisaties en het Landbouwschap werd
in ieder geval tot 1995 overwegend als afwachtend en als niet stimulerend ervaren.
De belangrijkste kenmerken van regionale innovatiegroepen sluiten aan bij de
fysisch-geografische en sociaal-culturele kenmerken van de regio's waarbinnen ze
opereren.
De resultaten van dit onderzoek stemmen overeen met die van Ernst (1994) die in
opdracht van het Landelijk Milieu Overleg regionale initiatiefgroepen op het gebied
van agrarisch natuurbeheer onderzocht. Hieruit kwam naar voren dat de interne
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samenwerking een positieve invloed heeft op het functioneren van de groep. Van
andere actoren zoals collega-boeren, georganiseerde landbouw, overheid en de
natuur- en milieubeweging, ondervinden de groepen naar hun zeggen te weinig
steun. De regionale groepen gaven aan dat men de financiële ondersteuning niet
toereikend vindt en dat men een vergoeding voor natuur- en landschapsbeheer
redelijk vindt in de vorm van bijvoorbeeld een vergoeding, een meerprijs voor een
produkt of een vergoeding van organisatorische kosten of secretariële ondersteu
ning (Ernst 1994).
Om het eigen functioneren te verbeteren zouden innovatiegroepen zich meer
kunnen richten op een goede secretariële ondersteuning en op het aantrekken van
externe financiering voor uitvoering van projecten. Verder zijn de onderlinge
taakverdeling en verbreding van het draagvlak naar andere boeren van belang. Het
bewaken van de ideologisch-kritische, de sociale functie of de onafhankelijkheid
van de groep vormt ook een aandachtspunt. Een voorwaarde voor innovatie ten
dienste van duurzame landbouw is de ontwikkeling van kennis en kunde door
interne scholing of door inschakeling van externe deskundigheid, bijvoorbeeld op
het terrein van agrarisch natuurbeheer.
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10 PERCEPTIE VAN NATIONAAL BELEID DOOR INNOVATIEGROEPEN

'Door natuurproduktie word je afhankelijk van de overheid, maar binnen het oude
beleid wordt er voor je beslist en maak je je nog afhankelijker.'
Teunis-Jacob Slob (lid van de WAV)

10.1 Inleiding
In hoofdstuk 7 zijn de beleidsvoornemens van de nationale overheid zoals de
doelformulering, de gekozen strategie en de instrumentering beschreven en beoor
deeld op basis van de geformuleerde duurzaamheids- en sturingscriteria. In dit
hoofdstuk komt aan de orde hoe innovatiegroepen zelf het nationale overheids
beleid in dit opzicht ervaren en welke knelpunten ze op dit punt ondervinden. De
onderzoeksvraag die in dit hoofdstuk wordt beantwoord is dan ook: 'op welke
wijzen voelen innovatiegroepen zich in hun activiteiten gestimuleerd of belemmerd door hun
contacten met overheden en door het nationale overheidsbeleid?
De opbouw van dit hoofdstuk is als volgt. In paragraaf 10.2 wordt ingegaan op de
contacten die innovatiegroepen onderhouden met overheidsvertegenwoordigers op
verschillende bestuursniveaus en op de wijzen waarop ze die contacten ervaren. De
mogelijkheden voor innovatiegroepen om een meer duurzame landbouw te realise
ren, hangen sterk samen met de economische randvoorwaarden waarmee boeren
te maken hebben. Bepalend daarbij is het Europese markt- en prijsbeleid dat
doorwerkt in het nationale beleid en dat grote invloed heeft op de inkomens van
boeren en op de afzetmogelijkheden van produkten van de Nederlandse landbouw
(paragraaf 10.3). Het nationale overheidsbeleid voor de landbouw is gericht op het
bereiken van een meer duurzame landbouw. Op de wijze waarop innovatiegroepen
de doelformulering van de nationale overheid ervaren, wordt in paragraaf 10.4
ingegaan. Zoals is hoofdstuk 7 is beschreven, legt de nationale overheid in haar
streven naar duurzame landbouw sterk de nadruk op technologische oplossingen.
De beoordeling daarvan door innovatiegroepen is het onderwerp van paragraaf
10.5. De belangrijkste ecologische problemen in de Nederlandse landbouw zijn de
mest- en gewasbeschermingsproblematiek en de aantasting van natuur en land
schap. De ervaringen en percepties van innovatiegroepen van het beleid op deze
terreinen worden beschreven in de paragrafen 10.6 tot en met 10.8.
In paragraaf 3.4 is de vraag gesteld, in hoeverre innovatiegroepen kunnen bijdragen
aan zelfsturing. De opvattingen van innovatiegroepen over zelfsturing zijn het
onderwerp van paragraaf 10.9. In paragraaf 10.10 worden conclusies getrokken. In
hoofdstuk 11 zullen de bevindingen van de beleidsevaluatie in hoofdstuk 7 en de
perceptie van het nationale beleid door de onderzochte innovatiegroepen met elkaar
worden vergeleken. De gegevens voor dit hoofdstuk zijn verkregen door interviews
te houden met leden van de onderzochte innovatiegroepen (zie hoofdstuk 4). De
vragenlijsten zijn opgenomen als bijlage 5. Naar de innovatiegroepen is verwezen
door de afkortingen die in paragraaf 8.1 zijn genoemd.
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10.2 Contacten met overheden
In de vraagstelling van dit hoofdstuk is onderscheid gemaakt tussen enerzijds de
perceptie van contacten die innovatiegroepen met vertegenwoordigers van overhe
den onderhouden en anderzijds de wijze waarop innovatiegroepen de beleids
voornemens van de nationale overheid ervaren. De contacten van innovatiegroepen
met vertegenwoordigers van gemeenten, provincies en nationale overheden zijn het
onderwerp van deze paragraaf. De onderzochte innovatiegroepen hebben over het
geheel genomen zeer regelmatig contact met overheidsvertegenwoordigers, bijvoor
beeld in het kader van overleg met ambtenaren en pogingen tot beleidsbeïnvloe
ding, bij onderhandelingen over gebiedsplannen en wanneer subsidie door overhe
den wordt verstrekt.
Provincies en gemeenten
Veel innovatiegroepen hebben een regionale werkingssfeer en zijn gericht op
beïnvloeding van het regionale natuur- en mineralenbeleid. Het is dan ook niet
verwonderlijk dat er veel contacten zijn tussen innovatiegroepen en provinciale
beleidsmakers. Over het algemeen worden die contacten door de groepen als
positief ervaren. Positieve contacten met lagere overheden zijn niet altijd een gevolg
van officieel beleid, maar komen bij een aantal groepen voort uit de individuele
belangstelling van ambtenaren voor innovatiegroepen.
Een voorbeeld van spanningen tussen een innovatiegroep, overheden en agrarische
belangenorganisaties die het proces naar duurzame landbouw belemmerden, laat
de situatie op Terschelling zien. De Stichting Boeren? Natuurlijk! voelde zich
jarenlang belemmerd door gemeentelijke overheidsvertegenwoordigers. Zo blijkt de
gemeentelijke vergoeding voor ganzenschade niet kostendekkend. De in 1994
toegezegde vergoeding was 200 tot 300 gulden per hectare. In 1996 bleek er slechts
60 gulden per hectare beschikbaar. Een aantal Terschellinger boeren heeft gezamen
lijk koepels laten bouwen voor mestopslag. De uitbetaling van de toegezegde
gemeentelijke subsidie voor de koepels liet echter jarenlang op zich wachten.
Persoonlijke en belangentegenstellingen tussen de Stichting Boeren? Natuurlijk!,
enkele lokale bestuurders van de agrarische belangenorganisatie FLTO en de
gemeente, met name de wethouder voor landbouw, blokkeerden jarenlang de
totstandkoming van plannen voor duurzame landbouw op dit Waddeneiland. De
SBN verwijt de gemeente dat zij in plaats van handhaving van het huidige aantal
landbouwbedrijven, meer natuurgebied wil creëren op Terschelling. Rijks- en
provinciale overheden waren slecht geïnformeerd over de belangentegenstellingen
en de verslechterende economische situatie op de eilanden en volgden teveel de
afhoudende koers van de FLTO. Hierdoor kalfde het draagvlak voor vernieu
wingsplannen onder de boeren af, zo bleek uit stemmingen; van bijna 100 procent
in 1991 tot 55 procent in 1995. Door bemiddeling van buitenaf door de Koninklijke
Nederlandse Heidemaatschappij en de Vakgroep Rurale Sociologie van de Land
bouwuniversiteit Wageningen werden de FLTO en de gemeente Terschelling over
de streep getrokken, tijdens een informatie- en discussieavond op 31-1-1996. Begin
1996 is een project 'plattelandsvernieuwing op de Waddeneilanden' gestart, te
beginnen op Terschelling, ondersteund door een plaatselijke begeleidingscommissie
en een klankbordgroep van drie 'wijze mannen' die het vertrouwen hebben van
de boeren.
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Voorbeelden van stimulering van innovatiegroepen door gemeenten en provincies
zijn:
• erkenning van de belangen van de groep. Zo verbeterden de contacten tussen
Westlandse glastuinders en gemeentelijke en provinciale beleidsmakers toen de
overheden volgens de telers de nadelen van substraatteelt meer gingen erkennen;
• financiële maatregelen, zoals de financiering van reclameborden op biologische
bedrijven door de provincie Drente;
• ambtelijke ondersteuning, zoals het vrijstellen van een medewerker door de
provincie Friesland voor ondersteuning van de Vereniging Eastermars Lânsdouwe. Deze medewerker wordt overigens betaald door de innovatiegroep met
subsidie van het ministerie van VROM;
• het buiten werking stellen van bepaalde maatregelen. Zo werd in de gemeente
Tytjerksteradeel de Ecologische Richtlijn voor alle landbouwbedrijven buiten
werking gesteld, op voorwaarde dat de boeren het landschapsbeheer in dit
gebied zouden uitvoeren;
• experimentele vormen van gebiedsgericht beleid. Vanaf 1995 wordt in de Alblasserwaard en Vijfheerenlanden overleg gevoerd in een gebiedscommissie met een
groot aantal belangengroepen om te komen tot een experimenteel gebiedsgericht
beleid voor dit gebied. Een concept convenant is begin 1996 opgesteld. Bestaande
instrumenten worden hier vervangen, zoals de Relatienota door vrijwillige natuurproduktiebetaling (zie intermezzo 10.1 in paragraaf 10.6). In ROM-gebieden
wordt het beleid inzake ruimtelijke ordening en milieubeleid geïntegreerd. Mede
dankzij de financiële middelen die in deze gebieden beschikbaar zijn, kunnen
innovatiegroepen worden gestimuleerd. Zo gaf de Milieucoöperatie de Peel aan
dat men zonder de steun van het ROM-project Nadere Uitwerking Brabant
Limburg (NUBL) niet zou kunnen functioneren. NUBL financierde mineralencursussen en wees subsidie-aanvragen voor onderzoeksprojecten toe. Ook voor
bepaalde gebieden die zijn genoemd in de Structuurschema Groene Ruimte, zijn
middelen beschikbaar (Ministerie van LNV en VROM 1993). Zo is in de Waarde
volle Cultuur Landschappen (WCL) Midden-Brabant, Waterland en Winterswijk,
waar innovatiegroepen actief zijn, jaarlijks 2,3 miljoen gulden beschikbaar gesteld
door LNV voor uitvoering van onder meer natuurbeheerprojecten.
Rijksoverheden
Innovatiegroepen onderhouden vooral contacten met vertegenwoordigers van de
ministeries van LNV en VROM en met leden van de Tweede Kamer. Daarnaast
werden enkele ervaringen genoemd van innovatiegroepen met andere ministeries
en met de Europese Unie zoals de volgende voorbeelden laten zien. De Westlandse
glastuinders voelden zich belemmerd toen in 1992 een commissie van het ministerie
van Verkeer en Waterstaat een lijst opstelde met gewassen die niet meer in de
grond geteeld mochten worden. Hierover ontstond bij de WTG en andere grondtelers zoveel beroering, dat de lijst werd ingetrokken. De WBZ ontving 15 jaar lang
subsidie van de Nederlandse Commissie voor Ontwikkelingssamenwerking (minis
terie van Ontwikkelingssamenwerking), voor de bijdrage van de groep aan bewust
wording. Twee innovatiegroepen ontvingen of ontvangen subsidie van de Europese
Unie (WBZ, IBL). Eén van de onderzochte innovatiegroepen heeft ervaring met een
grensoverschrijdend interregio-project. Door het Noordelijk Agrarisch Innova
tiecentrum is een tweejarig project opgestart voor stimulering van biologische
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landbouw in Nederland en Duitsland. De Europese Unie ondersteunde dit project
met VA miljoen gulden subsidie. Met de biologische boeren in Nederland is volgens
de NBLV binnen het project geen contact gezocht en de betrokken regio's bleven
te zelfstandig naast elkaar werken. Van dit project heeft volgens de innovatiegroep
vooral de handel geprofiteerd en nauwelijks de boeren.
De drie onderzochte biologische innovatiegroepen gaven aan weinig contacten te
onderhouden met rijksambtenaren of Tweede-Kamerleden, omdat ze er weinig
resultaat van verwachten of omdat ze de belangenbehartiging op nationaal niveau
overlaten aan organisaties zoals Biologica. De ervaringen die ze hebben, worden als
niet positief gezien. Wel voelde de NBLV zich gesteund doordat het ministerie van
LNV een extra halve arbeidsplaats financierde in Noord-Nederland voor de voor
lichting aan boeren over biologische landbouw. De Coöperatie Prisma ervoer als
belemmerend, dat de waarde van het biologische fruitteeltonderzoek, dat wordt
uitgevoerd door het Louis Bolk Insitituut, te weinig wordt erkend door het ministe
rie van LNV. Ook vonden de biologische fruittelers weinig gehoor bij LNV voor de
knelpunten in het gewasbeschermingsbeleid. Subsidie-aanvragen van IBL bij de
ministeries van VROM en LNV werden afgewezen omdat de afdeling Wetenschap
en Technologie van het ministerie van LNV volgens de projectleider van IBL op het
standpunt staat dat dit soort praktijkgericht onderzoek op proefstations moet
gebeuren. Het Flevolandse biologische onderzoeksproject, dat innovatief is op het
gebied van ecologische duurzaamheid, wordt grotendeels gesteund door de
Europese Unie en slecfys voor een klein deel door LNV. De biologische groepen
voelen zich financieel niet gestimuleerd door de rijksoverheid. Een akkerbouwer
verwoordt dit als volgt:
'We zijn gestimuleerd door goedwillendheid van de overheid, maar belemmerd in de
praktijk. Er is wel belangstelling, je wordt vaak gevraagd om iets te vertellen, of om mee
te doen aan excursies en dergelijke. Maar als men ons echt wil steunen, zou men ons de
financiële mogelijkheden moeten geven om een betaalde deeltijd kracht aan te nemen.'
(NBLV)
In tegenstelling tot de drie biologische groepen ervaren de andere onderzochte
innovatiegroepen de contacten die ze hebben met rijksoverheden als positief. Opval
lend is dat individuele Tweede-Kamerleden vaak zeer geïnteresseerd zijn in initia
tieven van boeren. Er zijn regelmatig excursies van kamerleden naar concrete
projecten en innovatiegroepen. Opvallend is dat de steun aan een aantal innovatie
groepen tijdens de opstartfase vooral van het ministerie van VROM kwam en
minder van het ministerie van LNV. Dit hangt onder meer samen met het feit dat
VROM de verantwoordelijkheid heeft voor het beleidsterrein milieu. Ook de
voorbeeldplannen die in het kader van de Vierde Nota ruimtelijke ordening extra
(VINEX) zijn opgesteld en de doelgroepbenadering hebben mijns inziens een
stimulerende rol gespeeld. De beperkte betrokkenheid van het ministerie van LNV
kan verklaard worden doordat het ministerie de afgelopen jaren vooral de nadruk
legde op overleg met de overkoepelende organisatie het Landbouwschap. Het
beleid was sterk gericht op generieke regelgeving, het formuleren van regels voor
de sector als geheel, en het natuurbeleid zoals neergelegd in het Natuurbeleidsplan
bevorderde vooral de scheiding van landbouw en natuur (zie hoofdstuk 7). De
steun van het ministerie van VROM aan innovatiegroepen wordt geïllustreerd door
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de volgende voorbeelden. Eind jaren tachtig ontving het Boerenbroodplan, de
voorloper van SZV, een prijs voor het beste idee op het gebied van milieu-innova
tie. VROM gaf verder in 1993 opdracht tot de IMSA-studie, een verkennend
onderzoek naar duurzame landbouw op de Waddeneilanden (Posma en Visée 1993)
en vroeg de innovatiegroep SBN om een voortrekkersrol te spelen bij ontwikkeling
van duurzaamheid op de eilanden. Het ministerie van VROM gaf de VEL in 1993
een subsidie van 250.000 gulden om haar ideeën uit te werken tot een voorbeeld
plan. Ook stelde dit ministerie geld beschikbaar om een model voor een bedrijfs
plan te ontwikkelen, toegesneden op de lokale Friese situatie. De steun aan deze
Friese innovatiegroep is overigens effectief geweest. De VEL is de eerste groep die
haar ideeën uitgebreid in een regionaal plan heeft uitgewerkt. De uitstraling van
dit initiatief naar andere boeren is groot, getuige de aandacht ervoor in de land
bouwbladen en de voorbeeldwerking voor andere initiatieven.
Het ministerie van LNV heeft in eerste instantie meer afwachtend gereageerd en is
later dan het ministerie van VROM, met name na 1994, de innovatiegroepen
financieel gaan steunen. Er is toen ook duidelijk een omslag opgetreden in de sterk
centrale sturing van de rijksoverheid van het ministerie van LNV (zie paragraaf
7.4.1 en 7.4.2). Het startpunt van deze omslag was de instelling eind 1992 van de
projectgroep BALM (Bestuurlijke Aanpak Landbouw-Milieuproblematiek) door de
top van het ministerie. Deze projectgroep bepleitte een vorm van netwerksturing.
Ook het verschijnen van het rapport 'Sturing op maat' illustreert de koersverande
ring bij LNV (Vos et al. 1994). Illustratief voor de koersverandering is het feit dat
vertegenwoordigers van het ministerie van LNV zelf contact zochten met de
Milieucoöperatie de Peel. Tijdens een bijeenkomst in 1993 over 'netwerksturing'
met ambtenaren van het ministerie van LNV en de belangenorganisatie NCB,
erkenden ambtenaren dat er onvoldoende draagvlak is voor het beleid en dat men
voortaan met meerdere partijen rond de tafel wil gaan zitten. Het ministerie van
LNV deed in 1994 een verzoek aan de MCP om een plan van aanpak voor het
Peelgebied te maken. In de woorden van een lid van de innovatiegroep:
'Vroeger kwam de rijksoverheid met beleid, maar nu heeft men de houding: alles van
bovenaf regelen lukt niet, ze vragen hoe wijzelf de problemen denken op te lossen. Men
staat veel opener voor ideeën van onderaf. Vroeger was het beleid meer voorgekauwd, veel
maatregelen waren bovendien niet effectief.'
De Stichting Zeeuwse Vlegel ontving in 1993 een bedrag van 20.000 gulden als
subsidie van het ministerie van LNV. Illustratief voor de koerswijziging van LNV
is ook de uitspraak van de directeur-generaal Landelijke Gebieden en Kwaliteits
zorg, die tijdens een symposium op 14 april 1994 stelde:
'de overheid erkent en onderkent het belang van regionale samenwerkingsverbanden
zoals milieucoöperaties. Agrarische samenwerkingsverbanden moeten zowel binnen als
buiten de Ecologische Hoofdstructuur mogelijk zijn, maar moeten wel wettelijk geregeld
zijn. We gaan hiermee experimenten opzetten. We juichen de vorming van nieuwe
samenwerkingsverbanden op het gebied van boeren, natuur, milieu, recreatie en land
schapsbescherming toe. De boeren zullen betaald gaan krijgen voor de hoeveelheid plantesoorten in hun sloot of de soortenrijkdom aan vogels in en rond hun land. De overheid
gaat de koers met betrekking tot het landbouwbeleid wijzigen.' (SBN 1994)
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De SBN maakte tijdens deze studiedag de afspraak met het ministerie van LNV dat
de overheid de vernieuwing van de landbouw op de Waddeneilanden verder zal
stimuleren.
Een voorbeeld van stimulering van innovatiegroepen door het ministerie van LNV
is de subsidie-verlening in 1994 aan vijf groepen, die elk 30.000 gulden ontvingen
om een plan van aanpak te maken voor hun specifieke bedrijfstak en regio: WTG,
MCP, VEL en de door mij niet onderzochte groepen Stichting Waardevol Cultuur
landschap Winterswijk en de Vereniging voor Natuur- en Landschapsbeheer
Achtkarspelen. De plannen van aanpak zijn experimenten op het gebied van
zelfsturing door innovatiegroepen. Minister Van Aartsen stelde:
'ik vind de experimenten zinvol omdat ze de eerste praktijkervaringen en -resultaten
zullen geven van een bestuurlijke aanpak die we tot op heden als theoretisch concept
hebben onderschreven, in het rapport Sturing op Maat.' (geciteerd in Vakgroep
Sociologie et al. 1995)
Na indiening van de vijf plannen van aanpak in 1995 liet de reactie van LNV een
jaar op zich wachten, mijns inziens vooral omdat juristen van het ministerie van
LNV het verlenen van ontheffingen voor regelgeving aan boeren als problematisch
beschouwen. In februari 1996 kregen de vijf groepen groen licht van minister Van
Aartsen, in de vorm van ontheffingen van regelgeving en financiële steun. De
Milieucoöperatie de Peel mag starten met een heffing- en premiesysteem gekoppeld
aan de mineralenboekhouding en krijgt waarschijnlijk toestemming voor het uitrij
den van de waterige fractie die vrijkomt na mestbewerking. Ook ontvangt deze
groep 5,2 miljoen gulden voor projecten voor de integratie van landbouw, natuur
en milieu. Ook de groepen in Achtkarspelen en Oostermeer en de WTG ontvingen
subsidiebedragen voor landschapsbeheer, onderzoek of voorlichting. De vijf
groepen beschouwen de steun van LNV als een doorbraak, ondanks dat het aantal
concrete toezeggingen nog beperkt is en een aantal verzoeken is afgewezen (Van
den Oever 1996). Naast de steun aan deze vijf innovatiegroepen werd in een interne
notitie in juni 1996 gepleit voor het aanstellen van een fulltime coördinator voor
agrarische initiatieven bij LNV. Innovatiegroepen worden verder gesteund door het
beleid inzake plattelandsvernieuwing. In 1996 was een kaderregeling in ontwikke
ling voor stimulering van innovatie en vernieuwing in het landelijk gebied. Als
voorbereiding daarop is in 1996 een eenmalige subsidie van 19 miljoen gulden
beschikbaar gesteld, voor financiering van projecten op het terrein van plattelands
vernieuwing en natuurbeheer.
De recente stimulering van innovatiegroepen komt mijns inziens onder meer voort
uit de bestuurlijke erkenning dat de overheid beperkte sturingskracht heeft. Innova
tiegroepen vormen een aangrijpingspunt om experimenten met zelfsturing op te
zetten. Zo zei minister Van Aartsen in februari 1996 in een gesprek met de vijf
gesteunde groepen:
'als er vanaf de basis zulke initiatieven komen, moet je als overheid een stap terug
kunnen doen met regelgeving (...) dit is één van de sleutels om een vernieuwingsproces
tot stand te brengen.' (geciteerd in Van den Oever 1996:7)
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Zo'n nieuwe bestuurlijke aanpak heeft echter ook een aantal gevaren. Zo kunnen
innovatiegroepen zich als een vangnet voor subsidie opstellen (Vereijken, interview
18-10-1994). Andersom kunnen beleidsmakers de groepen gebruiken als 'politiek
rookgordijn' en zich goodwill verschaffen door subsidieverstrekking aan innovatie
ve boerengroepen, terwijl tegelijkertijd de duurzame ontwikkeling van de land
bouwsector als geheel wordt vertraagd. Het ministerie van LNV kan innovatiegroepen omarmen om haar eigen problemen, zoals de handhaving van regelgeving
of de inkrimping van het ambtenarenapparaat, op te lossen. De effectiviteit van
zelfsturing, in termen van doelbereiking en efficiëntie, dient daarom kritisch
getoetst te worden.
Het is wellicht niet toevallig dat van de onderzochte tien innovatiegroepen juist de
drie genoemde groepen VEL, MCP en WTG relatief de meeste overheidssubsidie
hebben ontvangen en zijn uitgenodigd voor het maken van een plan van aanpak.
Deze groepen zijn in paragraaf 8.4.2 gekarakteriseerd als pragmatische groepen.
Deze pragmatische groepen hebben opvattingen over een gewenste landbouw die
minder afwijken van de feitelijke situatie en meer aansluiten bij die van overheden,
dan bij de meer ideologische groepen het geval is. Het zijn groepen die zelf duide
lijk aan de bel trekken bij vertegenwoordigers van nationale overheden, bijvoor
beeld door subsidie-aanvragen. Bij twee van de meer ideologische groepen is de
behoefte aan onafhankelijkheid een reden om geen of minder overheidssubsidie aan
te vragen (WBZ, WAV). Opvallend is ook dat deze boerengroepen, die kritisch
staan tegenover het overheidsbeleid en de huidige landbouwontwikkeling, weinig
deelnamen aan het Nationaal Landbouwdebat Terzake. De WBZ ervoer het echter
als onterecht niet benaderd te zijn voor deelname aan dit debat.
De conclusie van deze paragraaf is dat innovatiegroepen die niet biologisch werken,
zich gestimuleerd voelen in contacten met overheden op gemeentelijk, provinciaal
en rijksniveau. Op rijksniveau heeft het ministerie van VROM een voortrekkersrol
gespeeld. Het ministerie van LNV reageerde in eerste instantie meer afwachtend.
Innovatiegroepen vormen een aangrijpingspunt voor de overheid om experimenten
met zelfsturing op te zetten. Met name de meer pragmatische innovatiegroepen
worden gestimuleerd door subsidies en ontheffing van regelgeving. Agrarische
groepen die een landbouw(ontwikkeling) voorstaan die minder aansluit bij het tot
nu toe gevoerde overheidsbeleid, zoals de biologische groepen, genoten tot 1996
duidelijk minder belangstelling vanuit de overheid en ontvingen minder financiële
steun.

10.3 Markt- en exportbeleid
Voordat ingegaan wordt op het nationale beleid wordt de perceptie door innovatie
groepen van het Europese markt- en prijsbeleid beschreven. Het Europese land
bouwbeleid is hier relevant omdat dit beleid doorwerkt in het nationale beleid en
sterk de inkomens van boeren en de afzetmogelijkheden van produkten in de
Nederlandse landbouw bepaalt. De Europese Commissie is in 1991 met een voorstel
gekomen om het gemeenschappelijk landbouwbeleid te hervormen. De zogenaamde
'Mac Sharry' voorstellen omvatten nieuwe regelingen voor de marktordening en
begeleidende maatregelen. De belangrijkste gevolgen van Mac Sharry voor agrariërs
zijn tot nu toe een verdere prijsdaling in de akkerbouw, de braakleggingsregeling
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en financiële toeslagen per hectare aan graantelers. De hervormingen van het
Europese landbouwbeleid zijn gericht op een liberalisering van de internationale
handel in landbouwprodukten. Ook de discussienota van het ministerie van LNV,
'Gemeenschappelijk landbouwbeleid op lange termijn', gaat uit van een verdere
liberalisatie. Dit betekent dat handelsbelemmeringen zoals hoge invoertarieven en
subsidiëring van de Nederlandse export van landbouwprodukten verder afge
bouwd moeten worden, met name na het jaar 2000. De Europese prijzen voor land
bouwprodukten zullen zich dan bewegen in de richting van de prijs op de wereld
markt (Ministerie van LNV 1996).
De innovatiegroepen die bedrijfstakken omvatten die weinig marktbescherming
kennen, zoals de glastuinbouw, de intensieve veehouderij en de fruitteelt, zien zoals te verwachten- een vrije markt voor landbouwprodukten als wenselijk of als
onontkoombaar (WTG, MCP, CP). Wel werden tijdens de interviews door boeren
die een liberaal landbouwbeleid onderschrijven, daarvoor randvoorwaarden
genoemd zoals aandacht voor het milieu, voor arbeidsomstandigheden en voor het
handhaven van de agrarische werkgelegenheid in Nederland. De biologische
landbouw werkt voor een deelmarkt. Er bleek in het onderzoek geen relatie vast
te stellen tussen biologische innovatiegroepen en hun opvatting over markt- en
exportbeleid. Individuele biologische fruittelers gaven bijvoorbeeld aan dat men een
vrije handel voorstaat, ook al zouden daardoor bepaalde teelten verdwijnen. Men
acht een vrije markt mogelijk omdat Nederland een concurrentievoordeel heeft bij
de appelteelt, namelijk het gunstige klimaat (CP). De NBLV pleit daarentegen voor
een regionalisering van de produktie en incalculering van milieukosten in de prijs
van produkten.
'De handel en verwerking worden te belangrijk geacht. De landbouw moet volgens het
overheidsbeleid extensiveren, maar dit betekent exportverlies. De exportbelangen zijn
belangrijker dan het milieu, waardoor het beleid rommelen in de marge blijft. ' (NBLV)
De projectleider van het Flevolandse project gaf aan een voorstander te zijn van
'cross compliance' op Europees niveau. Dit betekent dat agrariërs financieel
gesteund worden per hectare of per bedrijf, indien ze in hun bedrijfsvoering
uitgaan van ecologische randvoorwaarden (IBL). De boeren die aan het Flevolandse
project deelnemen leveren vijf procent van hun land in, maar komen niet in
aanmerking voor de Europese braakregeling. De boeren voldoen namelijk niet aan
de eis dat een braak te leggen perceel minstens 25 meter breed moet zijn (Jongerden
en Ruivenkamp 1996:148).
Innovatiegroepen die door kwaliteitsproduktie een eigen deelmarkt hebben gecreeerd, ondervinden nog wel de gevolgen van het Europees markt- en prijsbeleid en
worden erdoor belemmerd. Door prijsdaling wordt het verschil tussen de gangbare
produkten en biologische of kwaliteitsprodukten groter. SZV is bijvoorbeeld tegen
een verdere prijsdaling van graan.
'Het prijsverschil tussen gewoon meel en Vlegelmeel wordt steeds groter. Steeds meer
bakkers gaan vragen of het Vlegelmeel goedkoper kan worden. We zijn echter niet van
plan om het Vlegelmeel goedkoper te maken voor de bakkers, want daarmee ondermijnen
we onze eigen doelstelling.' (SZV)
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De groep wijst ook op de spilfunctie van graan en de relatie met het milieu. Graan
is een gewas dat noodzakelijk is voor een optimale vruchtwisseling. Door de handel
wordt de prijs van graan gekoppeld aan die van andere gewassen, gewassen die
niet onder de marktordening vallen zoals peulvruchten. Bij prijsdaling kunnen
minder investeringen gepleegd worden, bijvoorbeeld in zuinige spuitapparatuur of
in arbeid voor mechanische onkruidbestrijding. De SZV staat achter de ideeën van
de Nederlandse Akkerbouw Vakbond, een 'alternatieve' belangenorganisatie die
sterk aandringt op overheidsingrijpen in de vorm van graanprijsverhoging, in
combinatie met produktiebeheersing.
Melkveehouders hebben te maken met een melkquotering waardoor de prijs van
melk min of meer op peil wordt gehouden. De geïnterviewde melkveehouders
pleiten voor handhaving van deze vorm van beschermend Europees beleid. Het
meest kritisch over het Europees beleid zijn innovatiegroepen die een brede duur
zaamheidsdefinitie hebben en aandacht besteden aan de gevolgen van landbouw
voor de Derde Wereld. Ze staan dan ook achter een vermindering of afschaffing
van de Europese exportsubsidies (WAV, WBZ). De WAV acht duurzaamheid tegen
strijdig aan een vrijere wereldmarkt. Veevoer en voedsel zou zoveel mogelijk in de
eigen regio binnen Nederland verbouwd moeten worden (WAV). De WBZ richt
zich op het beïnvloeden van het Europese beleid door het formuleren van alterna
tieve voorstellen, als een vermindering van overschotten door contingentering,
importbeperkingen voor produkten die een land zelf produceert, importbeperkin
gen voor graanvervangers, steun aan Derde Wereld landen, het koppelen van
Europese landbouwsubsidies aan voorwaarden voor duurzaamheid, handhaving
van de akkerbouw en het aanwenden van de braakleggingsregeling voor verbouw
van voedergewassen. De ondervraagde boeren noemden een aantal argumenten
waarom de landbouw beschermd zou moeten worden. De landbouw creëert
werkgelegenheid en levert een bijdrage aan het beheer van het landelijk gebied.
Voedselproduktie is een eerste levensbehoefte en heeft een strategische betekenis.
In een vrije markt worden boeren internationaal tegen elkaar uitgespeeld en geldt
'het recht van de sterkste'. Uit de genoemde argumenten blijkt dat de bepleite be
scherming van de landbouw samenhangt met de wijze waarop landbouw door de
innovatiegroepen wordt gedetineerd (zie paragraaf 8.4.3).
De conclusie van deze paragraaf is dat een verdere liberalisering van internationale
landbouwmarkten door de meeste innovatiegroepen niet wordt voorgestaan.
Prijsdaling werkt belemmerend voor innovatiegroepen. Dit geldt ook voor groepen
die opereren op specifieke deelmarkten voor biologische en kwaliteitsprodukten.
De onderzochte innovatiegroepen die sterk geïntegreerd zijn in relatief 'vrije'
markten zoals het geval is in de intensieve veehouderij, de fruitteelt en de glastuin
bouw, zien een meer liberaal landbouwbeleid niet als problematisch.

10.4 Beleid gericht op een duurzame landbouw
Aan de innovatiegroepen is gevraagd hoe zij in het algemeen de manier ervaren
waarop de nationale overheid een duurzame landbouw bevordert. De onderzochte
groepen bleken dit alle overwegend negatief te percipiëren, zoals in deze paragraaf
wordt uitgelegd. Wel gaven in 1994 twee groepen expliciet aan, dat het beleid zich
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inmiddels in positieve zin wijzigt. Zo is er een verschuiving merkbaar van een
beleid dat gedetailleerde maatregelen voorschrijft, naar een beleid dat alleen de
doelen vastlegt (SZV). Ook is er minder sprake van een éénrichtingsverkeer van
overheid naar agrariërs en meer sprake van netwerksturing en van gezamenlijke
formulering van beleid door agrariërs en overheden (MCP). Er kan onderscheid
gemaakt worden tussen innovatiegroepen die een zeer brede definitie van duur
zaamheid hanteren (zoals de WBZ en WAV, zie paragraaf 8.4.2) en andere innova
tiegroepen. De eerste groepen hebben de meest fundamentele kritiek op het beleid.
Door deze groepen wordt, zoals ook de vorige paragraaf liet zien, het gebrek aan
overheidsaandacht voor werkgelegenheid van boeren, voor economische ongelijk
heid tussen boeren en voor de mondiale aspecten van duurzaamheid gehekeld.
Bepleit wordt een beleid dat minder negatieve gevolgen heeft voor boeren in de
Derde Wereld. Dit betekent een vorm van landbouw die minder gericht is op ex
port en die minder buitenlands krachtvoer gebruikt. En het betekent een beleid dat
uitgaat van redelijke prijzen voor produkten van agrariërs hier en in de Derde
Wereld. Door de verhandelbaarheid van melkquota worden de grote, kapitaalkrach
tige bedrijven gestimuleerd, die de quota opkopen. De WBZ stelt voor om regionale
melkbanken de vrijkomende produktieruimte te laten verdelen onder boeren die dit
economisch het hardst nodig hebben, zodat de verschillen in melkproduktie tussen
melkveehouderijbedrijven worden verkleind. De kritiek van innovatiegroepen op
de doelformulering van de nationale overheid is ecologisch, economisch en bestuur
lijk van aard zoals hierna wordt uiteengezet.
Als economische kritiek noemden boeren dat het beleid te weinig gericht is op
kostendekkende prijzen (IBL, WAV, WBZ, SZV) en dat de milieukosten onvoldoen
de in de prijzen zijn doorberekend (CP). Verschillende groepen noemden de hoge
investeringen die het milieubeleid vergt (WTG, SBN, WBZ, MCP, VEL). Met name
de hoge kosten in de glastuinbouw creëren een spanning tussen technische haal
baarheid, milieudoelstellingen en een economisch rendabele bedrijfsvoering (WTG).
Het Landbouw Economisch Instituut berekende in 1993 de kosten voor alle voorge
nomen maatregelen voor de glastuinbouw op gemiddeld 371.000 gulden per bedrijf
(Oogst 15-10-1993). Ook verhogen de eisen op het gebied van duurzaamheid de
kostprijs van produkten teveel. Dit levert met name problemen op voor boeren met
een klein bedrijf of met een bedrijf met meerdere bedrijfstakken, zoals melkvee- en
varkenshouderij. Per bedrijfstak moet namelijk geïnvesteerd worden in verschillen
de milieuvoorzieningen; de kosten daarvan drukken op een kleiner produktievolume per bedrijfstak. Op die manier stimuleert het milieubeleid een ontmenging
van bedrijven (WBZ).
Ecologische kritiek richt zich op het gebrek aan toekomstvisie van de overheid (IBL),
op de geringe aandacht voor extensivering (WAV, WBZ, IBL) of op de beleidsmati
ge voorkeur voor grondloze teelt en gesloten systemen in de glastuinbouw (WTG).
Ook is het beleid volgens twee groepen tot nu toe te weinig geconcentreerd op de
werkelijke veroorzakers van milieuproblemen, de bedrijven met mestoverschotten
(WBZ, NBLV). Biologische boeren ervaren als knelpunt dat Brabantse boeren de
mogelijkheid hebben in de drie noordelijke provincies grond aan te kopen voor
mestafzet, maar die grond soms alleen gebruiken 'op papier', dus er geen mest
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naar toe brengen en de grond braak laten liggen. De grondprijs in deze gebieden
stijgt hierdoor.
De meeste kritiek richt zich echter niet op de juist genoemde ecologische en
economische aspecten van het beleid inzake duurzame landbouw, maar op de
bestuurlijke aspecten, vooral op de implementatie van het beleid. De kritiek van
boeren heeft betrekking op de volgende vier punten die samenhangen met de
nadruk die de overheid tot nu toe legde op juridische sturing (zie hoofdstuk 7). Ten
eerste werkt het teveel aan regels belemmerend voor innovatiegroepen (NBLV, WAV,
WBZ, VEL).
'De overheid bevordert niet een duurzame landbouw, maar veroorzaakt alleen maar
verzvarring. De mensen zijn veel drukker bezig met alle regels die ze moeten uitvoeren,
dan dat ze worden gestimuleerd om zelf na te denken hoe ze het anders moeten doen.'
(NBLV)
Ten tweede wordt ondanks de tendens tot fijnregulering en beleidsdifferentiatie van
de laatste jaren, het beleid nog teveel als generiek ervaren, als te weinig op maat
gesneden, vooral het mineralen- en natuurbeleid. Een bedrijf met maar een paar
koeien dient bijvoorbeeld ook te investeren in mestopslag en het onderwerken van
mest (WBZ). Ondanks de grote verschillen tussen bedrijven gaat de overheid nog
teveel uit van gemiddelden van bedrijven en algemene normen (WTG). Ten derde
benadrukken boeren dat de regels onvoldoende afgestemd zijn op de praktijk (SBN,
VEL, WTG).
'De overheid en de Lânsdouwe bewoners streven in feite dezelfde doelen na. Het verschil
in benadering is, dat de overheid maatregelen kiest die vaak moeilijk in het bedrijf zijn
in te passen. De vertaling van sectorbeleid naar ondernemersbeleid verloopt te moeilijk
en wordt in de streek niet als praktijkgericht ervaren. Het gevolg is dat doelen niet
worden gehaald, dat er wantrouwen groeit en dat de leefbaarheid van het platteland
afkalft.' (VEL)
In de glastuinbouw signaleren telers dat maatregelen worden uitgevoerd zonder dat
deze in de praktijk getoetst zijn. Het Lozingenbesluit (1994) dat betrekking heeft op
de waterkwaliteit zien ze als een voorbeeld van beleid dat te ver voorloopt op de
uitvoering. Op de glastuinbouw wordt later in deze paragraaf nader ingegaan. Ook
de organisatorische uitvoering van het beleid laat te wensen over. De VEL signaleert
bijvoorbeeld een 'teveel aan loketten en petten'. Dat wil zeggen dat er een te
groot aantal verschillende (semi-)overheidsinstanties zijn, die het beleid opzetten
en uitvoeren.
De conclusie tot dusver is, dat innovatiegroepen de doelformulering bekritiseren,
dus de manier waarop de nationale overheid het concept van duurzame landbouw
in het beleid vormgeeft. De twee innovatiegroepen die duurzame landbouw het
meest breed invullen, zijn het meest kritisch op dit punt. De bezwaren richten zich
vooral op de hierboven genoemde bestuurlijke aspecten, die samenhangen met een
juridisch instrumentarium. Het beleidsdoel duurzame landbouw wordt met name
geconcretiseerd in het natuur-, mineralen- en natuurbeleid. Hierop wordt in de
paragrafen 10.6, 10.7 en 10.8 ingegaan. Voor de glastuinbouw worden specifieke
beleidsmaatregelen geformuleerd. Ook de biologische landbouw neemt een speci
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fieke positie in, tot uiting komend in een beleidsnotitie voor deze vorm van land
bouw (Ministerie van LNV1992). Aan de glastuinbouw en de biologische landbouw
wordt in de rest van deze paragraaf afzonderlijk aandacht besteed.
Biologische landbouw
De ervaringen van de drie biologische innovatiegroepen met het op duurzaamheid
gerichte beleid, komen overeen. De overheid wil deze vorm van landbouw steunen,
zo komt uit de geformuleerde doelen en beleidsvoornemens naar voren. Dit komt
volgens de onderzochte groepen echter niet tot uiting in de implementatie van het
beleid. De biologische innovatiegroepen voelen zich in de eerste plaats belemmerd
door het beleid voor de gangbare landbouw. De geldstromen zijn naar hun zeggen
teveel gericht op de gangbare wijze van produceren. Doordat de milieukosten bij
gangbare landbouw onvoldoende in de prijs worden doorberekend, zijn de gang
bare produktprijzen ten opzichte van de biologische te laag, waardoor de vraag van
de consument naar biologische produkten stagneert.
Volgens de biologische groepen sluit ten tweede de generieke regelgeving tot nu
toe niet aan bij de specifieke kenmerken van de biologische landbouw. Een voor
beeld daarvan is de verplichting om mest onder te werken. Die maatregel gold in
eerste instantie ook voor boeren die werken met vaste mest, die op grasland niet
ondergewerkt kan worden. Er zijn ten derde steunregelingen speciaal voor de
biologische landbouw, die niet als stimulerend worden ervaren of als te bureaucra
tisch:
'de aanvragen voor subsidie kosten meer tijd dan je aan subsidie terug kunt winnen.'
(NBLV)
Met name de 'omschakelingspremie', die de omschakeling van gangbare naar
biologische landbouw beoogt te versnellen, wordt door de biologische groepen niet
als een effectieve maatregel beschouwd om de volgende redenen. De subsidie is
niet hoog genoeg om financiële tekorten en risico's tijdens de overschakelingsperi
ode te dekken. Voor gangbare boeren is de premie niet een doorslaggevende reden
om biologisch te gaan werken. Er was de laatste jaren al meer belangstelling bij
boeren voor biologische produktie dan de beperkte afzetmarkt toeliet. Stimulering
van een snelle omschakeling heeft het gevaar dat de afzet en daarmee de prijs van
produkten verder onder druk komt te staan.
Het belangrijkste knelpunt van de biologische landbouw is de afzet, zo gaven de
onderzochte biologische groepen aan. Maatregelen die de afzet beogen te verbete
ren, worden wel als effectief ervaren. Vanwege het groeiende aanbod namen vier
veilingen het initiatief om door samenwerking de afzet van biologisch geteelde
produkten te bevorderen. De drie-jarige overheidssteun aan dit project heeft een
brede stimulerende werking gehad voor de biologische landbouw (NBLV). Directe
inkomenssteun heeft volgens de biologische innovatiegroepen weinig zin. Wel
pleiten ze voor 'indirecte' overheidssteun door bevordering van de afzet, bijvoor
beeld door voorlichting aan de consument, en door het gericht inzetten van onder
wijs, voorlichting en onderzoek ten behoeve van stimulering van biologische
landbouw.
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Glastuinbouw
Voorgenomen generieke beleidsmaatregelen voor de glastuinbouw leiden tot grote
onrust bij telers, temeer daar glastuinders vaak goed geïnformeerd zijn over de
beleidsvoornemens (WTG, MCP). Nieuwe maatregelen worden, volgens de twee
groepen waar (onder meer) glastuinders lid van zijn, te snel geformuleerd, met
onvoldoende kennis van de praktijk en zonder dat de haalbaarheid en het milieu
rendement voldoende zijn onderzocht. Een voorbeeld daarvan is het al genoemde
Lozingenbesluit, een uitwerking van de Wet Verontreiniging Oppervlaktewater. De
invoering van dit besluit op 1 november 1994 is volgens deze groepen onvoldoende
begeleid met voorlichting (WTG). Voordat een maatregel wordt ingevoerd, zou
volgens glastuinders in de Peel eerst onderzoek gedaan moeten worden naar de
haalbaarheid en de milieu-effecten, waarbij ook rekening gehouden moet worden
met de investeringscyclus. Dat wil zeggen dat geen nieuwe investeringen moeten
worden geëist zolang de oude nog niet zijn afgeschreven.
Glastuinders die in de grond telen, hebben kritiek op de beleidsvoorkeur voor
grondloze substraatteelt en op de volgende specifieke maatregelen. De telers
schatten het milieurendement van bepaalde maatregelen in het Lozingenbesluit laag
in. Voorbeelden daarvan zijn het verven van goten en de opvang van zinkhoudend
condenswater en 'first flush', het eerste regenwater dat na een bui van een kas
afstroomt. Het aanbrengen van voorzieningen voor de opvang van first flush kost
volgens onderzoek 4000 tot 5000 gulden per bedrijf (Westerhof 1994b). De beoogde
opvang van first flush is vervolgens na protesten van glastuinders voor telers met
een bestaand bassin op de lange baan geschoven (Oogst 2-2-1996). Ook het zoge
naamde afstandscriterium is volgens glastuinders niet effectief voor het milieu. Dit
beleidsvoornemen geeft aan dat tuinders voor hun kassen binnen tien meter van
naburige bebouwing een milieuvergunning moeten aanvragen. Eén van de betrok
kenen:
'ik heb ooit al een vergunning gekregen, daar moet men niet op terugkomen. Met die
regel verandert er niets aan de situatie, er worden bijvoorbeeld geen eisen gesteld aan de
bestrijding van ziekten en plagen. Zo'n vergunningverlening is dus een papierwinkel
zonder gevolg.' (WTG)
Ook al zijn de mogelijkheden sinds 1990 voor grondteelt verruimd, toch is er nog
een beleidsvoorkeur bij het ministerie van LNV voor substraatteelt en gesloten
systemen. Dit komt bijvoorbeeld tot uiting in de verplichting voor grondtelers om
vanaf 1-1-1997 een bassin aan te leggen voor opvang van regenwater dat men in de
kas kan gebruiken. In het Westland gebruiken telers nu slootwater; dit is deels
afvalwater van substraatbedrijven dat in tegenstelling tot regen- en leidingwater al
mineralen en spore-elementen bevat. Het gebruik van regenwater met een lagere
osmotische waarde kost meer energie en mineralen. Een bassin kost veel ruimte,
temeer doordat zo'n bassin bij grondteelt extra groot moet zijn door de grotere
verdamping dan bij substraatteelt (WTG). De weerstand van de glastuinders tegen
het Lozingenbesluit wordt naar hun mening onder meer veroorzaakt door het
gebrek aan overleg tussen de telers, het ministerie van Verkeer en Waterstaat en de
ministeries VROM en LNV, waardoor de noodzakelijke investeringen niet in samen
hang werden bekeken met andere milieu-investeringen, zoals voortkomend uit het
Meerjarenplan Gewasbescherming en de Meerjarenafspraak Energie. De grondtelers
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geven hiermee aan dat ministeries te weinig oog hebben voor het totaal-effect en
de onderlinge strijdigheid van sectormaatregelen. De beleidsvoorkeur voor gesloten
systemen komt ook tot uiting in het voornemen om recirculatie van water voor de
glastuinbouw te verplichten. Grondtelers dienen recirculatie volgens het Lozingen
besluit in 1998 in te voeren. Dit is volgens de ondervraagde telers bij grondteelt
moeilijk, omdat:
a de mogelijkheden om gesloten te telen geringer zijn dan bij substraatteelt en
b bovendien per bedrijf en per gewas verschillend zijn, zoals een Westlandse
glastuinder aangeeft.
'Bij tomaat en komkommer geef je veel mest om je EC-waarde, dat is het geheel aan voedingszouten, in de grond op peil te houden. Wanneer je daarna sla teelt, dat een lagere
mineralenbehoefte heeft, moet die mest weer uit de grond. Mijn buurman teelt astroemeria 's, een gewas dat veel water nodig heeft. Als hij gaat gieten, gaat mijn onderbemalingspomp draaien, want het water stroomt via de ondergrond van beide bedrijven
naar elkaar toe. Sommige bedrijven hebben te maken met kwel en zout water. Je kunt dit
niet recirculeren, want dan heb je teveel zout. De situaties op verschilende glastuinbouw
bedrijven zijn dus totaal anders.' (WTG)
Grondtelers hebben verder problemen met de nitraatnorm voor sla (zie paragraaf
10.8 over mineralenbeleid).
Samenvattend voelen glastuinders zich belemmerd door de 'stapeling' van beleids
maatregelen vanuit verschillende ministeries zoals VROM, LNV, V&W en Volksge
zondheid. Een aantal maatregelen is naar hun zeggen onvoldoende milieukundig
onderbouwd, niet inpasbaar in de bedrijfsvoering of te duur. Glastuinders die in
de volle grond werken, worden belemmerd door de beleidsvoorkeur voor sub
straatteelt en gesloten bedrijfssystemen. De geïnterviewde glastuinders voelen zich
in hun streven naar duurzame grondteelt dan ook belemmerd door de nationale
overheid.

10.5 Technologiebeleid
In deze paragraaf worden de percepties van de innovatiegroepen van technolo
gie-ontwikkeling en -beleid beschreven. Twee van de onderzochte innovatiegroepen
hebben expliciet en schriftelijk collectieve opvattingen geformuleerd over technolo
giebeleid en -ontwikkeling. Dit zijn de groepen (WBZ, WAV) die duurzaamheid het
meest breed definiëren. Ze staan zeer kritisch tegenover technologie-ontwikkeling en
hebben daarvoor de volgende economische, ecologische, sociale of ethische argu
menten. Toepassing van groeihormonen zoals BST leidt volgens de WBZ tot meer
voeropname van de koe en daardoor tot hogere kosten. Het welzijn van koeien is
bovendien niet gebaat bij een hogere melkgift. Ammoniakarme stallen beperken niet
de produktie van mineralen en worden derhalve niet als een structurele oplossing
voor het mineraleoverschot gezien. Ook wijst men op de gevolgen van nieuwe
technologie voor boerenarbeid:
'er worden vaak technologische oplossingen gezocht. Ik zie liever de arbeid goedkoper
worden. Bij het melken met een melkrobot neemt het aantal uren beweiding af. Ik wil
niet met een melkrobot werken, als dit betekent dat ik de koeien het hele jaar binnen moet
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houden. Bovendien, als je al het voer naar de stal moet halen, kost dit meer energie.'
(WBZ)
Een andere ideologische groep, de WAV, legt de nadruk op de produktiegerichtheid van technologie en pleit voor technologie die ingepast kan worden in de be
drijfsvoering. Het benutten van boerenvakmanschap is voor individuele boeren
binnen deze groep belangrijker dan het toepassen van de nieuwste technieken.
De helft van de onderzochte innovatiegroepen noemde kritiekpunten ten aanzien
van technologie-ontwikkeling uit onvrede met de richting van de landbouiuontwikkeling.
De Stichting Zeeuwse Vlegel bekritiseert de ontkoppeling van de agrarische be
drijfsvoering van specifieke eindprodukten, een tendens die paragraaf 2.3.2 is be
schreven, omdat men de kwaliteit van de ambachtelijke boerenarbeid meer in het
eindprodukt tot uiting wil laten komen. Ook bekritiseerde deze groep de ontwikke
ling van nieuwe tarwerassen. De veredelingstechnologie was de afgelopen decennia
volgens hen teveel gericht op opbrengstverhoging en te weinig op ziekteresistentie.
Kritisch over landbouwontwikkeling is ook de projectleider van het Innovatieproject
Biologische Landbouw, die wetenschap en technologie als aanjagers ziet van
problemen zoals de intensivering van de bedrijfsvoering, de verzadiging van
markten voor agrarische produkten en het verlies aan inkomen van boeren en
agrarische werkgelegenheid. Het Flevolandse project steunt zelf ook sterk op
wetenschappelijke en natuurwetenschappelijke kennis, maar deze wetenschappelijke
kennis staat wel in dienst van en sluit aan bij de bedrijfsvoering van de deelnemen
de boeren. De Coöperatie Prisma gaf aan dat technologie-ontwikkeling te weinig
aansluit bij de kenmerken van de biologische landbouw. In de woorden van een
biologische fruitteler:
'het beleid zit op een puur technologisch spoor, Prisma denkt hier anders over. De over
heid wil van de grondgebonden teelt af en tegelijk de produktie minder belastend maken.
Je krijgt dan weer nieuwe problemen. Het natuurlijk medium voor de plant is de grond.'
(CP)
Leden van innovatiegroepen die zelf veel nieuwe technieken toepassen, zoals het
geval is in de glastuinbouw en de intensieve veehouderij, staan neutraal of positief
tegenover investeringen in nieuwe technologie. In het verleden is bijvoorbeeld fors
geïnvesteerd in geautomatiseerde en gesubsidieerde klimaatregelaars in de glastuin
bouw (WTG). Wel staan deze groepen kritisch tegenover technieken die hoge
investeringen met zich meebrengen. Men verwacht van de overheid dat zij techno
logie-ontwikkeling stimuleert, bijvoorbeeld door onderzoek te financieren (MCP).
Hoewel maar een deel van de groepen principiële bezwaren heeft tegen genetische
manipulatie van gewassen en dieren, staan de groepen hier overwegend voorzichtig
tot negatief tegenover. Genoemd werden de volgende bezwaren en gevaren tegen
genetische manipulatie. Door biotechnologische processen worden losse bestandde
len van een agrarische grondstof belangrijker dan het gewas zelf en worden
landbouwprodukten onderling uitwisselbaar als grondstoffen voor industriële
toepassingen (WBZ) (zie ook paragraaf 2.3.4). De internationale concurrentie tussen
boeren en de afhankelijkheid van boeren van de industrie wordt hierdoor groter.
De kans op het optreden van nieuwe plagen wordt groter, wanneer nieuwe organis-
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men worden geïntroduceerd. Ook door een afname van de genetische diversiteit
van agrarische gewassen kunnen sneller ziekten en plagen optreden. Genetische
manipulatie, maar ook de melkrobot, zijn voorbeelden van technieken die de
uniformering van de bedrijfsvoering stimuleren; de koe wordt aangepast aan de
techniek in plaats van andersom (WBZ). Genetisch gemanipuleerde groenten
zouden bovendien weerstand kunnen oproepen bij de consumenten (WTG). Uit de
opvattingen van de geïnterviewde boeren kan worden geconcludeerd dat de weer
stand tegen genetische manipulatie een reactie is op de tendensen van uniformering
van de bedrijfsvoering en de ontkoppeling van landbouw en ecologische omstan
digheden, zoals die in hoofdstuk 2 zijn beschreven.
De conclusie van deze paragraaf is dat technologie niet kritiekloos wordt overge
nomen doch selectief, afhankelijk van de doelen van de groep en de mate van
integratie van de groep in de bedrijfscontext. De twee groepen die duurzame
landbouw het meest breed definiëren, staan het meest kritisch tegenover technolo
gie-ontwikkeling. Vijf groepen bekritiseerden technologie-ontwikkeling uit onvrede
met de richting van de landbouwontwikkeling en de invulling van duurzame land
bouw door de overheid. Innovatiegroepen die zelf veel gebruik maken van nieuwe
technologie, staan hier neutraal of positief tegenover. De overheid zou volgens de
meeste innovatiegroepen vooral technologie moeten bevorderen die technisch en
financieel goed inpasbaar is in de bedrijfsvoering.

10.6 Natuurbeleid
Agrariërs reageren op verschillende manieren op het natuurbeleid. Volgens Aarts
en Van Woerkum (1994) zijn drie reactiepatronen te onderscheiden van boeren op
het natuurbeleid. Ten eerste zijn er boeren die het natuurbeleid niet of nog niet als
een realiteit accepteren. Anderen accepteren het natuurbeleid niet op basis van
argumenten, maar wel als een realiteit. Tenslotte is er een derde categorie van
boeren die het natuurbeleid niet accepteert in de huidige vorm, maar wel als een
reële ontwikkeling die men actief mee vorm wil geven. Tot deze laatste groep
kunnen de onderzochte innovatiegroepen worden gerekend. Door zich te organi
seren hopen zij het beleid mee te kunnen sturen. Zij staan open voor een dialoog
met de overheid en met natuur- en milieuorganisaties tussen mensen met uiteenlo
pende belangen (Aarts en van Woerkum 1994:106).
Het nationale natuur- en landschapsbeleid is beschreven in de paragrafen 7.2.3 en
7.4.3. De onderzochte innovatiegroepen die natuur- of landschapsbeheer uitvoeren
hebben veel kritiek op het natuurbeleid, zo komt uit het onderzoek naar voren.
Enkele groepen hebben op dit punt geen collectieve mening of het beleid is niet op
hen van toepassing (SZV, WTG). De in het Natuurbeleidsplan (Ministerie van LNV
1990) gepresenteerde plannen voor ontwikkeling van een 'Ecologische Hoofd
Structuur' (EHS) blijken in de provincies op veel agrarisch verzet te stuiten,
waardoor de implementatie van het beleid hapert (Gersie en Horlings 1995).
Ontwikkeling en uitvoering van het natuurbeleid, 'van boven af' door de centrale
overheid, worden door boerengroepen negatief ervaren, zo blijkt uit dit onderzoek.
In deze paragraaf wordt eerst de kritiek van boeren geformuleerd op de doelformu
lering van het natuurbeleid. Vervolgens worden knelpunten beschreven die optre
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den bij de uitvoering van het natuurbeleid. Daarna wordt ingegaan op de voor
stellen die innovatiegroepen doen ter verbetering van het natuurbeleid, zoals
beloning van agrarisch natuurbeheer.
De onderzochte innovatiegroepen uitten kritiek op de doelformulering van het
natuurbeleid. Het EHS-beleid bevordert de ruimtelijke scheiding van landbouw en
natuur, terwijl de geïnterviewde boeren de voorkeur geven aan functionele verwe
ving (zie voor een definitie van verweving paragraaf 7.2.3 en Gersie en Horlings
1995:134). De onderzochte innovatiegroepen noemden de volgende argumenten
voor verweving van landbouw en natuur.
De boer is van oudsher de beheerder van het cultuurlandschap:
'Natuurlijk moeten er gebieden zijn die helemaal ongestoord zijn en andere gebieden die
meer produktiegericht zijn, maar om daar een absoluut verschil in aan te brengen is
waanzin. Er zijn op zijn hoogst alleen accentverschillen te leggen, in de zin van iets
meer produktie of iets meer natuur. Je kunt de zaak niet scheiden.' (CP)
• Aankoop en beheer van natuurgebieden leidt tot hoge kosten voor de overheid. Boeren
kunnen naar hun zeggen natuur- en landschapsbeheer goedkoper, efficiënter en
beter uitvoeren.
• De onttrekking van grond voor natuurontwikkeling leidt tot intensivering van landbouw
op de resterende cultuurgrond. Deze grond zou beter voor extensivering van de
landbouw kunnen worden gebruikt, waardoor de milieudruk afneemt. Achtergrond
van deze visie is ook de opvatting dat de grondgebondenheid van de landbouw in
stand moet blijven. De gronddruk is nu naast de beschikbare arbeid en de verkave
ling een beperkende factor om aan natuur- en landschapsbeheer te doen.
'Beheer van perceelsranden kan alleen als je wat ruimer in het land zit. Ik heb mijn land
hard nodig.' (VEL; geciteerd in Renting, de Bruin en Pohlmann 1994:35)
• Beheer van natuurgebieden door natuurorganisaties kan leiden tot een groter mestover
schot
' Wanneer je grazers inzet in een natuurgebied dan is dat eigenlijk een uitbreiding van
de veestapel, terwijl je de grond zou kunnen gebruiken voor een extensivering van de
landbouw, door bijvoorbeeld inscharing van koeien van boeren.' (WBZ)
• Door grootschalige grondonttrekking worden bedrijven in hun ontwikkelingsmogelijkhe
den beperkt of kunnen agrarische gebieden marginaliseren (MCP, VEL, WAV). Dit punt
speelt des te meer wanneer er sprake is van grondschaarste of wanneer er relatief
veel bedrijfsopvolgers zijn. Wanneer toch gekozen wordt voor grondonttrekking
zouden daarom landbouwbedrijven in ieder geval uitgekocht moeten worden
(MCP).
• Natuurontwikkeling zou zich niet moeten beperken tot begrensde gebieden, maar mogelijk
moeten zijn in het gehele cultuurareaal (WAV, IBL)
'Dit geldt des te meer omdat de grootschalige op scheiding gerichte natuurgebieden nog
maar een deel van de ongeveer 2 miljoen hectare cultuurgrond omvatten. Om deze
natuurgebieden geen 'oasen in een woestijn' te laten zijn, zal een netwerk van verbin
dingszones van door boeren beheerde sloten, bermheggen, bosjes, en dergelijke moeten
worden gecreëerd.' (IBL)
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'Landbouw moet grondgebonden zijn. De fout moet niet gemaakt worden dat Nederland
wordt opgedeeld in vakjes, waarbij een deel vervuild mag worden door de gangbare
landbouw, een ander deel natuur wordt en weer een ander deel biologische landbouw als
buffer. Natuurontwikkeling moet door het hele landelijk gebied verweven zijn.' (NBLV)
• Bij scheiding van landbouw en natuur vindt beïnvloeding van de natuurgebieden door
de landbouw plaats, in de vorm van emissies naar bodem, water en lucht. Daardoor zijn
er toch weer bufferzones gericht op scheiding nodig.
Het feit dat innovatiegroepen sterk pleiten voor verweving van landbouw en
natuur, hangt samen met de kenmerken die de groepen aan landbouw toekennen.
In paragraaf 8.4.3 werd beschreven dat innovatiegroepen landbouw als een specifie
ke economische activiteit zien, die verschilt van andere economische zoals industri
ële activiteiten. Landbouw heeft in hun ogen niet alleen een functie als voedselpro
ducent, maar ook als beheerder van het platteland.
Niet alleen het concept van de EHS, maar vooral de uitvoering van het natuurbeleid
wordt door innovatiegroepen overwegend negatief ervaren, met name door de
groepen die zelf agrarisch natuur- en landschapsbeheer uitvoeren. Dit wordt
geïllustreerd met de volgende vier voorbeelden.
De centrale sturing van het beleid. Hoewel de uitvoering van het natuurbeleid naar
de provincies is gedecentraliseerd, zijn het EHS-concept en de inkleuring daarvan
op de kaart, op nationaal niveau tot stand gekomen. De onderzochte innovatiegroe
pen ervaren dat dit beleid hen voor een voldongen feit plaatst en dat ze te weinig
mogelijkheden hebben voor een eigen gebiedsspecifieke invulling van het natuurbe
leid.
Gebrek aan acceptatie bij de landbouw voor regionale natuurplannen (MCP, WAV, VEL,
SBN). De vorming van grote natuurgebieden met 'oernatuur', sluit niet aan bij het
beeld dat de ondervraagde boeren van de natuur hebben. Bovendien zijn de
gevolgen van die plannen voor de agrarische bedrijfsvoering voor deze boeren
onduidelijk en onzeker. Een voorbeeld van angst voor het 'EHS-virus' is het
beleid in de Brabantse Peel. Het bufferzonebeleid in dit gebied beoogt de bescher
ming en ontwikkeling van aanwezige natuurwaarden in een strook rond de Peel.
Over de breedte van de gewenste bufferzone bestond begin jaren negentig onduide
lijkheid. Maatregelen zoals een verbod om te beregenen en te ontwateren, riepen
veel verzet op bij agrariërs. Door spanningen tussen de plaatselijke natuurorga
nisatie, boeren en overheden werd uitvoering van de maatregelen vertraagd. Onder
tussen investeerden de agrariërs in drainage van percelen, waardoor het effect van
de voorgenomen anti-verdrogingsmaatregelen teniet werd gedaan.
Een ander voorbeeld van een door innovatiegroepen als ongustig ervaren effect van
natuurplannen is de grondonttrekking voor natuur. Deze leidt tot een grotere
grondschaarste in bepaalde gebieden. Op Terschelling moeten boeren bijvoorbeeld
grond binnendijks afstaan voor dijkverzwaring.
Onvoldoende flexibiliteit en een niet-stimulerende luerking van het instrumentarium. De
onderzochte groepen hebben vooral problemen met de Relatienota. De aanwijzing
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en begrenzing van relatienotagebieden leidt tot sterke weerstand van boeren,
verloopt vaak traag en sluit niet altijd aan bij de aanwezige natuurwaarden. De
planologische bescherming van relatienotagebieden in provinciale en gemeentelijke
ruimtelijke ordeningsplannen wordt opgevat als afstraffing van goed gedrag in het
verleden. Ook leidt de planologische aanwijzing van gebieden, gedetailleerd op
kaarten aangegeven, tot waardedaling van de grond. Dit wordt wel 'planologische
schaduwwerking' genoemd. Het aangaan van beheersovereenkomsten is vrijwillig,
maar dit wordt niet zo ervaren, wanneer tegelijkertijd landbouwkundige verbete
ringen zoals ontwatering onmogelijk worden gemaakt. Op Terschelling ervaart de
SBN als probleem, dat agrariërs die met hun bedrijf zijn gestopt, hun grond in bezit
houden en voor die percelen beheersovereenkomsten afsluiten. De grondmobiliteit
op het Waddeneiland wordt erdoor beperkt. Boeren worden door het afsluiten van
een overeenkomst afhankelijk van een vergoeding van de overheid. Beheersovereen
komsten worden vaak afgesloten voor gronden die door hun kenmerken of ligging
toch al extensief werden beheerd, waardoor het natuurrendement minder groot is
dan verwacht. Ondanks vergroting van het aantal beheerspakketten, worden de
regels door innovatiegroepen vaak toch ervaren als star en slecht afgestemd op de
bedrijfvoering. Wel is de Relatienota sinds kort meer flexibel geworden door
experimenten met 'vliegende hectares' en het 'ruime jas'-model. Met beide
termen wordt aangeduid dat beheersovereenkomsten in een groter gebied kunnen
worden afgesloten dan in het begrensde beheersgebied. Ook zijn de mogelijkheden
toegenomen om een overeenkomst sneller te beëindigen. De Relatienota is echter
nog steeds geen stimulans gebleken voor de geïnterviewde boeren, omdat ze
beloond worden voor het uitvoeren van maatregelen, maar niet om hun kennis en
creativiteit in te zetten voor het behalen van resultaten voor de natuur.
Gebrek aan afstemming tussen het natuurbeleid en andere beleidsterreinen. Er zijn niet
alleen veel regels en gebiedsplannen, ze spreken elkaar ook vaak tegen, zo geven
de geïnterviewde boeren aan. Zelfs als het gaat om beleidsterreinen die dicht tegen
elkaar aan liggen zoals het milieu- en natuurbeleid. Een voorbeeld daarvan is de
aankoop van gronden voor de EHS, waardoor de grondprijzen stijgen en boeren
moeilijker kunnen extensiveren. Om de ammoniakuitstoot te beperken, moet
volgens het milieubeleid mest in de grond ingewerkt worden, maar daardoor
kunnen legsels van vogels sneuvelen. De Vereniging Eastermars Lânsdouwe gaf aan
dat grote machines om mest in de grond te werken, minder goed ingezet kunnen
worden in een kleinschalig landschap en zo kavelvergroting stimuleren.
Uit een tussentijds evaluatierapport van het natuurbeleid van het Ministerie van
LNV 'Natuurbeleid in de peiling' (1994) blijkt, dat de overheid inmiddels de
problemen erkent. Het rapport stelt dat het beleid onvoldoende wordt geaccepteerd
in de samenleving. De overheid erkent verder dat ze tot nu toe te weinig aandacht
had voor deelname van agrariërs bij natuurbeheer op zo'n manier dat beide partij
en er voordeel van hebben, in zogenaamde 'win-win-situaties'. De doelen en
definities die de overheid hanteert zijn bovendien vaak onduidelijk. Wat is bijvoor
beeld natuur? Daar wordt door burgers, boeren en overheden heel verschillend
over gedacht. Natuur is volgens Aarts en Van Woerkum (1994) voor boeren vooral
de aanwijsbare natuur in hun omgeving: weilanden, koeien, boomgaarden, kortom:
alles wat 'groeit en bloeit'. Het Natuurbeleidsplan legt daarentegen sterk de
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nadruk op de ongerepte, spontane, pure oernatuur, waar voor boeren geen plaats
is.
Bij de perceptie van het natuurbeleid door innovatiegroepen moet wel een kantteke
ning worden geplaatst. Sinds het verschijnen van de nota 'Dynamiek en vernieu
wing' van het ministerie van LNV is er meer aandacht voor verweving van
landbouw en natuur bij de rijksoverheid. In deze nota geeft de minister aan, dat het
rijk vernieuwende agrariërs en projecten op het gebied van agrarisch natuurbeheer
wil stimuleren (Ministerie van LNV 1995). Vanaf 1995 wordt in vijf landinrichtings
projecten geëxperimenteerd met agrarisch natuurbeheer (Bos 1995). In de landbouw
begroting van 1995 wordt agrarisch natuurbeheer bovendien gezien als een belang
rijke pijler voor plattelandsvernieuwing. In het kader van deze plattelandsver
nieuwing kunnen boeren in 1996 subsidie-aanvragen indienen voor projecten op het
terrein van agrarisch natuurbeheer en plattelandsvernieuwing.
Natuurproduktiebetaling
De innovatiegroepen die zelf actief natuur- en landschapsbeheer uitvoeren, beogen
ook alternatieven te geven voor het huidige natuurbeleid (IBL, WAV, VEL, MCP,
SBN). Deze groepen willen voor hun taken op het gebied van natuur- en land
schapsbeheer wel financieel beloond worden. Hiervoor zijn verschillende moge
lijkheden. Natuurbeheer kan direct door consumenten worden gefinancierd of door
de overheid. Financiering door consumenten vindt plaats wanneer een hogere prijs
wordt bedongen voor een kwaliteits- of biologisch produkt, geproduceerd onder
natuur- of milieucriteria en vaak onder een keurmerk (IBL, WAV, SZV). Een
mogelijkheid is ook het gebruiken van toeristenbelasting voor de financiering van
natuurbeheer. De mogelijkheden voor 'vermarkting' van de zorg voor natuur en
landschap worden tot nu toe beperkt door de geringe bereidheid van de consumen
ten voor het natuur- en landschapsbeheer te betalen.
Innovatiegroepen die actief zijn op het gebied van natuur- en landschapsbeheer zien
dit vaak als een maatschappelijke taak, die collectief betaald zou moeten worden
door de overheid. De vorm van deze gewenste overheidsbeloning verschilt per
regio. Er zijn twee mogelijkheden: middelfinanciering en resultaatbeloning. Het
financieren van middelen of maatregelen, zoals bij de Relatienota gebeurt, is
duidelijk en eenvoudig maar garandeert niet dat de genomen maatregelen ook
effect zullen hebben en natuurwaarden opleveren. De VEL heeft een voorkeur voor
middelfinanciering vanwege de duidelijkheid en de eenvoud (Renting, De Bruin en
Pohlmann 1994:70).
De melkveehouders in de Alblasserwaard en Vijfheerenlanden hebben een sterke
voorkeur voor resultaatbeloning, omdat boeren zo gestimuleerd worden om zoveel
mogelijk natuurwaarden te produceren. Als voordeel van natuurproduktiebetaling
noemt men: 1 alleen werkelijke natuurwaarden worden beloond; 2 de begrenzing
van Relatienotagebieden is overbodig, want boeren kunnen overal vrijwillig en
betaald natuur produceren; 3 de boer moet zelf bekijken welke maatregelen natuur
waarden opleveren en krijgt zo meer verantwoordelijkheid voor natuurbehoud op
zijn land en 4 de boer is vrij in de maatregelen die hij neemt op het terrein van
natuur- en landschapsbeheer (WAV). Het nadeel van beloning van natuurbeheer
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is wel dat dit een betaling van taken is, die vroeger vanzelfsprekend onderdeel
uitmaakten van de bedrijfsvoering. Een veehouder verwoordt dit als volgt.
Intermezzo 10.1 Het beleidsproces in de Alblasserwaard en Vijfheerenlanden
De WAV is een innovatiegroep die actief is in de Alblasserwaard en Vijfheerenlanden
in Zuid-Holland (zie bijlage 2). Om zoveel mogelijk boeren bij de ideeën van de WAV
over natuur- en landschapsbeheer te betrekken, is op 5 juni 1995 in dit gebied een
natuur- en landschapsvereniging opgericht, 'Den Hâneker' (de streeknaam voor man
netjesgrutto). De vereniging i.o. stelde in 1994 een 'Boerennatuurvisie' op voor de
uiterwaarden langs de rivier de Lek. In 1996 zijn de leden van Den Hâneker vooral bezig
met het opstellen van natuurplannen voor de afzonderlijke agrarische bedrijven. Twee
WAV-leden die tevens lid zijn van Den Hâneker, hebben samen 14 hectare uiterwaard
gekocht. Om te laten zien dat boeren ook natuur kunnen beheren, willen zij deze grond
deels als natuurgebied inrichten. Den Hâneker overlegt sinds 1994 met de provincie
over het natuurbeleid. Aanleiding vormde het nieuwe streekplan Zuid-Holland Oost en
de invulling van de EHS in dit gebied. De boeren stelden voor om 'natuurdoelen' te
formuleren voor dit gebied, waar alle betrokkenen het over eens zijn. Wanneer de
afspraken en de gestelde natuurdoelen niet binnen een vooraf afgesproken termijn
gehaald worden door gebrek aan medewerking door boeren, accepteren de boeren
sancties en aanvullend beleid. De WAV en Den Hâneker willen als alternatief voor het
Relatienotabeleid de boeren in heel de Alblasserwaard en Vijfheerenlanden motiveren
voor een systeem van betaalde natuurproduktie, waarmee de afgelopen jaren al is
geëxperimenteerd door de afdeling Milieubiologie van de Universiteit van Leiden en de
Dienst Landinrichting en Beheer Landbouwgronden (DLBL). Op 16 augustus 1994
hebben de agrarische organisaties met de provincie Zuid-Holland middels een inten
tieverklaring afgesproken, dat men gezamenlijk de natuurdoelen wil bereiken in de
Alblasserwaard en Vijfheerenlanden, met zo min mogelijk regelgeving en door agrariërs
zoveel mogelijk bij het beheer te betrekken. Vervolgens is een gebiedscommissie samen
gesteld waarin verschillende belangengroepen zitting hebben, die het experimentele
gebiedsgerichte beleid vorm moet geven. Vanaf 20 juli 1995 onderhandelen de betrokke
nen, zoals agrarische belangenorganisaties, de nieuwe natuur- en landschapsvereniging,
overheden en natuurbeschermers. Dit resulteerde in de opstelling van een conceptgebiedsconvenant begin 1996. Voor de uitvoering van het natuurbeleid is een concreet
plan opgesteld dat vanaf 1 april 1996 wordt uitgevoerd. Dit plan omvat het scheppen
van mogelijkheden voor natuurbeheer door boeren, het afsluiten van beheersovereen
komsten volgens de eerder genoemde 'ruime-jas' methode en resultaatbeloning.
Boeren hebben de keus uit 13 verschillende pakketten, waarvoor ze een beheersovereen
komst kunnen afsluiten en die betrekking hebben op perceels-, perceelsranden- en
weidevogelbeheer. Ook kunnen boeren kiezen voor resultaatbeloning. De vergoeding
voor weidevogelbeheer bedraag 25 tot 350 gulden per bebroed legseï, afhankelijk van
de vogelsoort. De vergoedingen per kilometer perceelsrand bedragen 150 tot 1000
gulden afhankelijk van het aantal plantensoorten. De boer inventariseert zelf en geeft
het aantal gevonden soorten op waarna de opgave wordt gecontroleerd door de DLBLZuid-Holland. Boeren kunnen ook kiezen voor een combinatie van beheersovereen
komst en resultaatbeloning. Men ontvangt dan 80 procent van de normale beheersver
goeding en daarnaast resultaatbeloning voor het weidevogelbeheer. Dit systeem wordt
een basis-bonuspakket genoemd (DLBL 1996; Horlings 1995). In mei 1996 is de eerste
zogenoemde 'kwalitatieve verbintenissen' afgesloten. Hierbij verplicht een boer zich
om een deel van zijn land als natuurgebied in te richten en als zodanig voor onbeperkte
tijd te beheren. In ruil daarvoor ontvangt hij een vergoeding voor het beheer en de
inrichtingskosten, en een compensatie voor de waardedaling van de grond.
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'Bij de vraag 'moet ik betaald worden per knotwilg' zeg je al gauw, wat verdien ik
dan per uur daarmee? Dan denk je misschien, ik vind dat te weinig, met varkens kan
ik meer verdienen, terwijl ik natuurbeheer nu gewoon doe. Maar als ik niet beloond
wordt voor wat de natuur ten goede komt, vind ik het ook onterecht dat ik gestraft wordt
middels alle milieumaatregelen.' (WBZ)
Innovatiegroepen die natuur- en landschapsbeheer uitvoeren, richten zich sterk op
beïnvloeding van het natuurbeleid. Een voorbeeld daarvan is het beleidsproces in
de Alblasserwaard en Vijfheerenlanden (zie intermezzo 10.1). Andere voorbeelden
van door boeren gestimuleerd nieuw natuurbeleid zijn het 'natuur-voor melkquo
tum' systeem in de Eilandspolder en Waterland en het afsluiten van natuurbeheercontracten voor 25 jaar (zie ook paragraaf 8.8.3).
De meeste innovatiegroepen verwachten van de nationale en provinciale overheden
dat zij middelen beschikbaar zullen stellen voor agrarisch natuur- en landschapsbe
heer. Op deze manier stellen boeren zich afhankelijk op van de financiële situatie
van de overheid. Veel boeren nemen echter dit risico. In de woorden van een ZuidHollandse veehouder:
'Via natuurproduktie ïuord je afhankelijk van de overheid, maar binnen het oude beleid
wordt er voor je beslist en maak je je nog afhankelijker.' (WAV)
De inovatiegroepen die natuurbeheer uitvoeren, willen in toenemende mate ook het
beheer en soms zelfs het eigendom van reservaten en landschappelijke elementen
overnemen van natuurbeschermingsorganisaties. Ze zien een rol van de boer als
pachter of als aannemer om een deel van het beheer uit te voeren. Boeren en
natuurbeschermers worden zo in toenemende mate collega-terreinbeheerders. Dit
kan tot een goede samenwerking leiden wanneer beide partijen daar voordeel bij
hebben, bijvoorbeeld in een situatie waarin boeren hun koeien laten grazen in
natuurgebieden (MCP). Maar ook zouden in de toekomst spanningen op kunnen
treden, doordat betaalde terreinbeheerders van natuurbeschermingsorganisaties zich
in hun werkgelegenheid bedreigd zien, als boeren zeggen dat ze het beheer goedko
per of beter kunnen verrichten en zelf de reservaten willen beheren of in eigendom
willen hebben. Spanningen tussen boeren en natuurbeschermingsorganisaties
kunnen ook ontstaan indien natuurbeschermingsorganisaties volgens de boeren
teveel willen en pleiten voor de 'én-én optie', zowel grootschalige natuurontwik
keling als agrarisch natuurbeheer.
Innovatiegroepen kunnen bijdragen aan natuur- en landschapsbeheer in het lande
lijk gebied, maar ze moeten daarvoor zoals in hoofdstuk 8 is gezegd, wel voldoende
kennis hebben. Ook het verkrijgen van voldoende beleidsruimte van overheden is
een voorwaarde. De conclusie uit het voorgaande is, dat innovatiegroepen tot nu toe
het natuurbeleid negatief ervaren, doordat het EHS-concept vooral de scheiding van
landbouw en natuur bevordert en doordat het ingezette instrumentarium onvol
doende effectief en stimulerend is. Innovatiegroepen geven aan zich gesteund te
voelen door een natuurbeleid dat gedecentraliseerd is naar een lager (provinciaal)
schaalniveau, waarbij boeren zeggenschap hebben over de invulling van het
natuurbeleid in een bepaalde streek. In plaats van het onttrekken van grote arealen
grond aan de landbouw zou extensivering van de produktie moeten worden
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bevorderd door agrarisch (mede)beheer van reservaten. Regionaal natuurbeleid
moet meer afgestemd worden op de ecologische kenmerken en de agrarische en
sociale structuur van een gebied. Boeren kunnen gestimuleerd worden om natuuren landschapsbeheer uit te voeren door ze te belonen voor natuurresultaten. Natuurproduktie spreekt boeren aan op hun vakmanschap en vraagt dus om voldoen
de kennis en kunde op dit punt (zie paragraaf 9.3). Innovatiegroepen zien de zorg
voor natuur en landschap niet als een activiteit van 'afbouwende of hobby'-boe
ren, maar als een creatieve en innovatieve ontwikkelingsstrategie. De aanwezigheid
van zeldzame plantensoorten kan zo een kenmerk van goed boeren worden, net
zoals een hoge gewasopbrengst per hectare of een hoge melkgift per koe. Agrarisch
natuur- en landschapsbeheer verbetert verder het imago van de boer, een imago dat
het laatste decennium is aangetast door de produktie van overschotten en het
overmatig gebruik van mest en gewasbeschermingsmiddelen.

10.7 Mineralenbeleid
Het beleid van de nationale overheid, gericht op het beperken van mestoverschot
ten, mineralengebruik en ammoniakemissies, hier kortweg mineralenbeleid ge
noemd, is beschreven en beoordeeld in de paragrafen 7.5.2 en 7.6.3. Uit het empiri
sche onderzoek is naar voren gekomen, dat de onderzochte innovatiegroepen de
eerste en tweede fase van het mineralenbeleid tot 1995 overwegend als vrij negatief
ervaren. De kritiekpunten hebben minder betrekking op de doelen, maar vooral op
het ingezette instrumentarium. In het algemeen wordt een middelenbeleid waarbij
de overheid concrete maatregelen voorschrijft, negatief beoordeeld. Dit omdat
concrete maatregelen niet aansluiten bij de lokale fysisch-geografische omstandig
heden zoals grondsoort en reliëf, niet uitgaan van verschillen tussen bedrijven in
aantal dieren, milieubelasting, enzovoort, of omdat de maatregelen financieel of
technisch niet inpasbaar zijn in de bedrijfsvoering. In deze paragraaf worden zes
knelpunten genoemd die volgens de innovatiegroepen samenhangen met het
middelenbeleid. Daarna worden de implementatieproblemen en bestuurlijke
knelpunten genoemd die volgens de innovatiegroepen voortkomen uit het minera
lenbeleid. Ook wordt aangegeven op welke punten de groepen verbetering zouden
willen zien. De groepen noemde de volgende knelpunten die samenhangen met het
voorschrijven van maatregelen in het mineralenbeleid.
Maatregelen zoals de verplichting om mest onder te werken, stimuleren niet om
eigen oplossingen te zoeken voor beperking van het mineralengebruik. Een voor
beeld daarvan is de situatie op Ameland en Terschelling. De boeren binnen de SBN
wilden ammoniakemissie beperken door bacteriën (Bio-9) te gebruiken die de mest
omzetten in zouten. Om dit middel te mogen gebruiken in plaats van de mest
onder te werken, spande één van de boeren binnen de SBN een proefproces aan
tegen de rijksoverheid aan. Hij werd veroordeeld zonder strafoplegging; de leveran
cier van het middel Bio-9 is in 1996 in hoger beroep gegaan. De Interimwet Ammo
niak en Veehouderij (ook wel Ecologische Richtlijn genoemd) beoogt de uitbreiding
van veehouderijbedrijven nabij zuurgevoelige gebieden zoals bosjes en natuurge
bieden, te beperken. Deze regelgeving wordt niet als stimulerend ervaren om de
ammoniak-emissie te verminderen. De wet heeft bijvoorbeeld tot gevolg dat
natuurbeschermingsorganisaties die vleesvee willen houden, ook geen nieuwe stal

269

mogen bouwen (NBLV). De richtlijn werkt niet stimulerend om beplanting aan te
leggen, omdat men bang is dat die landschappelijke elementen vervolgens als
zuurgevoelig worden aangemerkt (NBLV). Men ervaart door de richtlijn juist
gestraft te worden voor goed landschapsbeheer in het verleden.
'Ik heb houtwallen op vijftig meter van de stal en die liggen er perfect bij. Als de wallen
als zuurgevoelig zouden zvorden aangemerkt, zou landbouw hier uitgesloten zijn. Als de
zaak hier afbrandt zou ik een stal mogen bouwen voor één koe en één pink. Boeren die
de landschapselementen niet onderhouden kunnen wel verder uitbreiden, die worden in
feite beloond.' (VEL, geciteerd in Renting, De Bruin en Pohlmann 1994:7)
Het milieurendement van sommige milieumaatregelen wordt betwijfeld. Een voor
beeld van middelenbeleid is de verplichting om mest in de grond te werken. De
maatregel leidt tot een betere benutting van mineralen en beperking van de ammoniakemissie naar de lucht. Het onderwerken van mest vinden sommige agrariërs
echter duur en het milieu-effect ervan achten ze gering (WBZ, NBLV, VEL), zo
blijkt uit het volgende citaat van een biologische boer.
'Ik laat hier mest injecteren, het is te duur om dit zelf te doen. Ik vind mestinjectie
zonde van het geld. Als je de voedingsstoffen op je bedrijf goed ivilt gebruiken, dan zoek
je zelf wel een goede dag uit om mest uit te rijden. Nu met die regelgeving, moet je soms
wel uitrijden, ook al is het weer niet goed. Als het vochtig weer is en drukkend, zodat
het vocht dicht bij de grond blijft, dan is het goed weer om mest uit te rijden. Voor mij
is het belangrijk om dit goed te doen, want ik heb de stikstof gewoon nodig. Zo moet het
voor een gangbare boer ook zijn. Je moet mensen stimuleren om het goed te doen, dat is
het belangrijkste.' (NBLV)
Sommige milieumaatregelen vergen investeringen die geen economisch rendement
opleveren. Een voorbeeld daarvan is de mestopslag.
'Ik wil nog wel eens melkquota bijkopen, maar dat is nu niet aan de orde. W e hebben
net geïnvesteerd in extra mestopslag, dat moeten we nu eerst terugverdienen. Voor ons
was mestopslag niet zo nodig, maar met die veranderingen in het milieubeleid moet je
wel. Je wilt toch de continuïteit van je bedrijf verzekeren. Het voldoet nu goed, maar het
zijn wel investeringen die geen rendement opleveren.' (VEL)
Een ander kritiekpunt op het middelbeleid is dat normen en bepalingen leiden tot
onzekerheid en niet aansluiten bij de bedrijfsvoering of onhaalbaar zvorden geacht. Zo
noemden boeren de onzekerheid over de toekomstige hoogte van heffingen (SBN)
of verliesnormen (WBZ). Biologisch werkende volle-grond telers noemden de
uitrijbeperkingen die in 1994 golden als knelpunt:
'Ik mag in september geen mest uitrijden op bouwland. Maar ik wil daar wel spitskool
zetten en gras zaaien in de herfst, dus dan moet ik er toch mest op uitrijden. Ik zou niet
weten hoe ik dat anders moet doen.' (NBLV)
Door verschillende groepen worden geplande of verwachte normen als onhaalbaar
beschouwd. Bij een verlaging van de fosfaatnorm naar 75 kg fosfaat per hectare per
jaar kunnen er bij gebruik van bepaalde soorten organische mest in akkerbouwge
wassen stikstoftekorten ontstaan door de verhouding tussen stikstof en fosfaat in
de mest (SZV). De glastuinders in het Westland (WTG) achtten het voornemen van
het rijk in 1994 om de nitraatnorm voor wintersla te verlagen tot 3500 milligram
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nitraat per kilo sla onhaalbaar, te meer daar volgens een teler een lagere stikstofgift
niet automatisch tot een lager nitraatgehalte in de sla leidt. De Europese norm ligt
nu op 4500 milligram per kilogram sla. In het voorjaar van 1995 is de Nederlandse
norm voor zomersla al verruimd tot 3500 milligram, nadat de eerdere norm 2500
mg voor telers niet haalbaar bleek te zijn. Een uitspoelingsnorm voor stikstof van
2 mmol per liter afvalwater leidt volgens de telers tot een slechtere kwaliteit van
sla en radijs. De haalbaarheid van normen is volgens de glastuinders bovendien per
bedrijf sterk verschillend. Bij de normering in de intensieve veehouderij is volgens
de MCP de mestproduktie per varken te hoog ingeschat en is onvoldoende reke
ning gehouden met ontwikkelingen zoals een verbeterde voederconversie, toevoe
ging van fytase aan het voer en een verbeterde voertechniek.
Door sommige groepen, door zowel een ideologische als een meer pragmatische
groep, werd naar voren gebracht dat ze grootschalige oplossingen afwijzen zoals
ammoniakarme stallen en industriële mestverwerking. De ideologische groep WBZ
hanteert als ecologisch argument dat dit effectgerichte maatregelen zijn die het
probleem niet bij de bron aanpakken. De groep MCP noemde een economische
reden: deze maatregelen zijn te duur voor boeren. De intensieve veehouders in de
Peel vinden andere ammoniakbeperkende maatregelen wel financieel haalbaar,
zoals andere voersystemen, kleine roostervloeren, een goede mestafvoer en het
onderwerken van mest. Intensieve veehouders waren verplicht om voor 1-1-1996
hun mineralenproduktie met 30 procent te verminderen. Dit vond de MCP in 1994
een haalbare maatregel.
Het voorschrijven van gedetailleerde juridische regels leidt dus tot praktijkproble
men bij boeren. Daarnaast is het de basis van implementatieproblemen voor de
overheid, aangezien de regels door boeren kunnen worden ontdoken of niet goed
worden uitgevoerd. Zo willen leden van de SBN op de Waddeneilanden experi
menteren met menging van afvalsoorten zoals compost, zuiveringsslib, slootschoningsafval en drijfmest. Dit vermindert volgens hen onnodige transporten en levert
een goede meststof op aangezien het zuiveringsslib hier relatief schoon is. Op deze
manier hoeven ook geen mineralen aangevoerd te worden voor biologische bedrij
ven. Aangezien het mengsel strikt genomen geen mest in de zin van de Meststof
fenwet is, zou dit ook niet ondergewerkt hoeven te worden. Dit betekent dat door
dit soort experimenten de regels omzeild kunnen worden, ook door agrariërs met
minder nobele doelen dan de SBN. De fraudegevoeligheid van generieke juridische
instrumentering is met andere woorden vaak groot.
Uit de genoemde knelpunten blijkt dat het mestbeleid meestal niet als een positieve
prikkel wordt gezien om efficiënt met mineralen om te gaan. Mestbeleid zou
daarom volgens de Milieucoöperatie de Peel niet alleen gebruik moeten maken van
heffingen voor boeren met hoge mineralenverliezen, maar ook boeren moeten
belonen die lage mineralenverliezen hebben. In 1996 start een experiment met zo'n
bonus-malussysteem in de Peel. Sommige agrariërs geven aan dat het mestbeleid
meer gekoppeld zou moeten zijn aan een maximaal aantal dieren per hectare, waar
door de grondgebondenheid van de sector toeneemt (NBLV). In plaats van een
middelenbeleid wordt door innovatiegroepen een doelenbeleid bepleit (WBZ, SBN,
VEL, NBLV, SZV). Het mineralenbeleid zou echter wel gediffentieerd moeten zijn
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naar bedrijf en/of gebied (SBN, VEL, MCP). Zo pleit de SBN in het kader van het
ammoniakbeleid voor een algemene milieuvergunning voor alle bedrijven op
Terschelling, in plaats van vergunningverlening per bedrijf. De algemene milieuver
gunning maakt een gebiedsgerichte aanpak mogelijk bij het opstellen van het
gemeentelijk ammoniakreductie-plan. Dat gepleit wordt voor een gedifferentieerd
beleid, heeft bij sommige groepen ook als achtergrond dat men niet verantwoorde
lijk wil worden gesteld voor een mestoverschot dat men als extensieve boer of
akkerbouwer zelf niet mee veroorzaakt heeft (WBZ, SZV).
Naast de genoemde knelpunten die voortkomen uit het middelenbeleid en de
voorgeschreven milieu-investeringen, noemden de innovatiegroepen twee bestuurlij
ke knelpunten. Zo hekelden twee groepen het gebrek aan samenhang tussen maatregelen,
bijvoorbeeld tussen het energie- en ammoniakbeleid, en ook tussen het mestbeleid
en het natuur- en landschapsbeleid. De volgende twee citaten van melkveehouders
illustreren dit.
'Ik ben op zich niet ongelukkig met de mestonderwerkplicht, maar de samenhang met
andere maatregelen ontbreekt. Wat je wint aan uitstootbeperking, verlies je weer aan de
ozonlaag. Want door gebruik van dit soort zware machines gebruik je meer energie.'
(WBZ)
'Het verplicht zodebemesten is in het kleinschalige landschap lang niet altijd een
verbetering voor het milieu. Op veel kleine percelen kan de zodebemester niet komen.
Daar komt geen dierlijke mest meer op en wordt dus meer kunstmest gestrooid. Vroeger
kon er ook altijd mest van intensieve bedrijven in de streek naar extensieve bedrijven, die
alleen wat weidevee houden. Nu willen veel boeren die mest niet meer, alleen voor het
onderwerken door de loonwerker zijn ze 5 tot 6 gulden per kubieke meter kwijt. Er komt
zo steeds meer mest op minder land terecht. Zo'n maatregel werkt hier averechts.'
(VEL)
Een ander bestuurlijk knelpunt is het gebrek aan afstemming tussen gemeentelijk en
rijksbeleid. Het rijksbeleid stelt het onderwerken van mest verplicht. De zodebemes
ter kan echter door het aanwezige reliëf op sommige gronden op de Waddenei
landen niet gebruikt worden. De gemeente heeft volgens de SBN de boeren destijds
niet op de mogelijkheid gewezen dat zij tot 12 mei 1992 de gronden mochten
egaliseren om aan de milieuwetgeving te kunnen voldoen. Inmiddels mogen de
reliëfrijke gronden vanwege hun cultuurhistorische waarde niet meer geëgaliseerd
worden volgens het bestemmingsplan van de gemeente Terschelling. Een lid van
de SBN heeft een proefproces aangespannen tegen het rijk, nadat hij beboet was
voor bovengronds uitrijden op een perceel met zwaar reliëf.
De Derde Fase mestbeleid legt de nadruk op economische instrumentering, indivi
duele verantwoordelijkheid en gebruik van een mineralenbalans als managementin
strument (zie hoofdstuk 7). De innovatiegroepen verwachten dat dit beleid, dat
tijdens het empirische onderzoek nog niet was ingevoerd, een verbetering is ten
opzichte van de eerste en tweede fase mestbeleid, vanwege de meer individuele
benadering. Wel signaleerde een groep het gevaar dat een 'strijd om de vervui
lingsruimte' kan ontstaan, als boeren gaan concurreren om mestafzetcontracten.
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Deze paragraaf samenvattend voelen boeren zich onnodig belemmerd door het
mineralenbeleid, omdat dit beleid grote investeringen vergt en gedetailleerd maatre
gelen voorschrijft, in plaats van het bereiken van de doelen aan de boeren zelf over
te laten. De juridische regels sluiten volgens de groepen niet aan bij specifieke
regionale en lokale omstandigheden, leveren onvoldoende milieu- of economisch
rendement op, werken niet stimulerend om het mineralengebruik of de ammoniakemissie te beperken, creëren onzekerheid of worden niet haalbaar of inpasbaar
geacht op het bedrijf. Bovendien leidt de regelgeving tot uitvoeringsproblemen voor
de overheid. Een beleid dat meer gebaseerd is op positieve prikkels, bijvoorbeeld
door inzet van economische instrumenten, op differentiatie van regels naar gebied
en sector en op individuele verantwoordelijkheid, wordt door de onderzochte
innovatiegroepen positiever beoordeeld.

10.8 Gewasbeschermingsbeleid
Het gewasbeschermingsbeleid is beschreven in hoofdstuk 7. In tegenstelling tot het
mineralenbeleid vinden de onderzochte innovatiegroepen dat er nauwelijks knel
punten op het gebied van gewasbeschermingsbeleid zijn. Dit heeft mijns inziens de
volgende oorzaken. In 1993 is een Bestuursovereenkomst Uitvoering Meerjarenplan
Gewasbescherming afgesloten tussen de overheid, de landbouwsector en branche
organisaties (zie paragraaf 7.5.3). Hierdoor is de landbouw zelf mede verantwoorde
lijk geworden voor de uitvoering van het beleid en is het draagvlak voor maatrege
len vergroot. In het gewasbeschermingsbeleid wordt tot nu toe vooral gebruik
gemaakt van communicatieve instrumenten zoals voorlichting, wat ook een reden
kan zijn voor de geringe weerstand tegen dit beleid. Een derde mogelijke reden
voor het geringe aantal bezwaren tegen dit beleid is dat het Meerjarenplan Gewas
bescherming pas sinds 1991 in werking is. Een vierde reden hangt samen met het
feit dat ik in het kader van dit onderzoek meer melkveehouders dan akkerbouwers
heb geïnterviewd. In de melkveehouderij worden, vergeleken met andere bedrijfs
takken, relatief weinig chemische middelen gebruikt. Melkveehouders zullen
daarom naar verwachting minder moeite hebben met het gewasbeschermingsbeleid
dan boeren uit andere bedrijfstakken. Een vijfde reden is, dat drie onderzochte
innovatiegroepen biologisch werken. Hun leden gebruiken geen chemische midde
len en het gewasbeschermingsbeleid is dan ook minder op hen van toepassing.
Des te meer opvallend is het, dat juist door biologische boeren in 1994 de meeste
knelpunten naar voren zijn gebracht ten aanzien van het gewasbeschermingsbeleid.
Zowel biologische fruittelers als groentetelers gaven aan dat het huidige toelatings
beleid voor biologische gewasbeschermingsmiddelen voor hen een probleem is.
Biologische middelen die relatief minder schadelijk zijn, vergen toch een dure en
langdurige toelatingsprocedure. De markt voor dit soort middelen is klein, waar
door de industrie minder geneigd is om nieuwe middelen te ontwikkelen. Als
oplossing voor de knelpunten noemen biologische boeren de mogelijkheid om
geteste middelen die minder schadelijk zijn dan de toegelaten middelen, alvast
tijdelijk toe te laten. Ook zou de overheid een deel van de toelatingskosten kunnen
betalen (NBLV). Door biologische boeren en telers werd bovendien geopperd, dat
de overheid een heffing zou kunnen leggen op gangbare chemische middelen,
waardoor alternatieve biologische middelen, zoals afdekdoek tegen wortelvlieg,
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sneller rendabel zijn (NBLV, CP). Verder noemden biologische fruittelers de
verplichting om verpakkingen van gewasbeschermingsmiddelen te spoelen, niet
effectief. Als argumenten daarvoor noemde men dat biologische fruittelers geen
spoelapparatuur hebben, er geen controle op het spoelen wordt uitgeoefend, in de
biologische fruitteelt minder schadelijke gewasbeschermingsmiddelen dan in de
gangbare teelt worden gebruikt en dat voor het spoelen veel water nodig is (CP).
Ook bij gewasbescherming is het van belang dat agrariërs vrij worden gelaten in
de wijze waarop zij beleidsdoelen realiseren, zo gaven gangbare akkerbouwers aan
(SZV). Een voorbeeld daarvan is het gebruik van bodemherbicide in de Zeeuwse
tarweteelt. Het Vlegelproject voldoet niet aan de criteria voor de ontwikkelde
'agro-milieukeur' voor tarwe, omdat de boeren het bodemherbicide javelin ge
bruiken. De tarwetelers gebruiken juist dit middel omdat dit het beste scoorde op
de door het Centrum voor landbouw en Milieu ontwikkelde milieumeetlat en
omdat dit middel slechts één keer gebruikt hoeft te worden vóór het opkomen van
het gewas. Om te voldoen aan de criteria van het agro-milieukeur mocht in 1994
wel een ander middel drie keer na de opkomst van de tarwe gebruikt worden. Dit
vindt de SZV onlogisch. Het gewasbeschermingsbeleid zou onderscheid moeten
maken tussen middelen tegen onkruid en tegen ziekten en plagen, zo gaven boeren
aan. Terugdringing van het gebruik van middelen is bij bestrijding van ziekten en
plagen moeilijker dan bij onkruidbestrijding, omdat het oogstrisico bij het optreden
van ziekten en plagen groter is. In de woorden van een glastuinder:
'een aantal middelen wordt voorgeschreven door de voorlichting. Als je die middelen
niet gebruikt, dan werkt het niet. Ik heb bijvoorbeeld proeven gedaan met de helft minder
middel, maar dan kreeg ik 'smeul of smet' (dit zijn slaziektes).'
Samengevat wordt het gewasbeschermingsbeleid vrij positief beoordeeld door
innovatiegroepen, met name omdat de uitvoering van het beleid voor een groot
deel aan de sector zelf wordt overgelaten. Het toelatingsbeleid voor gewasbescher
mingsmiddelen wordt door biologische boeren als een knelpunt ervaren.

10.9 Zelfsturing
Zelfsturing vereist een nieuwe taakverdeling tussen overheden en (groepen) boeren.
In deze paragraaf worden de opvattingen van de onderzochte innovatiegroepen over
zelfsturing beschreven. Innovatiegroepen zijn organisaties waarin zelfsturing bij
uitstek tot uitdrukking komt: ze leveren een bijdrage aan de vermindering van
ecologische problemen door zichzelf regels op te leggen bij de bedrijfsvoering.
Voorbeelden daarvan zijn het natuur- en landschapsbeheer door Zuid-Hollandse
melkveehouders, de vermindering van het gebruik van chemische gewasbescher
mingsmiddelen door Zeeuwse Vlegeltelers en de richtlijnen op het gebied van
natuur- en landschapsbeheer die biologische akkerbouwers in Flevoland zichzelf
opleggen (zie hoofdstuk 8 en bijlage 3). Een melkveehouder zegt hierover het
volgende. 'In zelfsturing zie ik wel wat. Er moet een uitdaging in het boerenbedrijf
blijven zitten. Er zijn al een aantal uitdagingen in de landbouw weggevallen. Het
is logisch dat boeren daarvoor betaald worden, wanneer ze taken van de overheid
overnemen, zoals het onderhoud van zandwegen en het beheer van natuur en land
schap' (WBZ). De bereidheid van boeren tot zelfsturing en de opkomst van
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innovatiegroepen komt onder meer voort uit de strenger wordende (milieuregelge
ving van de overheid. In die zin werkt stringent bereid dus stimulerend voor
innovatiegroepen (zie ook Litjens et al. 1995). Innovatiegroepen zien dat het milieu
beleid onontkoombaar tot strengere regelgeving zal leiden en wachten deze situatie
niet af, maar ondernemen activiteiten om zelf het initiatief te kunnen houden en
zeggenschap te krijgen over de formulering en invulling van ecologische doelen.
De ondervraagde innovatiegroepen gaven aan dat ze niet van de overheid verwach
ten dat zij de oprichting van groepen ondersteunt. Zo'n steun achten de innovatie
groepen niet nodig, omdat ze zelf het belang zien van oprichting van een groep,
voor belangenbehartiging en uitwisseling van kennis en kunde. Bovendien vinden
de groepen zo'n ondersteuning ook niet wenselijk, want dit garandeert volgens
hen niet dat dan ook de nodige betrokkenheid en motivatie voor innovaties aanwe
zig zullen zijn onder de boeren. Wel geven groepen aan dat overheidsgeld voor
administratieve ondersteuning en voor uitvoering van projecten wenselijk is. Naast
financiële ondersteuning noemt een aantal groepen ambtelijke ondersteuning wense
lijk. Het bereiken van doelen door groepen is een langdurig proces. Elke groep
moet zelf het wiel uitvinden. Ambtenaren op provinciaal of rijksniveau zouden
volgens sommige groepen een coördinerende en informatieverschaffende rol
kunnen vervullen (SBN, SZV). Hierbij moet wel worden opgemerkt dat innovatie
groepen zeer gebiedsspecifiek zijn, ook al kunnen ze van elkaar leren. De SZV
benadrukt bijvoorbeeld dat hun organisatiemodel, dat een groot aantal uiteenlopen
de belangengroepen omvat (zie bijlage 2), niet zo maar kan worden overgeplaatst
naar een ander gebied.
Om zelfsturing te bevorderen is naast gerichte steun aan innovatiegroepen een
voorwaardenscheppend beleid nodig. Dit omvat het creëren van omstandigheden
waarin boeren duurzame landbouw kunnen bedrijven.
'Zelfsturing is prachtig, maar je moet als overheid voorwaarden scheppen om die
richting op te kunnen. Zolang je met veel kunstmestgebruik en veel produktie het hoogste
inkomen hebt, is dit heel moeilijk in te vullen. Bij zelfsturing is het belangrijk dat de
overheid goede omstandigheden creëert. Je moet dus voorwaardenscheppend beleid voeren
en het onaantrekkelijk maken om milieuonvriendelijk te boeren. Dan heb je weinig regels
nodig.' (WBZ)
De biologische fruittelers (CP) achten de financiële marges om zelfsturing uit te
voeren op het moment gering. Het scheppen van goede randvoorwaarden kan ook
bevorderd worden door voldoende beleidsruimte te creëren bij de formulering van
ecologische doelen. Zo gaf de SZV in 1994 aan, beleidsruimte nodig te hebben om
te kunnen experimenteren met verschillende toedieningsmethoden voor mest. Ook
een beleid dat voorwaarden schept voor een verbreding van de taken van de
landbouw, stimuleert innovatiegroepen (VEL). Uit hoofdstuk 9 kwam al naar voren
dat de overheid ook de afzet van biologische en kwaltiteitsprodukten meer zou
moeten stimuleren, bijvoorbeeld door voorlichting aan consumenten.
Zelfsturing vraagt om een nieuwe taakverdeling tussen overheden en agrariërs. Sommige
groepen kennen daarnaast ook de consument een verantwoordelijkheid toe voor het
bereiken van een duurzame landbouw. De consument zou bereid moeten zijn
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hogere prijzen te betalen voor produkten die op een duurzame manier zijn gepro
duceerd (IBL, WAV, WBZ). In hoofdstuk 6 is ingegaan op de beleidsmatige voor
waarden voor zelfsturing. Innovatiegroepen noemden met name de volgende
kenmerken van een nieuw en wenselijk geacht beleid dat uitgaat van zelfsturing.
Regelgeving als vangnet
De overheid zou een centrale taak moeten blijven houden in het milieubeleid om
onwillige boeren over de streep te trekken en als 'stok achter de deur'. Een kader
van randvoorwaarden voor de bedrijfsvoering, bestaande uit ecologische doelen en
minimum milieuvoorwaarden, schept duidelijkheid voor alle boeren en bevordert
dat duurzaamheid een richtlijn voor hun handelen wordt. Door innovatiegroepen
wordt over het algemeen een doelen- in plaats van een middelenbeleid voorgestaan.
Dit betekent dat de overheid doelen formuleert voor het milieubeleid, zonder de
doelgroep gedetailleerd voor te schrijven met welke maatregelen die doelen bereikt
moeten worden. Ideologische en pragmatische groepen verschillen in de mate
waarin ze pleiten voor harde randvoorwaarden. Zo pleiten de biologische groepen
IBL en CP voor ecologische doelen als harde randvoorwaarde bij de produktie. De
regels moeten echter wel duidelijk zijn.
'Zonder beleid gebeurt er niets. Bij de invoering van maatregelen is er in het begin vaak
veel onduidelijkheid wat de regels precies inhouden. Vaak is het beleid ad-hoc, boeren
weten zo niet waar ze aan toe zijn en hebben het gevoel dat ze niet op de overheid
kunnen bouwen.' (CP)
Een groep als MCP benadrukt daarentegen sterk dat men geen 'taakstellingsverplichting' voorstaat, zoals 70 procent ammoniakreductie in 2010 ten opzichte van
1980, maar een 'inspanningsverplichting', zoals het leveren van een maximale
inspanning om tot het jaar 2010 zoveel mogelijk ammoniak te reduceren.
' W e beginnen met maatregelen die we kunnen betalen en vervolgens zien we hoe we
verder kunnen komen, we willen ons niet bij voorbaat vastleggen op bijvoorbeeld 90
procent ammoniakreductie. De ontwikkelingen gaan ook steeds verder, dus misschien zijn
er over een paar jaar wel simpeler methoden. Het is belangrijker om iedereen mee te
krijgen dan dat je zegt een bepaalde norm te zullen halen.' (MCP)
De verantwoordelijkheid van de overheid voor de kwaliteit van het milieu, laat
overlet dat boeren bij de beleidsformulering zouden moeten worden betrokken. Dit
leidt tot het volgende punt dat betrekking heeft op de beleidsstrategie die de
overheid volgens de innovatiegroepen zou moeten volgen.
Gezamenlijke formulering van doelen en normen door overheden en boeren
In sommige gebieden fungeert de groep zelf als intermediair tussen overheden en
boeren (VEL, MCP). In andere regio's betrekken innovatiegroepen de gevestigde
belangenorganisaties bij onderhandelingen met provincies (bijvoorbeeld Den
Hâneker). Op de rol van de agrarische belangenorganisaties ten aanzien van
innovatieve landbouw is ingegaan in hoofdstuk 9. De innovatiegroepen verwachten
niet veel van het (inmiddels opgeheven) Landbouwschap als intermediair tussen
overheden en boeren.
'Zelfsturing betekent in de praktijk vaak dat algemene regelgeving niet meer van de
overheid maar nu van het Landbouwschap komt. Dat maakt niet zoveel uit. Een publiek
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rechtelijke organisatie zoals het Landbouwschap wordt teveel gestuurd door andere
belangengroepen.' (NBLV)
Innovatiegroepen pleiten voor een beleid dat inhoudelijk is aangepast aan hun
specifieke situatie, een sturing op maat, waarmee het derde kenmerk in beeld komt.
Differentiatie van beleid
De innovatiegroepen staan over het geheel genomen een meer gebiedsgericht beleid
voor, met name op het terrein van mineralen- en natuurbeleid (zie de paragrafen
10.7 en 10.8). Een voorwaarde hiervoor is een verdere decentralisatie van het beleid
naar de provincies. De provinciale schaal is vaak nog te groot om recht te doen aan
verschillen in de agrarische, de sociale en de landschappelijke structuur. In de
provincie Zuid-Holland wordt dan ook in de Alblasserwaard en Vijfheerenlanden
een beleid gevoerd dat afwijkt van het beleid voor de rest van de provincie (Horlings 1995). Een gevaar van een te sterke regionalisering is wel dat de complexiteit
van het beleid kan toenemen en dat ook de regio-grenzen moeilijker zijn te bepalen.
Ook de rechtsongelijkheid tussen boeren in verschillende regio's neemt door
verdere differentiatie toe. De belangen van verschillende boeren lopen steeds meer
uiteen, onder meer doordat de milieubelasting die ze veroorzaken sterk varieert.
Vandaar dat de MCP pleit voor een beleid dat meer gedifferentieerd is naar
bedrijfstak. Een verdere fijnregulering in de vorm van differentiatie betekent dat in
de toekomst het volgende kenmerk nog meer van belang zal worden.
Afstemming en integratie van beleid voor het landelijk gebied
Om knelpunten te voorkomen tussen beleidsterreinen, zoals die bijvoorbeeld
optreden tussen het milieu- en natuurbeleid, pleitten sommige groepen voor een
betere afstemming en/of integratie van beleidsterreinen. Zelfsturing heeft niet
alleen betrekking op de formulering van doelen en strategieën, maar ook op het
ingezette instrumentarium; vandaar dat de onderzochte innovatiegroepen pleiten
voor het volgende punt.
Een flexibel en stimulerend instrumentarium
Om gebiedsgerichte experimenten met zelfsturing mogelijk te maken is ook een
creatieve inzet van instrumenten nodig. Dit kan volgens innovatiegroepen beteke
nen dat instrumenten buiten werking gesteld moeten worden, zoals de Interimwet
Ammoniak en Veehouderij in Friesland, in ruil voor landschapsbeheer door boeren.
Ook wordt gepleit voor vervanging van instrumenten, zoals de Relatienota door
natuurproduktiebetaling in Zuid-Holland. Ook kunnen instrumenten een andere
invulling krijgen, zoals de toepassing van de 'ruime-jas' methode bij de Relatieno
ta (zie paragraaf 10.6). Inzet van een financieel instrumentarium dat niet alleen
heffingen omvat, maar ook beloningen voor een goed gedrag, stimuleert boeren tot
een meer duurzaam gedrag, zo geven Peelboeren aan (MCP). De inzet van conve
nantes een communicatief instrument, maakt het mogelijk om tot afspraken te
komen tussen boeren en overheden, bijvoorbeeld over de 'natuurdoelen' die in
een gebied gerealiseerd moeten worden (VEL, WAV).
De conclusie van deze paragraaf is dat in de visie van de onderzochte innovatiegroe
pen zelfsturing kan worden bevorderd, door de groepen financieel en ambtelijk te
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ondersteunen en door stimulerende economische en beleidsvoorwaarden te schep
pen. De kenmerken van een beleid van zelfsturing zijn volgens de innovatiegroepen
het formuleren van duidelijke ecologische doelen, gezamenlijke beleidsformulering
door overheden en boeren, beleidsdifferentiatie en decentralisatie, afstemming en
integratie van beleidsterreinen en het hanteren van een flexibel en stimulerend
instrumentarium.

10.10 Conclusies
De contacten van innovatiegroepen met provincies en gemeenten worden over het
algemeen door deze groepen als stimulerend ervaren. Innovatiegroepen ondervin
den steun van deze overheden in de vorm van provinciale subsidies en beleids
ruimte. Deze beleidsruimte kan betrekking hebben op het buiten werking stellen
of de vervanging van instrumenten en op de invoering van experimentele vormen
van beleid. Door onderhandelingen van innovatiegroepen met overheden pogen de
boeren hun handelingsruimte te vergroten en meer zeggenschap te krijgen over de
landbouwontwikkeling en het beleid in hun regio. Innovatiegroepen benutten de
beleidsruimte die hen door provincies en gemeenten wordt geboden.
Op nationaal niveau worden de mogelijkheden voor het verkrijgen van meer
beleidsruimte voor innovatiegroepen groter sinds de koerswijziging van de ministe
ries LNV en VROM naar meer zelfsturing (zie hoofdstuk 7). Het ministerie van
VROM heeft een voortrekkersrol gespeeld in de ondersteuning van innovatie
groepen, door middel van het stimuleren van voorbeeldplannen in het ruimtelijke
ordeningsbeleid, door financiële ondersteuning en door de doelgroepbenadering.
Het ministerie van LNV richtte zich begin jaren negentig vooral op overleg met het
Landbouwschap en generieke regelgeving. Vooral sinds 1994 is er meer aandacht
voor netwerksturing. In februari 1996 hebben vijf groepen ontheffing van regelge
ving en financiële steun toegezegd gekregen van de minister van landbouw. Met
name innovatiegroepen die in hoofdstuk 8 pragmatisch zijn genoemd, worden
financieel en bestuurlijk gesteund door de rijksoverheid. Ze sluiten het dichtst aan
bij de visie van de overheid op duurzame landbouw. De biologische innovatie
groepen vinden dat de kwaliteit van de geringe contacten die ze hebben met
rijksoverheden onvoldoende is.
De groepen die duurzame landbouw het meest breed definiëren (zie paragraaf

8.4.2), zijn het meest kritisch over het rijksbeleid. De mate waarin innovatiegroepen
hun doelen kunnen verwezenlijken, hangt vooral samen met de economische
randvoorwaarden waarmee boeren te maken hebben. Vooral het markt- en prijsbe
leid van de Europese Unie zijn bepalend. Prijsdaling van produkten wordt als
belemmerend ervaren. Dit geldt ook voor groepen die door de overheid als voor
beelden van een meer marktgerichte landbouw worden gezien. Dit zijn de groepen
die opereren op specifieke deelmarkten voor biologische of kwaliteitsproduken. Een
volledig geliberaliseerd Europees landbouwbeleid wordt dan ook niet voorgestaan
door de onderzochte innovatiegroepen. Boeren die produceren voor markten
waarvoor geen prijsbescherming geldt, zoals glastuinders, fruittelers en intensieve
veehouders, zien een meer liberaal Europees beleid niet als problematisch. De wijze
waarop de nationale overheid het concept van duurzame landbouw in haar beleid
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vorm geeft, wordt door innovatiegroepen als negatief ervaren. Hoewel de kritiek
ook ecologisch en economisch van aard is, richten de bezwaren zich vooral op de
bestuurlijke problemen die samenhangen met de juridische sturing. Zo hekelen
innovatiegroepen het teveel aan regels, de generieke sturing, de onvoldoende
afstemming van regelgeving op de landbouwpraktijk en de organisatorische uitvoe
ring van beleid die over een groot aantal instanties is verdeeld. Vooral glastuinders
hebben te maken met een 'stapeling' van beleidsmaatregelen vanuit verschillende
ministeries, maatregelen die vaak niet inpasbaar zijn in de bedrijfsvoering en die
leiden tot hoge kosten. Biologische innovatiegroepen stellen dat de positieve
beleidsvoornemens niet sporen met de uitvoering. Zij voelen zich belemmerd door
het rijksbeleid. De overheid legt in haar streven naar een meer duurzame landbouw
sterk de nadruk op technologische oplossingen (zie paragraaf 7.3.2). Innovatie
groepen blijken technologie-ontwikkeling niet kritiekloos te volgen doch selectief,
afhankelijk van de doelen van de groep en de mate waarin zij zelf nieuwe technie
ken toepassen. Technologiekritiek van innovatiegroepen komt verder voort uit hun
onvrede met de richting van de landbouwontwikkeling en met de technologische
invulling van het concept van duurzame landbouw in het landbouw- en milieube
leid. De nationale overheid zou volgens de innovatiegroepen vooral die technieken
moeten bevorderen, die de milieubelasting verminderen en die technisch en
financieel goed inpasbaar zijn in de bedrijfsvoering.
Het rijksbeleid voor duurzame landbouw is nader uitgewerkt in het natuur-,
mineralen- en gewasbeschermingsbeleid. Van deze drie beleidsterreinen wordt het
mineralenbeleid als het meest negatief ervaren. Dit beleid vergt naar het oordeel
van de onderzochte innovatiegroepen grote investeringen en schreef in de eerste en
tweede fase tot 1995 gedetailleerde maatregelen voor, in plaats van de wijze van
uitvoering van de beleidsdoelen aan de boeren zelf over te laten. De juridische
regels sluiten volgens de geïnterviewde boeren niet aan bij de specifieke regionale
en lokale omstandigheden, leveren onvoldoende economisch en milieurendement
op, creëren onzekerheid en zijn onvoldoende haalbaar of inpasbaar op een willekeu
rig bedrijf. Het mineralenbeleid stimuleert en beloont innovatiegroepen niet om op
een zelfgekozen wijze de ammoniakemissie te verlagen en leidt bovendien tot
implementatieproblemen. Een beleid dat meer gebaseerd is op positieve prikkels,
bijvoorbeeld door inzet van economische instrumenten, op differentiatie naar sector,
bedrijf en gebied, en dat tevens gebaseerd is op individuele verantwoordelijkheid,
wordt wel positief beoordeeld door de onderzochte innovatiegroepen. Het gewasbe
schermingsbeleid wordt in tegenstelling tot het mineralenbeleid vrij positief geperci
pieerd door de onderzochte innovatiegroepen, te meer daar de uitvoering daarvan
deels aan de sector zelf wordt overgelaten. Hierbij moet wel opgemerkt worden dat
vooral agrariërs zijn geïnterviewd die zelf al geen of minder chemische middelen
gebruiken of in een bedrijfstak werken waar deze problematiek minder urgent is,
zoals de melkveehouderij.
Het beleid ten aanzien van natuur en landschap wordt door alle onderzochte
innovatiegroepen die zelf natuur- en landschapsbeheer uitvoeren, als belemmerend
ervaren. Dit omdat het belangrijkste concept in het Natuurbeleidsplan, de EHS,
vooral op scheiding van landbouw en natuur is gericht. Innovatiegroepen pleiten
voor een verbreding van de taken van de landbouw en voor functionele verweving
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van landbouw en natuur. De sturingsstrategie van het natuurbeleid wordt verder
als te centralistisch gezien en het instrumentarium wordt als onvoldoende stimule
rend ervaren om agrarisch natuur- en landschapsbeheer uit te voeren. Innovatiegroepen voelen zich gestimuleerd door een natuurbeleid dat:
1 meer gedecentraliseerd is naar provinciaal of lager schaalniveau;
2 boeren zeggenschap geeft over de concrete invulling van het natuurbeleid in hun
regio;
3 is afgestemd op gebiedskenmerken;
4 agrarisch natuur- en landschapsbeheer beloont;
5 geen grote arealen grond aan de landbouw onttrekt en
6 extensivering bevordert, onder meer door agrarisch beheer van reservaten.
Innovatiegroepen worden door de nationale overheid meer en meer beschouwd als
aangrijpingspunten voor een experimentele vorm van zelfsturing. Dit vraagt om een
andere opvatting van de taken van overheden en agrariërs in het milieubeleid.
Zelfsturing dient volgens de onderzochte innovatiegroepen niet te worden gestimu
leerd door de oprichting van dit soort groepen te bevorderen, maar door de
groepen financieel en ambtelijk te ondersteunen. Ook het scheppen van stimuleren
de economische en beleidsvoorwaarden voor innovatiegroepen op vooral Europees
en nationaal niveau is van belang, om de financiële situatie van boeren te verster
ken, de afzet van produkten te bevorderen en de verbreding van de landbouw
mogelijk te maken. Zelfsturing betekent volgens de innovatiegroepen verder: het
formuleren van een kader van ecologische doelen en minimum milieuvoorwaarden,
gezamenlijke beleidsformulering van overheden en agrariërs, beleidsdifferentiatie
en decentralisatie, afstemming en integratie van beleidsterreinen en een flexibel en
stimulerend instrumentarium.
De bestuurlijke tendens naar meer zelfsturing en de discussie daarover op het
ministerie van LNV, spelen begin 1996 nog volop. De uitkomst is vooralsnog niet
te voorspellen. Naarmate innovatiegroepen meer betrokken worden bij regionale
overlegstructuren van actoren in het landelijk gebied kan de onafhankelijke,
kritische of voorlopersfunctie van de groepen onder druk komen te staan. Hoe
innovatiegroepen zich ook zullen ontwikkelen, de roep om meer beleidsvrijheid van
boeren zal blijven klinken en blijft beleidsmatig van essentieel belang. Indien de
ecologische problemen in de toekomst nog nijpender worden, zal de 'spanning
tussen vrijheid en sturing' voor boeren alleen maar actueler worden.
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11 REFLECTIE

'We zouden in staat moeten zijn het universele te lezen in het specifieke.'
Arthur Kroker, geciteerd in: Pas 1996:117

11.1 Inleiding
In dit hoofdstuk wordt de volgende onderzoeksvraag beantwoord. Welke conclusies
kunnen worden getrokken uit een vergelijking van de resultaten van de evaluatie van het
nationale beleid en de perceptie van dit beleid door innovatiegroepen? Dit hoofdstuk is
bedoeld als een reflectie op de empirische resultaten en op de theorie die is uitge
werkt in de hoofdstukken 2 en 3, voordat in hoofdstuk 12 samenvattende conclusies
worden getrokken.
De opzet van dit hoofdstuk is als volgt. In paragraaf 11.2 worden de resultaten van
de hoofdstukken 7 en 10 vergeleken en worden uit deze vergelijking conclusies
getrokken. De resultaten van de hoofdstukken 7 en 10 moeten samen een compleet
beeld geven van de belemmerende en stimulerende invloeden van het nationaal
overheidsbeleid op agrarische innovatiegroepen. Zo zijn de verschillen in de wijze
waarop de nationale overheid en de innovatiegroepen het begrip duurzame land
bouw invullen een knelpunt voor innovatiegroepen om hun doelen te bereiken. Op
basis van de vergelijking van de resultaten van beide evaluaties wordt aangegeven
welke mogelijkheden de nationale overheid heeft om innovatiegroepen te stimule
ren. In hoofdstuk 4 zijn innovatiegroepen ingedeeld in categorieën om tot een
goede case-selectie te komen. Op basis van de resultaten van de empirische hoofd
stukken 8 tot en met 10 wordt deze voorlopige indeling verfijnd tot een typologie
van innovatiegroepen (paragraaf 11.3). Niet alleen wordt gereflecteerd op de
resultaten van het empirische onderzoek. De onderzoeksresultaten worden in
paragraaf 11.4 ook bezien in het licht van de theorie die is uitgewerkt in de hoofd
stukken 2 en 3. In paragraaf 11.5 zijn de conclusies van dit hoofdstuk kort samenge
vat.

11.2 Vergelijking van de evaluaties
In deze paragraaf wordt zoals gezegd de evaluatie van beleidsvoornemens van de
nationale overheid op het gebied van duurzame landbouw (hoofdstuk 7) vergeleken
met de perceptie van dit beleid door innovatiegroepen (hoofdstuk 10). Beoordeeld
worden de doelformulering, ofwel de operationalisering van duurzame landbouw,
de gevolgde sturingsstrategieën, het ingezette instrumentarium van de ministeries
van LNV en VROM en de wijzen waarop het nationaal beleid innovatiegroepen
stimuleert of belemmert. Op basis van de vergelijking worden mogelijkheden
aangegeven om innovatiegroepen beleidsmatig te stimuleren. De indeling van deze
paragraaf is afgestemd op de ordening van hoofdstuk 10.
11.2.1 Contacten tussen innovatiegroepen en overheden
De doelgroepbenadering van het ministerie van VROM is erop gericht de land
bouwsector meer te betrekken bij de formulering en uitvoering van milieumaatrege
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len (paragraaf 7.4.2). Het ministerie van LNV wijzigde in de eerste helft van de
jaren negentig haar sturingsstrategie naar meer zelfsturing, beleidsdifferentiatie en
het inzetten van meer economische en communicatieve instrumenten (Vos et al.
1994; paragraaf 7.4.1). Innovatiegroepen gaven aan dat ze de contacten die ze recent
hebben met overheden overwegend positief beoordelen. Alleen de drie onderzochte
biologische groepen zijn vrij negeatief over hun contacten met vertegenwoordigers
van overheden (paragraaf 10.2).
Geconcludeerd kan worden dat de tendens van de nationale overheid om de
landbouwpraktijk meer te betrekken bij het beleid zich vertaalt in de positief
ervaren contacten van innovatiegroepen. Innovatiegroepen worden beleidsmatig
gezien als aangrijpingspunten voor een beleid van zelfsturing of netwerksturing.
De financiële middelen die vrijkomen in het kader van het rijksbeleid voor ROMprojecten, waardevolle cultuurlandschappen en plattelandsvernieuwing, stimuleren
innovatiegroepen om concrete projecten uit te voeren. Ook gemeenten en met name
provincies stimuleren de laatste jaren innovatiegroepen, door erkenning van de
belangen van de groep, stimulerende maatregelen, ambtelijke ondersteuning, door
het schrappen, vervangen of aanpassen van instrumenten, of door experimentele
vormen van gebiedsgericht beleid (paragraaf 10.2).
In paragraaf 7.2.1 is beschreven dat duurzame landbouw beleidsmatig met name
wordt vertaald als een geïntegreerde landbouw, die met inzet van veel kapitaal en
technologie een integratie van ecologische en economische doelen poogt te bereiken.
De uitgangspunten voor een duurzame landbouw zijn tot dusver onvoldoende
afgestemd op de belangen van de biologische landbouw (intermezzo 7.1). Het is
dan ook niet verwonderlijk dat de onderzochte biologische groepen aangaven zich
niet gesteund te voelen door hun contacten met overheden en door het nationale
overheidsbeleid (paragraaf 10.4).
Geconcludeerd werd in hoofdstuk 10 dat de strategiewijzigingen bij de ministeries
van LNV en VROM nog maar zeer ten dele zijn terug te zien in het concrete beleid
voor de landbouw. Beleidsformulering en -implementatie ijlen na ten opzichte van
de koersverandering. Dit komt tot uiting in de bezwaren van innovatiegroepen
tegen de uitvoering van met name het mineralen- en natuurbeleid, waarbij nog
sterk gedetailleerde maatregelen aan boeren worden voorgeschreven, in plaats van
het bereiken van de doelen aan hen zelf over te laten (paragraaf 10.6 en 10.7).
De doelgroepbenadering van het ministerie van VROM heeft in de eerste helft van
de jaren negentig geresulteerd in een stimulerende rol van het ministerie in de
startfase van een aantal innovatiegroepen. Het ministerie van LNV heeft in eerste
instantie meer afwachtend gereageerd en is pas na het verschijnen van het rapport
'Sturing op maat' (Vos et al. 1994) de innovatiegroepen gaan zien als een experi
mentele vorm van zelfsturing die ondersteuning verdient. Ondanks steun in 1996
aan vijf innovatiegroepen is het ministerie van LNV nog aarzelend in het geven van
een bestuurlijke uitzonderingspositie aan innovatiegroepen, mijns inziens vanwege
de volgende redenen. Zo is het moeilijk om nieuw beleid in te passen in de be
staande juridische kaders. Het maken van uitzonderingen op het bestaande beleid
kan leiden tot rechtsongelijkheid tussen boeren. Ook ligt het politiek gevoelig
wanneer beleidsmakers het reguliere beleid moeten verdedigen, terwijl in het klein
geëxperimenteerd wordt met nieuw beleid. Sommigen zullen deze experimenten
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percipiëren als het ondergraven van het eigen beleid (Heuver 1996). Daarentegen
kan ook het argument worden aangevoerd dat bestuurlijke experimenten het beleid
juist kunnen legitimeren. Rijks- of regionale overheden kunnen verder wantrou
wend zijn en de oprichting van innovatiegroepen zien als een nieuwe vertragings
tactiek van de landbouwsector om het realiseren van beleidsdoelen te belemmeren.
Bovendien kunnen een verdergaande professionalisering en institutionalisering van
innovatiegroepen de flexibiliteit en creatieve oplossingen belemmeren. Innova
tiegroepen moeten een voldoende organisatiegraad en voldoende draagvlak hebben
bij boeren in een bepaald gebied, willen zij voor overheden volwaardige gespreks
partners zijn. Het is dan ook niet ondenkbeeldig dat overheden eisen zullen gaan
stellen aan de graad en de wijze van organisatie van een innovatiegroep en aan de
samenwerking van innovatiegroepen met andere belangengroepen. Een oorzaak
voor de aarzelende houding van het ministerie van LNV bij het scheppen van
beleidsruimte voor innovatiegroepen is mijns inziens ook het feit, dat innovatieve
boeren nog maar een minderheid vormen in de landbouwpraktijk en concrete
resultaten voor milieu, natuur en landschap vaak nog niet gemeten worden of
onvoldoende aanwijsbaar zijn. Beleidsruimte voor experimenten zal, zoals ook in
paragraaf 8.8.5 is gezegd, dan ook gekoppeld moeten worden aan monitoring van
resultaten in het beheer van milieu, natuur en landschap en aan duidelijke afspra
ken tussen overheden en innovatiegroepen over de te bereiken ecologische doelen
in een gebied.
Hoewel de nadruk in deze studie ligt op de rol van rijksoverheden ten aanzien van
innovatiegroepen, hebben ook provinciale en gemeentelijke overheden een taak bij
het stimuleren van innovatiegroepen. Door het vaak regionale karakter van agrari
sche initiatieven, is de provincie het meest geëigende bestuursniveau voor de
coördinatie en ondersteuning van agrarische projecten in het landelijk gebied. De
rol van de provincies verschuift steeds meer van een toezichthoudende taak naar
een 'regisseursrol'. Ook op gemeentelijk niveau wordt geëxperimenteerd met
minder juridische en meer communicatieve vormen van sturing. De invulling van
deze nieuwe rollen is vooralsnog een beleidsmatig zoekproces (NIROV 1996). Het
uitvoeren van experimentele vormen van gebiedsgericht beleid (zie intermezzo
10.1), kan meer duidelijkheid verschaffen over de effecten van netwerk- en zelfstu
ring in het landelijk gebied. Het scheppen van een breed draagvlak voor maatre
gelen in een gebied en overleg over een breed scala aan onderwerpen met alle
betrokken belangengroepen blijken stimulerende factoren te zijn om tot een nieuw
provinciaal omgevingsbeheer te komen. Ook het stimuleren van zogenaamde
intermediaire organisaties zoals innovatiegroepen, ambtelijke projectbureaus,
gebiedscommissies of stichtingen van overheden en belangengroepen, is een
succesfactor. Daarnaast kunnen ook vertrouwenspersonen een bemiddelende rol
spelen tussen boeren en overheden. Dit kunnen agrarische voortrekkers zijn,
deskundigen op een bepaald terrein, zoals biologen die zijn gespecialiseerd in
agrarisch natuurbeheer, of ambtenaren die het vertrouwen hebben van de streekbewoners (zie ook NIROV 1996).
11.2.2 Europees landbouwbeleid en markt- en prijsbeleid
De nationale overheid ziet de Nederlandse landbouw vooral als een economische
activiteit, vergelijkbaar met andere economische activiteiten. Dit komt onder meer
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tot uiting in de voortgaande liberalisering van landbouwmarkten (Ministerie van
LNV 1996). De relaties tussen de ecologische en economische doelen van het beleid
worden niet duidelijk verwerkt in het nationale beleid voor duurzame landbouw
(paragraaf 7.3.2). Innovatiegroepen zetten kritische kanttekeningen bij een beleid dat
is gericht op meer liberalisering in de landbouw. De geïnterviewde melkveehouders
pleiten overwegend voor handhaving van de melkquotering. Innovatiegroepen die
eigen deelmarkten creëren en door overheidsvertegenwoordigers en media wel
worden gepresenteerd als symbool voor een meer marktgerichte en innovatieve
landbouw, worden belemmerd door de prijzen voor de gangbare produkten
(paragraaf 10.3). Dit geldt ook voor biologische boeren.
Geconcludeerd kan volgens mij worden dat de noodzakelijke economische rand
voorwaarden voor innovatiegroepen zoals hogere produktprijzen en verbetering
van de afzetmogelijkheden, door het beleid te weinig worden bevorderd. De
markten voor biologische en kwaliteitsprodukten zijn beperkt door een geringe
vraag van de consument. De initiatieven vergen veel inzet van de betrokkenen en
vragen om een grote dosis idealisme, daar de rentabiliteit vaak nog gering is. Het
aanboren van nieuwe markten door innoverende boeren vraagt dan ook om een
meer stimulerend overheidsbeleid op het punt van afzet en prijzen. Hier worden
daarvoor een aantal mogelijkheden genoemd.
Op het gebied van de biologische landbouw is het, zoals ook de ondervraagde
biologische boeren aangaven, effectiever om de afzet van biologische produkten, de
voorlichting aan consumenten en onderzoek van biologische landbouwmethoden
te stimuleren, dan de overschakeling van boeren naar deze produktiewijze door
middel van premies. Er kan geleerd worden van ervaringen in Denemarken en
Oostenrijk, waar door financiële steun en reclame van coöperaties, supermarkten
en/of overheden de afzet van biologische landbouwprodukten sterk is verbeterd
(Jehae 1996). De toelating voor biologische gewasbeschermingsmiddelen ervaren
biologische boeren als een kostbare en langdurige procedure. De nationale overheid
zou een deel van de toelatingskosten kunnen betalen. Een andere mogelijkheid om
de biologische landbouw te stimuleren is het vergoeden van de controlekosten van
het EKO-keur. Deze kosten moeten boeren nu zelf betalen en kunnen een drempel
zijn om meer duurzaam te produceren.
Innovatiegroepen kunnen gestimuleerd worden door maatregelen in het kader van
het gemeenschappelijke Europese landbouwbeleid op de volgende wijzen. In ruil voor
maatregelen inzake milieu, natuur en landschap, kan inkomenssteun aan boeren
worden verstrekt, 'cross compliance' genoemd. Nederland heeft de huidige regeling
ten aanzien van inkomenstoeslagen aan boeren minder ruim ingevuld dan in Duits
land, waar hogere toeslagen worden verstrekt. Alleen maatregelen die verder gaan
dan maatregelen die zijn gericht op een zekere basisbescherming van natuur en
landschap zouden moeten worden vergoed. De premie per hectare kan bijvoorbeeld
op basis van een puntensysteem worden berekend (Lankester 1995 geciteerd in
PBLV 1995b). Vooruitlopend op cross compliance biedt verordening 2078/92 van
de Europese Unie de mogelijkheid om voor produktiemethoden die het milieu extra
ontzien of die extra natuurwaarden opleveren, een vergoeding te geven. De veror
dening biedt tevens de mogelijkheid om biologische bedrijven een additionele
vergoeding tot maximaal 350 ECU per hectare te geven als ze extra natuurwaarden
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realiseren op hun bedrijf. Dit kan met behulp van een puntensysteem zoals dit bij
voorbeeld in Baden-Württemberg wordt toegepast. Ook kunnen boeren het Protocol
Natuurplan toepassen, zoals dit door de vakgroep Ecologische landbouw van de
LUW is ontwikkeld (PBLV 1995b). De Vakgroep Ecologische Landbouw, DLV en
Biologica starten in 1996 een experiment met dit Protocol op 30 biologische bedrij
ven. Voor de periode 1994-1999 zijn Europese structuurfondsen toegewezen aan
Nederlandse regio's. In het kader van doelstelling 1, ofwel de stimulering van
zogenaamde economisch achtergestelde gebieden, heeft de regio Flevoland 150
miljoen ECU gekregen. In het kader van de doelstelling 5b, ofwel de bevordering
van de ontwikkeling van het platteland, is 150 miljoen ECU toegewezen aan de
regio's NW-Groningen/ZW-Drente, Friesland, NW-Overijssel, Vechtstreek,
Zeeuws-Vlaanderen en Noord/Midden-Limburg. De 5b-fondsen zijn belangrijk
geweest voor het uitvoeren van strategische groenprojecten en de EHS (Raad voor
het Natuurbeheer 1996). De fondsen zouden in het kader van plattelandsvernieu
wing ook aangewend kunnen worden voor stimulering van duurzame landbouw
in 5b-regio's en voor de stimulering van projecten van innovatiegroepen in deze
gebieden.
11.2.3 Nationaal beleid gericht op duurzame landbouw
Het nationale beleid voor de landbouw gaat uit van een smal duurzaamheidsper
spectief. Duurzame landbouw wordt vooral gezien als een integratie van economi
sche en ecologische doelstellingen. De strategische beleidsnota's voor de landbouw
geven een beeld van een sturende overheid die marktgerichtheid, beheersing van
de agrarische produktie en kennis en technologie bevordert. Het geïntegreerde
bedrijfssysteem dat handhaving van de produktie-omvang koppelt aan fijnregule
ring van inputs zoals kunstmest en gewasbeschermingsmiddelen, met behulp van
inzet van veel kennis en kapitaal, illustreert bij uitstek de wijze waarop de nationale
overheid een duurzame landbouw vormgeeft (paragraaf 7.2). Volgens innovatiegroepen omvat duurzame landbouw naast ecologische en economische aspecten
vaak ook sociaal-politieke en culturele aspecten. Dit geldt met name voor de meer
ideologische innovatiegroepen die ontevreden zijn met de aard en richting van de
landbouwontwikkeling tot nu toe. De brede invulling van duurzame landbouw
door innovatiegroepen komt naar voren uit hun definiëring van duurzaamheid
(paragraaf 8.4.2), maar meer nog uit het brede scala aan doelen en activiteiten van
de groepen (paragraaf 8.5.2 en tabel 8.1). De wijzen waarop innovatiegroepen een
duurzame landbouw beschrijven, hangen sterk samen met de kenmerken die ze aan
landbouw toekennen. De grondgebonden landbouw produceert niet alleen voedsel,
maar heeft volgens hen een groot aantal maatschappelijke functies als beheerder
van het platteland. Vanuit de beheersfunctie die de innovatiegroepen aan landbouw
toekennen, is het begrijpelijk dat de groepen over het geheel genomen pleiten voor
een ruimtelijke verweving van landbouw en natuur, in plaats van een verdergaande
scheiding van deze functies (paragraaf 10.6).
Geconcludeerd kan worden dat een verschillende probleemdefiniëring, in de zin
van verschillen in de wijze waarop beleidsmakers en leden van innovatiegroepen
duurzaamheid en landbouw beschrijven, belemmerend werkt voor innovatiegroe
pen. Dit geldt in situaties waarin het beleid naar het oordeel van innovatiegroepen
onvoldoende aandacht besteedt aan handhaving van de werkgelegenheid, uitgaat
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van scheiding van functies in het landelijk gebied of streeft naar een verdere
liberalisering van de handel in agrarische produkten, of naar een vermindering van
de grondgebondenheid van de landbouw. Omdat de relaties tussen de economische
en ecologische aspecten van duurzame landbouw in het beleid nauwelijks verwerkt
zijn, ontstaat onvrede van innovatiegroepen met de combinatie van:
a de stapeling van veel (milieu)regels;
b de slechte afstemming van regels op elkaar en op de agrarische bedrijfsvoering;
c de niet-kostendekkende prijzen voor landbouwprijzen en
d hoge milieu-investeringen.
11.2.4 Technologiebeleid
Niet alleen het markt- en prijsbeleid, maar ook technologie-ontwikkeling beïnvloedt
de randvoorwaarden waarbinnen boeren werken. De wijze waarop de nationale
overheid duurzaamheid in haar beleid vormgeeft, doet een sterk beroep op techno
logische oplossingen zoals substraatteelt, ammoniakarme stallen, mestverwerkings
technologie en genetische manipulatie. De technologische ontwikkeling bevordert
de tendens naar beheersing van de agrarische produktie en ontkoppeling van
landbouw en ecologische omstandigheden. De gevolgen van nieuwe technologische
ontwikkelingen voor de agrarische berijfsvoering worden beleidsmatig onderbelicht
(paragraaf 7.2 en 7.3.2) . Nieuwe technologische ontwikkelingen worden kritisch
gevolgd door innovatiegroepen. Kritiek van innovatiegroepen ten aanzien van
nieuwe technologie komt deels voort uit onvrede over landbouwontwikkelingen
zoals de ontkoppeling van landbouw en lokale omstandigheden. Ook meer pragma
tische argumenten werden genoemd zoals de hoge kosten van nieuwe technologie.
Nieuwe technieken, zoals nieuwe melksystemen, worden selectief toegepast door
innovatiegroepen, namelijk voor zover deze inpasbaar zijn in de bedrijfsvoering en
aansluiten bij hun vakmanschap (paragraaf 10.5).
Geconcludeerd kan worden dat nieuwe technieken meer zouden moeten aansluiten
bij boerenvakmanschap in plaats van dit vakmanschap te vervangen. Door stimule
ring van onderzoek naar mechanische onkruidbestrijding, biologische vormen van
gewasbescherming, goedkope kleinschalige technieken om het mineralengebruik en
de ammoniakemissie te verminderen en door ontwikkeling van technieken die
aansluiten bij de ecologische en agrarische kenmerken van gebieden, kunnen agrari
sche voorlopers in milieubeheer worden gestimuleerd.
11.2.5 Natuur- en landschapsbeleid
Duurzaamheid wordt in het nationale natuurbeleid begin jaren negentig vooral
vormgegeven door realisering van een Ecologische Hoofd Structuur (paragraaf
7.2.3). Het concept van de EHS past in een visie op landbouwontwikkeling die
streeft naar een scheiding van functies in het landelijk gebied (paragraaf 6.6.2). Een
belangrijk instrument van het natuurbeleid is de Relatienota (paragraaf 7.2.3. en
7.5.1). Ondanks de decentralisering van de uitvoering van het natuurbeleid naar de
provincies, is dit beleid een voorbeeld van zware aansturing vanuit Den Haag.
Sinds 1995 is de bestuurlijke belangstelling van het ministerie van LNV voor
agrarisch natuurbeheer sterk toegenomen (paragraaf 7.6.1).
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Het natuurbeleid roept veel weerstand op van innovatiegroepen. De agrarische
weerstand tegen het natuurbeleid heeft zowel betrekking op de beleidsinhoud, op
de gevolgde beleidsstrategie als op het ingezette instrumentarium (paragraaf 10.6). De sterke Haagse sturing heeft geleid tot een reactie van boerengroepen in de vorm
van het opstellen van alternatieve gebiedsplannen, die passen bij de kenmerken van
hun regio (intermezzo 10.1). Innovatiegroepen geven aan zich gesteund te voelen
door een natuurbeleid dat gedecentraliseerd is naar een lager schaalniveau, zoals
het provinciale niveau, waarbij boeren zeggenschap hebben over de invulling van
het natuurbeleid in een bepaalde regio. In plaats van het onttrekken van grote
arealen grond aan de landbouw zou extensivering van de produktie moeten
worden bevorderd door agrarisch (mede)beheer van reservaten. Regionaal natuur
beleid moet volgens de onderzochte innovatiegroepen meer afgestemd worden op
de ecologische kenmerken en op de agrarische en sociale structuur van een gebied.
Boeren kunnen gestimuleerd worden om natuur- en landschapsbeheer uit te voeren
door ze te belonen voor natuurresultaten (paragraaf 10.6).
Geconcludeerd kan worden dat de onvrede van boeren met het natuurbeleid vooral
betrekking heeft op het beleidsvoornemen en de uitvoering van de EHS tot 1995.
Sinds 1995 worden nieuwe bestuurlijke experimenten ondersteund zoals het 'natuurvoor melkquotum' systeem, natuurproduktiebetaling en het afsluiten van beheers
contracten voor lange duur (25 jaar of langer). Deze experimenten werken stimule
rend voor innovatiegroepen. Er kunnen echter nog wel enkele aspecten van het
agrarisch natuurbeheer worden genoemd die mijns inziens de komende jaren
aandacht verdienen.
• De experimenten met agrarisch natuurbeheer zullen zich in de toekomst moeten
bewijzen ten aanzien van de natuurresultaten die ermee worden bereikt. Monito
ring van de effecten op milieu, natuur en landschap is dan ook van belang. Tot
nu toe lijkt agrarisch natuurbeheer weinig bij te dragen aan de toename van
(zeer) zeldzame soorten.
• Het 'goed agrarisch gebruik' zou bevorderd moeten worden. Dit betekent een
positieve grondhouding van boeren en zorg voor natuur en landschap, zonder
dat hier direct een vergoeding tegenover staat. Niet elk kievietsei zou financieel
beloond moeten worden, maar slechts de natuurwaarden boven een bepaalde
basiskwaliteit. Wat die basiskwaliteit zou moeten zijn, is nog onvoldoende duide
lijk.
• Er kan meer onderzoek worden gedaan naar de wijze waarop natuurdoelen voor
een gebied moeten worden vastgesteld, naar de verschillende uitvoeringsvormen
van natuurbeheer en naar de wijze waarop natuurresultaten moeten worden
gecontroleerd (paragraaf 8.8.3).
• Tot nu toe wordt agrarisch natuurbeheer gedragen door een kleine groep voorlo
pers die hier veel tijd en energie in steken. Verbreding van het draagvlak bij
andere boeren binnen de groep en bij boeren die geen lid zijn van innovatiegroe
pen is dan ook van belang, bijvoorbeeld door het geven van cursussen natuurbe
heer en door intensieve voorlichting en steun aan boeren bij het opstellen van
natuurbedrijfsplannen. Bedrijfsgericht beheer zoals perceelsrandenbeheer lijkt tot
dusver tot minder weerstand bij boeren te leiden dan gebiedsgerichte natuuront
wikkeling, zoals het ontwikkelen van speciale biotopen in uiterwaarden.
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• Agrarisch natuurbeheerprojecten die uitgaan van aansprekende soorten kunnen
stimulerend werken voor boeren om hieraan mee te doen, zo bleek bijvoorbeeld
bij het landelijk demonstratieproject patrijs (NIROV 1996).
• Het ontbreken van voldoende financiële middelen van rijk en provincies kan in
de toekomst een knelpunt worden. Het aantal boeren en innovatiegroepen dat
pleit voor een van overheidswege gefinancierde resultaatbeloning voor natuuren landschapsbeheer, neemt sterk toe. De druk op de beschikbare middelen voor
agrarisch natuurbeheer wordt hierdoor snel groter. Een mogelijkheid om de
kosten voor natuur- en landschapsbeheer meer door de consument te laten
betalen en die verdere studie verdient, is het voorstel dat de Koninklijke Neder
landse Heidemaatschappij in 1993 deed om een algemene beheerwet te formu
leren. Bestaande financieringsregelingen en beheerorganisaties kunnen in de wet
worden ondergebracht. De wet zou kunnen worden ingericht naar het model van
de Waterschapswet. Zo wordt het mogelijk om in aanvulling uit de overheidsbij
dragen uit de algemene middelen, via het belastingstelsel voldoende geld van
de consumenten bijeen te brengen voor een redelijke honorering van natuur- en
landschapsbeheer door boeren.
11.2.6 Mineralenbeleid
In paragraaf 7.6.3 is het mineralenbeleid getoetst aan de sturingscriteria die in
hoofdstuk 6 zijn geformuleerd. De eerste en tweede fase mineralenbeleid boden de
boer weinig mogelijkheden voor zelfsturing, daar voorgeschreven was op welke
wijze de boeren de ammoniak-emissies en het mineralengebruik moesten terugdrin
gen. De invoering van de mineralenboekhouding biedt de mogelijkheid om het
leervermogen van boeren te vergroten. De verinnerlijking van het mineralenbeleid
staat onder druk door de gedetailleerde regelgeving en door wetenschappelijke
onzekerheden (paragraaf 7.6.3).
De innovatiegroepen noemden een zestal knelpunten in het mineralenbeleid, die
niet zozeer betrekking hebben op de doelen maar vooral op het voorschrijven van
gedetailleerde maatregelen door de overheid. Innovatiegroepen voelen zich gesti
muleerd door een mineralenbeleid dat gedifferentieerd is naar bedrijf, sector en
gebied en dat de boer op zijn individuele verantwoordelijkheid aanspreekt, bijvoor
beeld door inzet van economische instrumenten (zie paragraaf 10.7).
Geconcludeerd kan worden dat de wijze waarop het mineralenbeleid wordt
gepercipieerd door innovatiegroepen, verklaard kan worden uit de gevolgde stu
ringsstrategie en het ingezette instrumentarium. Ook buiten de innovatiegroepen
is er veel verzet tegen het mineralenbeleid. Zo ontstonden in 1995 actiegroepen van
boeren tegen het mestbeleid.
Het verzet van boeren tegen het mineralenbeleid kan ook worden verklaard uit de
verslechterende inkomenspositie van intensieve veehouders in de laatste jaren.
Milieu-eisen zijn dan al snel te duur en het mineralenbeleid fungeert als uitlaatklep
voor onvrede. Ook het overheidsoptreden was tot nu toe traag en talmend, wat
ergernis oproept en verzet aanmoedigt. De wettelijke regeling voor verplaatsing van
mestproduktierechten liet jarenlang op zich wachten. De rijksoverheid stelde dat,
indien voldoende mestverwerkingcapaciteit niet tijdig zou worden gerealiseerd,
daaraan consequenties zouden worden verbonden zoals een inkrimping van de
veestapel. Het antwoord in 1995 was echter niet een inkrimping, maar het opkopen
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van mestproduktierechten. De praktische onderbouwing van mestmaatregelen,
bijvoorbeeld op het terrein van de beperking van de ammoniakemissie laat te
wensen over, wat bij innovatiegroepen vragen oproept ten aanzien van de effectivi
teit en de efficiëntie van voorschriften. Het bereiken van de eindnormen voor
even wichtsbemesting is vertraagd waardoor voorlopers in milieubeheer, die hebben
geanticipeerd op de eerder aangekondigde planning, worden gefrustreerd (zie
Frouws 1996 en paragraaf 7.6.3).
Om innovatiegroepen te stimuleren, kunnen mijns inziens boeren die beneden de
verliesnorm voor mineralen blijven, financieel worden beloond. Een experiment met
zo'n systeem is in 1996 in de Peel gestart. Een mogelijkheid die verder onderzocht
kan worden is een premie- en heffingensysteem uitgaande van de gemiddelde
verliezen binnen een bepaalde regio (Westerhof 1995a). De verplichting om een
mineralenboekhouding bij te houden, zou mijns inziens niet alleen moeten gelden
voor intensieve veehouders, zoals het beleidsvoornemen in 1995 luidde. Dit is ook
bepleit door de Tweede Kamer als reactie op het voorgenomen mest- en ammoniak
beleid derde fase. Ook minder intensief werkende boeren zijn gebaat bij een
efficiënter mineralengebruik en de totale milieubelasting in de landbouwsector kan
zo sterk afnemen. Het is de vraag of een algemene verliesnorm wel een adequaat
instrument is in het mineralenbeleid, gezien de bezwaren die hiertegen in paragraaf
7.6.3 zijn genoemd. De mineralenoverschotten zouden kunnen worden teruggedron
gen door introductie van een graasdiernorm in de melkveehouderij, dus een
maximaal aantal dieren per hectare. Om onderscheid te maken tussen voorlopers
in milieubeheer, zoals innovatiegroepen, en de rest van de landbouwpraktijk,
verdient ook een tweesporenbeleid, zoals door Frouws (1996) is uitgewerkt, nadere
studie. Iedere veehouder heeft in het voorstel van Frouws de verplichting om een
mestafzetplan te overleggen op basis van zijn aantal dieren en het bedrijfsareaal. De
mest die niet milieuverantwoord wordt afgezet, wordt belast met een superheffing,
zodat produktie daarvan geen zin heeft. Een verfijnd, vrijwillig spoor is op te
stellen voor boeren die dit afzetscenario te grof en te kostbaar vinden. Zij kunnen
een verfijnde mineralenboekhouding of een integraal milieubedrijfsplan opstellen.
Bestaande regels worden dan buiten werking gesteld door een integrale milieuver
gunning voor die bedrijven die aantonen alle milieuzaken (mest, gewasbescher
ming, afval, enzovoort) op orde te hebben. Boeren kunnen dit individueel doen of
collectief via een innovatiegroep (Frouws 1996).
11.2.7 Gewasbeschermingsbeleid
Uit de evaluatie in hoofdstuk 7 bleek dat het gewasbeschermingsbeleid een meer
voorwaardenscheppend en communicatief karakter heeft dan het mineralenbeleid.
De nadruk ligt sterk op voorlichting aan boeren en vrijwillige terugdringing van
het gebruik van chemische middelen, op basis van de bestuursovereenkomst tussen
de overheid en de landbouwsector in 1993. Beleidsmatig is er tot nu toe weinig
aandacht voor de stuwkrachten achter de afhankelijkheid van chemische middelen
in de Nederlandse landbouw, zoals de voortgaande specialisatie en intensivering
van de produktie. In het gewasbeschermingsbeleid lag de nadruk tot nu toe sterk
op volumebeperking. Een terugdringing van het aantal kilogrammen actieve stof
hoeft echter niet een afname van de milieubelasting te betekenen, daar de werking
per eenheid stof kan zijn toegenomen (paragraaf 7.5.3). Het gewasbeschermings-
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beleid wordt door innovatiegroepen relatief positief gepercipieerd. Wel zijn er
knelpunten in het toelatingsbeleid voor gewasbeschermingsmiddelen (paragraaf

10.8).
Geconcludeerd kan worden dat de positieve perceptie van het gewasbeschermingsbeleid verklaard kan worden uit de wijze van sturing die een sterk vrijwillig en
voorwaardenscheppend karakter heeft. Een andere verklaring is dat de doelen van
dit beleid tot nu toe relatief gemakkelijk konden worden gehaald, met name door
terugdringing van de omvang van het gebruik aan grondontsmettingsmiddelen.
Naarmate de beleidsdoelen aangescherpt worden, kan echter de acceptatie van be
leidsmaatregelen afnemen.
Om innovatiegroepen te stimuleren zou het gewasbeschermingsbeleid mijns inziens
meer op de oorzaken moeten aangrijpen van de afhankelijkheid van het gebruik
van chemische middelen en zo de marges voor zelfsturing door innovatiegroepen
moeten vergroten. Er dient meer uitgegaan te worden van vermindering van de
middelen die de meeste milieuschade tot gevolg hebben. Een voorbeeld daarvan is
het voorstel van het CLM in 1995 om de 10 meest schadelijke middelen te verbie
den (Biegman 1996). Bedacht moet wel worden dat naarmate de sector zich meer
richt op fijnregulering en geïntegreerde bestrijding, de behoefte aan een breed
middelenpakket juist zal blijven bestaan, maar dan vooral als 'vangnet' om oogstderving te voorkomen, wanneer de aanpak faalt.
Om de door boeren genoemde knelpunten in het toelatingsbeleid voor gewasbe
schermingsmiddelen op te lossen, kan wellicht het voorstel van de Projectgroep
Kleine Toepassingen worden uitgevoerd. Deze projectgroep doet onderzoek naar
het 'off label use' van gewasbeschermingsmiddelen zoals dit wordt toegepast in
Groot-Brittannië. Het voorstel van de projectgroep houdt in dat op verzoek van een
organisatie of een groep telers de mogelijkheid wordt gecreëerd om bepaalde
middelen in specifieke omstandigheden te gebruiken voor toepassingen die niet als
zodanig zijn toegelaten (In 't Hout 1995). Dit is misschien een oplossing voor
Nederland, mits de negatieve milieu-effecten beperkt blijken te zijn. Niet alleen
juridische maatregelen maar ook economische instrumenten kunnen de knelpunten
in het toelatingsbeleid verminderen. Een mogelijkheid is het oprichten van een
fonds voor de financiering van de toelating van gewasbeschermingsmiddelen.
Hiervan hebben zowel biologische boeren als gangbare boeren profijt, met name
boeren die gewassen telen die landelijk slechts een klein areaal bestrijken. Boeren,
overheden en fabrikanten van gewasbeschermingsmiddelen zouden zo'n fonds
gezamenlijk kunnen vullen en beheren (Ridder 1994).
Een mogelijk communicatief instrument om de emissie van gewasbeschermings
middelen te verminderen, is het afsluiten van een convenant met een bedrijfstak.
De Stichting Natuur en Milieu stelde in 1994 voor om de emissie van bestrijdings
middelen naar sloten te verminderen, door het instellen van teeltvrije zones. In de
boom- en bollenteelt is zo'n spuitvrije zone geaccepteerd. De bollentelers hebben
daarvoor een convenant afgesloten, terwijl de boomtelers kozen voor het afsluiten
van individuele vergunningen (Biegman 1995). Ook in andere bedrijfstakken zou
wellicht een convenant kunnen worden afgesloten met overheden om te komen tot
teeltvrije of spuitvrije zones.
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11.2.8 Zelfsturing
In hoofdstuk 7 werd geconcludeerd dat de recente koerswijzigingen van de ministe
ries LNV en VROM mogelijkheden bieden voor zelfsturing door de landbouw. De
koerswijzigingen komen onvoldoende tot uiting in het natuur-, mineralen- en
gewasbeschermingsbeleid. Zelfsturing dient gekoppeld te worden aan voorwaarden
zoals het bereiken van ecologische doelen.
Innovatiegroepen bepleiten zelfsturing, zoals paragraaf 10.9 liet zien. Daarvoor is
een voorwaardenscheppend beleid nodig en een nieuwe taakverdeling tussen
overheden en innovatiegroepen. De onderzochte innovatiegroepen zien als kenmer
ken van een beleid van zelfsturing:
1 regelgeving als vangnet;
2 gezamenlijke formulering van doelen en normen door overheden en boeren;
3 differentiatie van beleid;
4 afstemming en integratie van beleidsmaatregelen en
5 een flexibel en stimulerend instrumentarium.
Geconcludeerd kan worden dat de koerswijzigingen van de ministeries van LNV
en VROM naar meer netwerk- en zelfsturing aansluiten bij de wensen van innova
tiegroepen. De ideeën van innovatiegroepen over zelfsturing sporen eveneens met
de uitgangspunten van sturing die in hoofdstuk 6 zijn uitgewerkt. Een groot deel
van de innovatiegroepen zou zelf nog een grotere bijdrage aan zelfsturing kunnen
leveren door bijvoorbeeld verdergaande regulerende taken op zich te nemen.
Mogelijkheden daarvoor zijn het onderling verdelen van emissierechten, het funge
ren als innings- en verdelingsbureau voor heffingen en inkomsten van overheden,
een onderlinge grondruil of het verder verbreden van de milieu-activiteiten tot een
omvattende bedrijfsinterne milieuzorg. Wel moet hierbij de kanttekening worden
geplaatst dat de 'push en pull' factoren voor dit soort taken tot nu toe niet in
voldoende mate aanwezig zijn. Hoofdstuk 10 liet immers zien dat de omstandighe
den waarbinnen boeren werken zelfsturing niet bevorderen. De verslechterde
economische situatie, het grote aantal beleidsvoornemens, plannen en gebiedsbestemmingen, de scheiding van plattelandsfuncties en de nog steeds voortgaande
specialisatie en intensivering van de agrarische produktie beperken de mogelijkhe
den voor innovatiegroepen om een meer duurzame landbouw door zelfsturing te
realiseren. Het overheidsbeleid poogt de ergste vervuilers aan te pakken, maar
beloont tot nu toe niet de agrarische voorlopers in milieuzorg. Door onzekerheid
over toekomstige beleidsvoornemens, snelle beleidswijzigingen en wetenschappelij
ke onzekerheden, worden boeren niet gestimuleerd om offensief op het milieubeleid
in te spelen.
Zelfsturing kan worden bevorderd door innovatiegroepen op verschillende manie
ren financieel te steunen. De oprichting van innovatiegroepen hoeft volgens de
onderzochte groepen niet direct financieel of anderzins gesteund worden, daar
boeren zelf het nut van zo'n groep moeten inzien (paragraaf 10.9). Een sterke
invloed van de overheid op het ontstaan van innovatiegroepen staat mijns inziens
ook haaks op het 'bottom-up' karakter van deze groepen en de behoefte aan
zeggenschap en vrijheid van de betreffende boeren. Wel is subsidie voor secretariële
ondersteuning van bestaande groepen een belangrijke stimulerende factor (para
graaf 9.2). Ook kan door het verstrekken van starterssubsidies de ontwikkeling van
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regionale plannen worden ondersteund (Litjens en Van Wingerden 1995b). Daar
naast zijn voor het welslagen van de innovatiegroepen subsidies nodig voor de
uitvoering van concrete projecten. Voorbeelden daarvan zijn de financiering van
onderzoek, cursussen en experimenten met een efficiënter mineralenbeheer. Meer
structurele beheerssubsidies zijn nodig voor de stimulering van agrarisch natuuren landschapsbeheer, met name in de vorm van resultaatbeloning van randen- en
weidevogelbeheer. Ambtelijke ondersteuning van innovatiegroepen in de vorm van
informatieverschaffing, kan voorkómen dat elke groep zelf het wiel gaat uitvinden.
Een landelijk steunpunt voor innovatiegroepen, dat vooral tot taak heeft om
boerengroepen van informatie te voorzien, stimuleert de uitwisseling van ervarin
gen tussen de groepen. Wel bestaat het gevaar dat door de oprichting van onder
steunende organisaties innovatiegroepen snel geïnstitutionaliseerd raken in een
bestaande bureaucratische structuur en taken voor innovatiegroepen worden
uitgevoerd door commerciële advies- en projectbureaus die de zeggenschap van
boeren onvoldoende als uitgangspunt nemen. Begin 1996 had het ministerie van
LNV het plan om boerengroepen te ondersteunen door provinciale medewerkers
als consulenten plattelandsvernieuwing aan te stellen. Provinciale ambtenaren
kunnen regionaal een coördinerende en informerende functie hebben. Een nadeel
is wel, dat geen informatie kan worden gegeven uit de eerste hand, maar een extra
bureaucratische schakel wordt ingebouwd, wanneer boerengroepen moeten worden
doorverwezen naar andere regio's of naar onderzoeksinstituten.
Het is de vraag of innovatiegroepen in hun algemeenheid of slechts een deel van
de groepen gesteund zouden moeten worden. Anno 1996 zijn er grote verschillen
in financiële ondersteuning door provinciale en rijksoverheden. Generieke financiële
ondersteuning beloont ook innovatiegroepen die in hun milieu-, natuur- en landschapszorg magere resultaten laten zien. Selectieve stimulering kan ertoe leiden, dat
met name die groepen worden gesteund die succesvol zijn in het binnenhalen van
subsidies. Dit hoeven niet noodzakelijkerwijs die groepen te zijn die het meest
bijdragen aan een duurzame landbouw. Selectieve stimulering van innovatiegroe
pen kan bovendien betekenen dat bepaalde regio's een grotere financiële injectie
krijgen dan andere, terwijl de milieuproblemen of de natuurwaarden in die gebie
den min of meer gelijksoortig zijn. Vanwege het experimentele en innoverende
karakter van de groepen lijkt vooralsnog een overwegend generieke ondersteuning
door overheden voor de hand te liggen, aangevuld met financiering van veelbelo
vende projecten.
11.3 Typologie van innovatiegroepen
Voor de selectie van innovatiegroepen ben ik uitgegaan van een categorisering die
is gebaseerd op hun activiteiten (zie hoofdstuk 4 en bijlage 1). In de vorige hoofd
stukken is een onderscheid gebruikt tussen pragmatische en ideologische groepen
en tussen intern en extern gerichte groepen. Deze eerdere indelingen zijn uitgangs
punten om te komen tot een typologie van innovatiegroepen. De kenmerken van
de groepen zoals die uit de voorgaande hoofdstukken naar voren kwamen, worden
gebruikt om de groepen te typeren. Deze typologie dient niet om de groepen 'in
hokjes te plaatsen', ze een stempel op te drukken of te pretenderen dat de empiri
sche werkelijkheid zich in enkele begrippen laat vangen. De typologie heeft ten
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eerste als doel om de grote verscheidenheid van innovatiegroepen te ordenen.
Bovendien geeft de indeling aan dat de kenmerken van een groep samenhangen
met de gekozen doelen en activiteiten, de gevolgde strategieën, de mate van
integratie in netwerken en de organisatiewijze. Ten derde laat de typologie zien dat
er niet één weg is naar duurzame landbouw, maar dat boeren daarvoor verschillen
de ontwikkelingswegen kiezen. De typologie is ten vierde relevant omdat de
interacties tussen innovatiegroepen en overheden verschillen per type groep, zoals
later in deze paragraaf wordt beschreven. De typologie kan dan ook een aangrij
pingspunt zijn voor gerichte stimulering van innovatiegroepen door overheden en
als handvat dienen voor nader onderzoek.
De categorie-indeling hieronder is gebaseerd op de belangrijkste kenmerken van
sociale bewegingen (Bader 1991; Van Noort 1988). De categorieën onderscheiden
zich op de volgende punten.
Probleemdefinitie Door pragmatische groepen wordt relatief nauw aangesloten bij de
overheidsideologie en bij deze groepen beperkt de beleidsbeïnvloeding zich vooral
tot belangenbehartiging en het verkrijgen van zeggenschap over gebiedsplannen.
Ideologische groepen bekritiseren meer de aard en richting van de landbouwont
wikkeling en bepleiten fundamentele veranderingen in de landbouw en het over
heidsbeleid.
Doelformulering Dit is de wijze waarop duurzaamheid is geoperationaliseerd. Het
criterium is hierbij de mate waarin de verschillende dimensies en aspecten van
duurzaamheid aan bod komen (tabel 5.1 en 5.2).
Integratie in de bedrijfscontext en het creëren van eigen netwerken De activiteiten van
intern gerichte groepen richten zich vooral op de eigen bedrijfsvoering, de eigen
organisatie of de eigen produktiekolom. Extern gerichte groepen zijn meer geïnte
greerd in zelfgekozen netwerken van actoren.
Strategie De gevolgde strategieën van de groep zijn een kenmerk om de innovatie
groepen te typeren. In paragraaf 8.6 zijn de verschillende strategieën van groepen
genoemd, aangeduid als: 1 vakmanschap; 2 functies van de landbouw; 3 compensa
tie; 4 collectieve machtspositie en 5 belangenbehartiging.
Organisatiestructuur De organisatie kan vooral agrarische leden hebben of uit
meerdere belangengroepen bestaan. Naarmate de groep zich meer richt op geïnsti
tutionaliseerde vormen van overleg en op het formuleren van gebiedsplannen
samen met overheden, dient de organisatie meer geprofessionaliseerd te zijn.
Professionele innovatiegroepen kenmerken zich onder meer door hun zakelijke en
formele interne en externe contacten, door de professionele en betaalde (secretariële)
ondersteuning en door een duidelijke interne taakverdeling.
Op grond van de genoemde criteria kunnen de volgende typen groepen worden
onderscheiden.
Pragtnatici (MCP, VEL, WTG). Deze groepen zijn ontevreden over het overheids

beleid en pogen meer zeggenschap te krijgen in de eigen regio of in de eigen
bedrijfstak door pragmatische en zakelijke onderhandelingen. Uitgaande van hun
eigen situatie, tactische keuzen en gevolgde strategieën richten ze zich vooral op de
ecologische en economisch-technologische dimensie van duurzame landbouw; dit
heb ik aangeduid als een smalle operationalisering van duurzaamheid. Gepoogd
wordt om een breed draagvlak onder boeren te creëren. Juist de interne cohesie van
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de groep maakt het mogelijk om extern zelfgekozen netwerken op te zetten en
contacten te onderhouden met een breed scala van actoren, zoals overheden,
deskundigen en het bedrijfsleven. De strategieën zijn gebaseerd op de principes
collectieve macht, vakmanschap, compensatie en/of functies van de landbouw.
Deze groepen, die overwegend uit boeren bestaan, streven naar verdere professio
nalisering van hun organisaties.
Critici (SBN, WAV, WBZ). Deze groepen zijn ideologisch in die zin, dat ze niet

alleen het beleid bekritiseren, maar sterker dan de pragmatische groepen en vanuit
een meer onafhankelijke positie, een eigen visie op duurzame landbouw en alterna
tieve beleidsvoorstellen ontwikkelen. Ze gaan uit van een invulling van duurzaam
heid die naast ecologische en economische ook sociaal-politieke doelen en/of
culturele doelen omvat. Het streven is om een kritische, voorbeeld- of voorlopers
functie op het gebied van duurzaamheid te vervullen. Ze richten zich vooral op
contacten met overheden en deskundigen en op coalitievorming met andere
kritische groepen. Door coalitievorming wordt ook de collectieve machtspositie
versterkt, meer dan door het creëren van draagvlak onder andere boeren. De
gevolgde strategieën zijn verder gebaseerd op de functies van de landbouw en/of
op vakmanschap. Interne samenwerking en de kwaliteit van de contacten worden
belangrijker geacht dan een verdere professionalisering van de organisatie. Niet
alleen boeren, maar ook belangengroepen, burgers of andere belangstellenden
kunnen deel uitmaken van de groep.
Seperatisten (SZV). Deze groepen zijn ontevreden over de aard en richting van de
landbouwontwikkeling en pogen concrete alternatieven te ontwikkelen. Duur
zaamheid wordt sterk gerelateerd aan de wijze van produceren, waarbij ook sociaalpolitieke doelen een rol spelen, zoals het verkrijgen van meer zeggenschap over de
afzet. De groepen richten zich vooral op het creëren van een eigen markt door
streekeigen kwaliteitsproduktie of het ontwikkelen van nieuwe gewassen of
produkten. Het zijn vooral intern gerichte groepen, die contacten onderhouden
binnen de eigen organisatie, met schakels in de produktieketen en met consu
menten. Het bevorderen van vakmanschap is een strategie om kwaliteit te produce
ren. De organisatie is professioneel opgezet en omvat vertegenwoordigers van
verschillende actoren in de produktieketen.
Ecologisten (CP, IBL, NBLV). Deze groepen reageren op het onduurzame karakter
van de landbouw en beogen een pioniersfunctie te vervullen door een meer
duurzame en biologische produktiewijze te ontwikkelen. De nadruk ligt op het
realiseren van ecologische duurzaamheid. De groep is meer intern dan extern
gericht, dat wil zeggen dat men interacteert met de eigen organisatie en met actoren
in de biologische produktiekolom. De strategie is gericht op het ontwikkelen van
vakmanschap en op belangenbehartiging. De mate van professionalisering van de
vooral uit boeren bestaande organisatie is beperkt en afgestemd op de taken van
de groep.

De hierboven onderscheiden categorieën zijn ideaaltypen; de grenzen tussen de
typen zijn in de praktijk niet scherp te trekken. Innovatiegroepen kunnen bijvoor
beeld deels kritisch en deels pragmatisch zijn. Hoewel de indeling gemaakt is op
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grond van onderzoek van tien groepen, is de indeling mijns inziens ook globaal van
toepassing op de geïnventariseerde groepen in bijlage 1. Groepten die zich op
kwaliteitsproduktie of nieuwe produkten richten, vertonen overeenkomsten met de
typen 'ecologisten en seperatisten'. Groepen die zich richten op verbreding van
de landbouw en/of de Derde Wereld, kunnen veelal als pragmatische of kritische
groepen worden getypeerd. De groepen die zichzelf milieucoöperatie noemen,
kunnen als pragmatici worden opgevat.
Uit het onderzoek naar tien innovatiegroepen blijkt dat de groepen die als pragma
tisch of kritisch zijn omschreven, meer contacten onderhouden met overheden dan
de andere groepen. Dit is begrijpelijk omdat deze groepen ook sterk gericht zijn op
beleidsbeïnvloeding. Deze groepen verwachten bovendien financiële compensatie
van overheden voor taken die ze verrichten, bijvoorbeeld voor hun natuur- en land
schapsbeheer. Met name de biologische groepen verwachten minder van overheden,
bijvoorbeeld waar het gaat om gerichte financiële ondersteuning.
Pragmatische groepen werden in de eerste helft van de jaren negentig financieel
meer gestimuleerd door overheden dan kritische groepen. VEL, WTG en MCP
ontvingen bijvoorbeeld financiële steun voor het ontwikkelen van een plan van
aanpak en kregen in 1996 beleidsruimte voor het uitvoeren van nieuwe experimen
ten. De steun aan deze groepen hangt samen met het feit dat pragmatische groepen
meer actief zijn in het aanboren van subsidiestromen. Kritische groepen zijn
daarentegen sterker gericht op het behouden van een financieel onafhankelijke
positie tegenover overheden. Wat mijns inziens ook een rol speelt, is dat pragma
tische groepen nauwer aansluiten bij de overheidsideologie. Dat wil zeggen dat ze,
uitgaande van hun eigen situatie en van het proceskarakter van duurzaamheid, er
op dit moment voor kiezen om de economische en ecologische dimensie van
duurzame landbouw centraal te stellen, een opvatting die aansluit bij de beleidsop
vatting over duurzame landbouw. Bij de pragmatische groepen lijkt de distantie tot
overheden en de angst voor 'inkapseling' van hun belangen minder groot. Ze zijn
dan ook sterk gericht op samenwerking met overheden. Vanuit het overheidsbeleid
gezien zijn de pragmatische groepen wellicht minder bedreigend om hun beleids
voorstellen minder vergaand zijn dan die van andere groepen. Kritische groepen
zoals de WAV en WBZ bekritiseren niet alleen concrete beleidsvoornemens, maar
nemen ook standpunten in ten aanzien van bijvoorbeeld de liberalisering van de
agrarische handel, de positie van Derde Wereld boeren en de intensivering van de
landbouw.
Door de nog korte geschiedenis en het dynamische karakter van de groepen is nog
niet aan te geven welke typen groepen de meeste resultaten zullen laten zien voor
milieu en natuur. Groepen zoals de Milieucoöperatie de Peel zijn relatief sterk
geprofessionaliseerd en hebben veel financiële middelen om projecten uit te voeren.
Doordat zij sterk gericht zijn op het crëeren van een draagvlak voor maatregelen
onder alle boeren in een bepaald gebied, worden zij echter beperkt in het vervullen
van een voorlopersfunctie in de zorg voor milieu en natuur. Het scheppen van be
leidsmatige ruimte en het geven van financiële steun aan verschillende typen
groepen, op een wijze zoals in paragraaf 11.2.8 is uitgelegd, ligt vooralsnog voor
de hand om meerdere wegen naar duurzame landbouw te verkennen en te ontwik
kelen.
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11.4 Terugblik op de theorie
In deze paragraaf worden de resultaten van het empirisch onderzoek nogmaals
bezien in het licht van de theorie in de hoofdstukken 2 en 3. Deze paragraaf is
evenals hoofdstuk 3 ingedeeld op basis van de begrippen die zijn gebruikt voor de
analyse van respectievelijk innovatiegroepen, landbouwpraktijk en nationale
overheid. Eerst wordt ingegaan op de innovatiegroepen die gekarakteriseerd zijn
als sociale bewegingen. Aan bod komen het ontstaan, de hulpmiddelen en de strate
gieën van innovatiegroepen (paragraaf 11.4.1 tot en met 11.4.3). Vervolgens wordt
ingegaan op de bedrijfscontext, ofwel het netwerk als analysekader voor de landbouwpraktijk (11.4.4 tot en met 11.4.6). Tenslotte wordt gereflecteerd op zelfsturing
als beleidsconcept (11.4.7).
11.4.1 Ontstaan van innovatiegroepen

In paragraaf 3.3.1 is verondersteld dat onvrede een reden kan zijn voor het ontstaan
van een sociale beweging. Onvrede vormt zoals gezegd een centraal element in de
'relatieve deprivatiebenadering', één van de vele benaderingen die worden ge
bruikt om sociale bewegingen te kunnen analyseren (Van Noort 1988). De relatieve
deprivatiebenadering draagt echter het gevaar in zich van een cirkelredenering.
Wanneer er collectieve actie is, is er sprake van relatieve deprivatie. Indien er geen
collectieve actie is, is er dus ook geen relatieve deprivatie. Ook blijkt het moeilijk
om aan te geven welke mate van onvrede tot collectieve actie leidt (Van Noort
1988:28). Ondanks de genoemde kanttekeningen bij deze benadering, biedt ze
aangrijpingspunten om innovatiegroepen te analyseren. Uit het empirisch onder
zoek blijken onvrede met de eigen inkomenssituatie en met het overheidsbeleid
belangrijke redenen te zijn voor boeren om een innovatiegroep op te richten. De
motieven van individuele leden van de groep kunnen echter sterk verschillen en
zijn gebaseerd op een mix van individuele en meer maatschappelijke belangen.
Alleen onvrede kan het ontstaan en het functioneren van innovatiegroepen niet
verklaren. Ook de volgende drie complexen van factoren die ik heb onderscheiden,
dragen bij aan het ontstaan van innovatiegroepen.
Factoren die de uitgangssituatie om een innovatiegroep te starten, verbeteren

Mogelijke sociale en politieke omstandigheden die collectief handelen kunnen
bevorderen, zijn communicatiemogelijkheden, onderwijs, sociale georganiseerdheid
en het democratische karakter van de samenleving (Bader 1991). Deze omstan
digheden hebben mijns inziens ook het ontstaan van innovatiegroepen bevorderd.
In paragraaf 8.7.4 is aangegeven dat de behoefte aan onderlinge uitwisseling van
kennis en ervaring van leden van innovatiegroepen en de relatief sterke mate van
georganiseerdheid van Nederlandse boeren een goede startpositie vormen voor
collectief gedrag. Wanneer er al een traditie van samenwerking tussen boeren in een
bepaald gebied is, verlaagt dit de drempel om een innovatiegroep op te richten. In
Oostermeer en in het gebied van de Zeeuwse Vlegel waren boeren bijvoorbeeld al
sterk gericht op samenwerking.
Hoewel innovatiegroepen in het hele land voorkomen, wordt door de aanwezigheid
van bestaande natuur- en landschapswaarden, extensieve landbouw of een lage
gronddruk, de situatie wel gunstiger om zich als groep te profileren door bijvoor
beeld streekeigen produktie of natuurbeheer. Historisch gegroeide wrijvingen
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tussen innovatiegroepen en andere actoren, zoals die tot 1996 op Terschelling
bestonden, kunnen het ontstaan van breed gedragen gebiedsplannen jarenlang
vertragen. De verschillen tussen boeren en tussen gebieden maken het mogelijk om
eigen markten te ontwikkelen, de landbouw te regionaliseren door bijvoorbeeld
streekspecifieke kwaliteitsproduktie en natuurbeheer, en om landbouw te koppelen
aan de agro-toeristische kwaliteiten van een gebied.
Stimulerende factoren

Een stimulerende factor voor het ontstaan van innovatiegroepen is de behoefte van
boeren aan meer vrijheid in de bedrijfsvoering en aan zeggenschap over de land
bouwontwikkeling. Een voorwaarde voor het ontstaan van een groep is de aanwe
zigheid van enthousiaste en vakbekwame agrarische voortrekkers in een gebied. Dit
zijn meestal mannen, maar in een aantal groepen spelen ook boerinnen een actieve
rol. Om een draagvlak voor bepaalde maatregelen in een gebied te kunnen creëren,
moeten die voortrekkers bovendien het vertrouwen hebben van andere boeren
binnen en buiten de innovatiegroep. Ook andere vertrouwenspersonen kunnen een
bemiddelende rol spelen tussen boeren onderling en tussen boeren en overheden
(paragraaf 9.2).
Stimulerende factoren voor het ontstaan van innovatiegroepen zijn de verslech
terende inkomenssituatie in bepaalde bedrijfstakken en de onzekerheid over het
economisch toekomstperspectief, waardoor boeren naar nieuwe inkomstenbronnen
zoeken (paragraaf 8.4.1 en 8.7.3). Verder is het ontstaan van innovatiegroepen
bevorderd doordat milieu en duurzaamheid in de jaren tachtig duidelijk op de
maatschappelijke en politieke agenda werden geplaatst. De formulering van
milieubeleid in strategische beleidsnota's stimuleerde sterk de oprichting van
innovatiegroepen na 1990. Juist het feit dat boeren het overheidsbeleid als belem
merend ervaren, vormt een reden om een innovatiegroep op te richten. Innova
tiegroepen reageren daarmee op de maatschappelijke en politieke eis van duur
zaamheid en leveren een bijdrage aan de vorming van nieuwe maatschappelijke
agenda's.
Ondersteunende factoren en randvoorwaarden

De mogelijkheden voor innovatiegroepen zijn de laatste jaren toegenomen. Ten
eerste werken belangengroepen in het landelijk gebied in toenemende mate samen,
zoals innovatiegroepen, vertegenwoordigers van natuur- en milieuorganisaties en
waterschappen. Door netwerkvorming van innovatiegroepen kan deskundigheid
of financiële steun worden verkregen en kan de collectieve machtspositie tegenover
overheden worden versterkt. De traditionele agrarische belangenorganisaties hebben
in eerste instantie afwachtend gereageerd op de nieuwe agrarische initiatieven,
maar inmiddels is een koerswijziging merkbaar naar een meer welwillende of
ondersteunende rol. Ook de koerswijziging van de ministeries van LNV en VROM
heeft positief gewerkt. Zelfsturing en doelgroepbenadering scheppen beleidsruimte
voor eigen oplossingen van innovatiegroepen ten aanzien van ecologische proble
men. De mogelijkheden voor uitvoering van activiteiten door boerengroepen zijn
toegenomen doordat de laatste jaren subsidies worden verstrekt voor innoverende
en gebiedsgerichte projecten, onder de noemer van ROM-gebieden, VINEX-voorbeeldplannen, waardevolle cultuurlandschappen, natuurproduktiebetaling en platte
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landsvernieuwing. Wel worden de groepen zo afhankelijk van financieringsstromen
waarvan de continuïteit onzeker is.
De conclusie is dat het ontstaan van innovatiegroepen niet alleen verklaard kan
worden uit onvrede over de omstandigheden waarbinnen boeren werken, maar dat
de genoemde drie categorieën van factoren eveneens het ontstaan van innovatiegroepen bevorderen.
11.4.2 Hulpmiddelen van innovatiegroepen
In paragraaf 3.3.1 is beschreven dat de 'resource mobilization' benadering aan
geeft dat sociale bewegingen bepaalde hulpmiddelen ter beschikking hebben voor
het bereiken van hun doelen. Naast menskracht en financiën zijn vakmanschap en
regionalisering genoemd. Vakmanschap blijkt van groot belang voor het realiseren van
duurzame landbouw (zie paragraaf 7.4). Vakmanschap blijkt een kenmerk te zijn
van professionalisering (paragraaf 9.3). Ook kan de strategie van een innovatiegroep
gebaseerd zijn op het bevorderen van kennis en kunde (paragraaf 8.6) als tegen
kracht tegen de in paragraaf 3.3.3 beschreven de-professionalisering. Vakmanschap
vervult voor innovatiegroepen de volgende functies. Ten eerste blijkt het een
voorwaarde te zijn voor het ontwikkelen van innovaties in het beheer van milieu,
natuur en landschap. Ten tweede hebben boeren te maken met onzekerheden rond
met name markten en het beleid en pogen ze deze onzekerheden te beheersen door
inzet van kennis en kunde en ook door het agrarisch beheer van natuur en land
schap te 'vermarkten'. Door vakmanschap kunnen ten derde de gebruiks- en de
ruilwaarde van de landbouw en daardoor de medewerking van overheden toene
men. Met andere woorden, een verbreding van functies kan het imago en de
maatschappelijke acceptatie van de landbouw verbeteren. In ruil voor beheer van
het landelijk gebied kunnen boeren medewerking en financiële beloning van
overheden ontvangen, of bij regionale planvorming worden betrokken.
In paragraaf 2.3.4 is de tendens beschreven van ontkoppeling van landbouw en
lokale omstandigheden. Veel innovatiegroepen dragen bij aan de herkoppeling van
landbouw en lokale of regionale ecologische omstandigheden. Voorbeelden van die
herkoppeling zijn het streven van Westlandse glastuinders naar behoud van de
grondteelt en de ontwikkeling van streekeigen produkten en streekgebonden
vormen van natuurbeheer door akkerbouwers en veehouders. Ook reageren inno
vatiegroepen op niet-ecologische vormen van ontkoppeling. Zo is de Stichting
Zeeuwse Vlegel een ketenproject, opgestart om de wijze van agrarische bedrijfsvoe
ring te herkoppelen aan de kwaliteit van het eindprodukt (paragraaf 8.7.3). De
tendens tot herkoppeling betekent niet per definitie dat innovatiegroepen geduid
kunnen worden als vormen van endogene landbouwontwikkeling. In paragraaf
2.2.2 is beschreven dat landbouwontwikkeling altijd een mix is van exogene en
endogene ontwikkeling. Veel groepen maken bij hun innovatief gedrag gebruik van
endogene bronnen of hulpmiddelen, zoals boerenvakmanschap en lokale ecologi
sche omstandigheden. Maar ook exogene kennis, financiën en technologie worden
door innovatiegroepen als hulpmiddelen ingezet, hoewel de mate waarin ze dit
doen verschilt.
Van belang is ook de vraag wie de controle of de meeste invloed heeft over de
inzet van lokale hulpmiddelen. In die zin leveren innovatiegroepen wél een bijdra
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ge aan endogene ontwikkeling door zelf het 'heft in handen' te nemen, door de zeg
genschap over de inzet van hulpmiddelen naar zich toe te trekken en door zeggen
schap te bepleiten over de landbouwontwikkeling in hun regio om zo hun hande
lingsruimte te vergroten. Dit doen ze door het creëren van netwerken, door het
aantrekken van deskundigheid en financiën en door een selectieve en kritische
inpassing van technologie in de bedrijfsvoering. Nieuwe technologie wordt tot nu
toe slechts in beperkte mate door innovatiegroepen ontwikkeld.
Collectief handelen door boeren hangt niet alleen af van de bereidheid van boeren
daartoe, maar ook van hun mogelijkheden. Wanneer overheden een bestuurlijke
strategie volgen die gericht is op zelfsturing van de landbouwsector, biedt dit
mogelijkheden voor groepen om het beleid te beïnvloeden en hun handelingsruimte
te vergroten. Beleidsinvloed en zelfsturing kunnen zo extra hulpmiddelen zijn voor
innovatiegroepen om hun doelen te realiseren.
Innovatiegroepen dragen bij aan een regionalisering van duurzame landbouw, door
hun bijdrage aan de al genoemde herkoppeling en aan endogene ontwikkeling, en
door samen met andere belangengroepen tot regionale planvorming te komen. De
ministeries van LNV en VROM subsidieerden het opstellen van regionale plannen
van aanpak door innovatiegroepen. In regio's zoals de Waddeneilanden en de
Alblasserwaard en Vijfheerenlanden zijn overlegstructuren gevormd van overheden,
boerengroepen en andere belangengroepen. Mogelijke knelpunten bij regionale
samenwerking tussen actoren in het landelijk gebied kunnen betrekking hebben op
de opvattingen over duurzaamheid, landbouwkenmerken en landbouwontwikkeling
en op de werking van netwerken, in casu de interne machtsverhoudingen. Ook
kunnen knelpunten betrekking hebben op de vraag wie aan overlegverbanden
dienen deel te nemen en op welke wijzen (zie ook paragraaf 11.4.6).
11.4.3 Strategïéen van innovatiegroepen
Innovatiegroepen onderscheiden zich onder meer in hun gevolgde strategieën van
de traditionele belangenorganisaties en van protestgroepen van boeren. Een ken
merk van innovatiegroepen is hun ideologische component, hoewel de mate waarin
innovatiegroepen als ideologisch kunnen worden getypeerd, verschilt (zie paragraaf
11.3). Het ideologische aspect uit zich bijvoorbeeld in een afwijzing van de vrije
markt, bezwaren tegen het toepassen van groeihormonen, kritiek op grootschalige
technologische oplossingen of het bepleiten van solidariteit tussen boeren. Ook de
pragmatische innovatiegroepen zetten een belangrijke stap op weg naar duurzame
landbouw, vergeleken met de reguliere belangenorganisaties. De innoverende
kracht van innovatiegroepen komt voort uit hun voorlopersfunctie ten aanzien van
natuur- en milieubeheer, hun kritische functie en hun in vergelijking met de
traditionele belangenorganisaties meer dynamische manier van werken.
Innovatiegroepen en meer in het algemeen sociale bewegingen, staan voor de vraag
welke mate van distantie bewaard moet worden tot overheden als vertegenwoordi
gers en voorstanders van de 'status quo'. Om het beleid te kunnen beïnvloeden is
een bepaalde mate van samenwerking of coalitievorming nodig. Wanneer groepen
zich niet willen conformeren aan overheden en toch op regionaal niveau willen
samenwerken, kunnen ze dochterorganisaties oprichten die samenwerken met
anderen of vertegenwoordigers afvaardigen naar overlegorganen.

299

Samenwerking tussen innovatiegroepen en overheden kan in het licht van de
theorie over sociale bewegingen worden geduid als een 'hervormingsstrategie van
de overheid gericht op conflictinstutionalisering' (Bader 1991:346,312). Daarmee
wordt bedoeld dat overheden de groepen erkennen en dat zij door de vorming van
overlegstructuren de kritische geluiden van innovatiegroepen kunnen overnemen,
aanpassen of neutraliseren. De interorganisationele samenwerking heeft voor het
functioneren van innovatiegroepen als sociale bewegingen een aantal kansen en
risico's. Een voordeel van de samenwerking van verschillende belangengroepen
is dat gepoogd wordt om tot een integrale aanpak te komen van de ecologische
problemen in een bepaald gebied. Dit maakt het mogelijk om onder boeren een
draagvlak te creëren voor maatregelen. Het streven naar consensus over de proble
men, doelen en oplossingsrichtingen kan voorkómen dat bij de implementatie van
het beleid alsnog problemen optreden. Aan interorganisationele samenwerking zijn
voor de innovatiegroepen echter ook een vijftal risico's verbonden.
Ten eerste kunnen groepen intern anders handelen dan extern. Organisaties kunnen
zich in hun uiterlijke, publiek waarneembare gedrag conformeren aan de gedrags
codes van andere actoren, terwijl deze organisaties binnenskamers op een heel
andere wijze functioneren en ook moeten functioneren willen zij succesvol zijn. Het
gevaar bestaat dat een innovatiegroep bij andere actoren het beeld schept van een
professionele belangengroep met een sterk draagvlak, die voldoende capabel is om
taken van de overheden over te nemen, terwijl men deze verwachtingen in de
praktijk niet kan waarmaken. Bij de onderzochte innovatiegroepen is dit echter tot
nu toe niet het geval; men legt juist de nadruk op het creëren van een intern
draagvlak door een democratische besluitvormingsstructuur.
Een tweede risico heeft betrekking op de machtsverschillen tussen de actoren. Veel
innovatiegroepen hebben relatief weinig geld, tijd en andere hulpmiddelen ter
beschikking. Ze kunnen worden 'overruled' door meer professionele organisaties.
Een voordeel van deelname van innovatiegroepen aan een overlegstructuur met een
groot aantal belangengroepen is, dat zo een breed gedragen planvormingsproces
onstaat. Wanneer innovatiegroepen deelnemen aan bureaucratische, langdurige
overlegprocedures en weinig beleidsmatige invloed hebben, bestaat echter het
gevaar van 'inkapseling'. Een bijkomend gevaar is dat de dynamiek van dit soort
groepen kan worden afgeremd. Met name de voortrekkers binnen innovatiegroepen
steken veel tijd en energie in beleidsbeïnvloeding. Wanneer hier binnen een afzien
bare tijd geen successen tegenover staan, kan dit resulteren in demotivatie of zelfs
de opheffing van groepen.
Een vierde gevaar is dat ideologische doelen evenals het draagvlak van de achter
ban onder druk kunnen komen te staan. Dit geldt in situaties waar tussen verschil
lende belangengroepen op gebiedsniveau pragmatische compromissen moeten
worden gesloten. Evenals bij de milieubeweging kan de kritische functie van dit
soort groepen daardoor worden ondermijnd.
Een vijfde risico wordt gevormd door de eisen en voorschriften van de overheid.
Het is te verwachten dat overheden in de toekomst (meer) eisen zullen stellen aan
de taken, resultaten en organisatiewijze van innovatiegroepen, willen de groepen
als volwaardige gesprekspartner worden geaccepteerd en medezeggenschap krijgen.
Het is nog de vraag of innovatiegroepen in voldoende mate geprofessionaliseerd
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zijn daarvoor en of de leden van de groep bereid zullen zijn aan deze eisen te vol
doen.
11.4.4 Innovatiegroepen en bedrijfscontext
In paragraaf 3.2.2 is de bedrijfscontext van agrarische bedrijven geïntroduceerd,
uitgaande van het begrip Technologisch-Administratieve Taakomgeving. Deze
taakomgeving is beschreven als het netwerk rondom het gezinsbedrijf dat een
steeds groter deel van de interne bedrijfsvoering structureert. Dit netwerkbegrip is
op de volgende drie punten geämendeerd. Ten eerste blijkt het handelen van
boeren niet volledig gedetermineerd te worden door de bedrijfscontext, maar heeft
de boer een bepaalde handelingsruimte. Ten tweede is er geen sprake van ééenrichtingsverkeer tussen boer en bedrijfscontext, maar vindt een wisselwerking plaats
tussen actoren in de bedrijfscontext. Ten derde vinden ook interacties plaats over
grotere geografische afstanden binnen een wijdere landbouwcontext en wordt de
bedrijfsvoering niet alleen bepaald door acties van actoren, maar ook door rand
voorwaarden die de aard en richting van de landbouwontwikkeling bepalen, zoals
visies op de relaties tussen mens en natuur (paragraaf 3.2.2).
Op basis van dit onderzoek kunnen deze uitgangspunten nogmaals kort tegen het
licht worden gehouden. Boerengroepen hebben een bepaalde handelingsruimte om
op verschillende wijzen nieuwe wegen en innovaties te ontwikkelen op het gebied
van duurzame landbouw. Tegelijkertijd zijn de ontevredenheid met de geringe
handelingsruimte en de behoefte aan meer zeggenschap en bedrijfsvrijheid, belang
rijke redenen voor de oprichting van een groep. Innovatiegroepen vergroten hun
handelingsruimte onder meer door het creëren van zelf gekozen netwerken. De
nieuwe netwerken hebben echter deels een andere samenstelling of de actoren
hebben andere rollen. De invloed van de traditionele agrarische belangenorganisa
ties is afgenomen, andere onderzoeksinstituten zijn meer in beeld gekomen en er
zijn nieuwe coalities gevormd, bijvoorbeeld tussen innovatiegroepen en natuur- en
milieuorganisaties (hoofdstuk 9). Ook waterschappen richten zich steeds meer op
samenwerking met innovatiegroepen (Veldhuis 1996). In de toekomst zouden
innovatiegroepen zich nog sterker kunnen richten op coalitievorming met andere
belangengroepen. Samenwerking tussen innovatiegroepen, natuur-, milieu- en
consumentenorganisaties, waterschappen en recreatieve organisaties zal misschien
leiden tot een verbreding van innovatiegroepen tot 'innovatieve groene coöperaties'
in het landelijk gebied. Wat betreft de overige contacten van innovatiegroepen kan
worden opgemerkt dat de groepen nog weinig de kennis benutten die bij andere
groepen en bij boerengroepen in omringende landen aanwezig is. De wisselwerking
tussen innovatiegroepen en overheden vindt niet alleen regionaal plaats, maar ook
landelijk worden contacten onderhouden, zoals tussen leden van innovatiegroepen
en Tweede-Kamerleden, waarbij de gangbare kanalen via belangenorganisaties
worden omzeild. De randvoorwaarden voor de produktie binnen de wijdere
landbouwcontext, zoals het Europese landbouwbeleid, de internationale handels
relaties en de technologie-ontwikkeling, worden door de meer kritische groepen
nadrukkelijk in de discussie over duurzame landbouw betrokken.
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11.4.5 Innovatiegroepen en corporatisme
Landbouwnetwerken kunnen volgens twee principes worden geordend, te weten
a) rond het produktieproces en b) rond het beleidsproces. Het begrip bedrijfscontext
is een ordening van actoren rond de produktie, waarbij speciale aandacht is besteed
aan de rol van overheden en beleid ten aanzien van de landbouwpraktijk (paragraaf
3.2.2). Een voorbeeld van ordening rond het beleidsproces is de analyse van actoren
die bij de totstandkoming van landbouwbeleid betrokken zijn, zoals in de (neo)corporatistische benadering gebeurt (Frouws 1993). De vertegenwoordigers van de
corporatistische zienswijze beschouwen de totstandkoming en de uitvoering van het
landbouwbeleid als het resultaat van de intensieve samenwerking tussen overheids
organisaties en het in corporaties georganiseerde landbouwbedrijfsleven.
Het neo-corporatistische bolwerk van Landbouwschap en overheid is aan erosie
onderhevig (Frouws 1993). De traditionele landbouworganisaties zijn steeds meer
vervreemd van hun achterban. De kritiek van boeren luidt onder meer dat de
landbouworganisaties alleen de belangen van de exportlandbouw en de agribusi
ness vertegenwoordigen. Symptomatisch voor de onvrede is de oprichting van
nieuwe belangengroepenorganisaties zoals de Nederlandse Varkenshouderij
Vakbond en protestgroepen van boeren, zoals in 1995 de actiegroepen 'Wij zijn het
zat', 'Wij zullen doorgaan' en 'Wij willen toekomst'. Ook het ontstaan van
sommige innovatiegroepen kan deels worden verklaard uit onvrede van boeren met
het functioneren van de gevestigde belangenorganisaties.
De vraag is in hoeverre innovatiegroepen zich zullen ontwikkelen tot nieuwe
belangenbehartigende organisaties en op te vatten zijn als nieuwe vormen van
corporatisme. Dit is maar voor een deel van de innovatiegroepen een waarschijnlij
ke ontwikkeling. De meer pragmatische groepen, die zich sterk bezighouden met
belangenbehartiging en met het creëren van draagvlak onder boeren in een bepaald
gebied en waarvan de probleemdefinities weinig afwijken van die van de overheid,
ontwikkelen zich in de toekomst misschien in deze richting. Voor de meer ideologi
sche groepen geldt echter dat ze hun onafhankelijke positie willen handhaven en
een kritische voorlopersfunctie willen blijven vervullen.
11.4.6 Netwerk en probleemdefinities
De bedrijfscontext als analysekader legt de nadruk op de sociale structuur van het
netwerk. Met andere woorden, welke actoren nemen deel aan het netwerk en op
welke wijze nemen ze daaraan deel? De cognitieve dimensie, het wat, krijgt binnen
netwerkbenaderingen vaak minder aandacht. Met de cognitieve dimensie worden
de werkelijkheidsdefinities bedoeld die actoren hanteren. Werkelijkheidsdefinities
omvatten de onderwerpen die in sociale situaties worden gepresenteerd en de
specifieke interpretatie van deze onderwerpen. Deze werkelijkheidsdefinities
kunnen betrekking hebben op thema's, zoals problemen en oplossingen, maar ook
op andere actoren in het netwerk. Wie hebben bijvoorbeeld kennis of macht?
(Termeer 1993).
Om landbouwnetwerken te kunnen analyseren, dient naast de sociale ook de
cognitieve dimensie te worden onderzocht. Een voorbeeld van koppeling van de
sociale en cognitieve dimensie is de configuratiebenadering zoals die door Termeer
op het mestbeleid is toegepast (Termeer 1993). De sociale dimensie van landbouw
netwerken is in deze studie aan bod gekomen door de rol van verschillende actoren
in de bedrijfscontext vanuit het gezichtspunt van de innovatiegroepen te beschrijven

302

(hoofdstuk 9). Aan de cognitieve dimensie is aandacht besteed door de beschrijving
van de sociologische en neo-klassieke visie op landbouwontwikkeling die de afgelo
pen decennia dominant was (hoofdstuk 2), en door de visie van innovatiegroepen
op duurzame landbouw te laten zien (hoofdstuk 8). Bovendien zijn de wijzen
waarop duurzame landbouw in het nationaal beleid en door innovatiegroepen
wordt beschreven, met elkaar geconfronteerd (paragraaf 11.2).
Verschillen in opvattingen van overheden en innovatiegroepen over landbouwkenmerken, landbouwontwikkeling en duurzame landbouw, belemmeren het functione
ren van de groepen. Ook een verschil in opvatting over de samenstelling en
werking van landbouwnetwerken, zoals de samenstelling van een gebiedscommissie, kan de samenwerking tussen belangengroepen belemmeren. Ook in paragraaf
11.4.2 is aangegeven dat er verschillen kunnen zijn in opvattingen tussen overheden
en innovatiegroepen over werkelijkheidsdefinities en landbouwnetwerken. Bij de
volgende knelpunten zijn hierna ter illustratie voorbeelden genoemd die betrekking
hebben op verschillen in opvatting over probleemdefiniëring, oplossingsrichtingen,
organisatiestructuur en geografische schaal.
De probleemformulering De probleemdefiniëring heeft betrekking op de doelformule
ring en de mate waarin verschillende belangen, zoals economische en milieu
belangen, het accent krijgen. Voorbeelden zijn discussies over de toekomstige
functies van het Groene Hart of over de ontwikkelingsmogelijkheden van de
Waddenlandbouw.
De oplossingsrichtingen Een voorbeeld daarvan is de vraag in Zuid-Holland of de
uiterwaarden langs de Lek volgens een scheidingsmodel of een verwevingsmodel
voor landbouw en natuur zouden moeten worden ingericht.
De organisatiestructuur De overlegstructuur in ROM-achtige gebieden is gericht op
consensus bij alle betrokken actoren zoals natuur- en milieuorganisaties en land
bouworganisaties. Wanneer de overlegstructuur opgelegd wordt door actoren van
buiten het gebied, bestaat het gevaar dat de acceptatie van plannen in het gebied
en de terugkoppeling van vertegenwoordigers naar de achterban niet gewaarborgd
zijn.
De geografische schaal Innovatiegroepen werken vaak op een andere of kleinere
ruimtelijke schaal dan overheden. Zo omvat de werkingssfeer van de WAV de
Alblasserwaard en Vijfheerenlanden, terwijl beleidsdiscussies vaak betrekking
hebben op het Zuid-Hollandse veenweidegebied of het Groene Hart. Een bestuurlij
ke aanpak op een te kleine ruimtelijke schaal kan leiden tot een versnipperde
aanpak en afstemmingsproblemen tussen gebieden.
Landbouwontwikkeling is mijns inziens niet te verklaren zonder de beide dimensies
van landbouwnetwerken, de sociale en de cognitieve dimensie, te analyseren. Op
basis van het onderzoek kan worden geconcludeerd, dat innovatiegroepen zowel
op het cognitieve als op het sociale vlak belemmerende invloeden ondervinden bij
het streven naar duurzame landbouw.
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11.4.7 Zelfsturing door innovatiegroepen
In paragraaf 2.1 is schematisch de probleemdiagnose geschetst. Aangegeven is dat
ecologische problemen in de Nederlandse landbouw zijn ontstaan door veranderin
gen in de produktiewijze en door de gewijzigde relaties tussen landbouwbedrijven
en actoren in de bedrijfscontext. Door verkleining van de handelingsruimte van
boeren komen de diversiteit van de landbouwsector en de benutting van boeren
vakmanschap onder druk te staan. Tegenover deze probleemdiagnose kan nu een
samenvattend oplossingsschema worden geplaatst dat aangeeft via welke aangrijpings
punten de overheid op duurzaamheid gerichte ontwikkeling in de landbouwpraktijk kan stimuleren (zie figuur 11.1). Het schema is hierna toegelicht aan de hand
van de genummerde pijlen.
1) In paragraaf 6.7.1 is aangegeven, dat overheidssturing zou moeten uitgaan van
de kenmerken van de landbouw. De volgende aspecten zijn daarbij onderscheiden:
de functies van de landbouw, levensprocessen en ecologische relaties, een plurifor
me doelgroep, boerenarbeid en vakmanschap en de relaties tussen doelgroep en
overheid. Overheidssturing zou meer aan kunnen sluiten bij de kenmerken van de
landbouw door:
• de diversiteit van de landbouwsector als uitgangspunt te nemen (paragraaf 2.5.1);
• een gedifferentieerd en gedecentraliseerd beleid te voeren dat aansluit bij de
ecologische kenmerken en de sociale en agrarische structuur van een gebied
(paragraaf 11.2.5 en 11.2.6 over mineralen- en natuurbeleid);
• nieuwe innovaties en boerenvakmanschap te stimuleren (paragraaf 2.5.2).
2) Een benadering van de doelgroep landbouw, die uitgaat van zelfsturing, bevor
dert innovaties en vergroot de handelingsruimte van boeren. Innovatiegroepen zien
zelfsturing als een stimulerende factor (paragraaf 10.9). Wel dient zelfsturing te
worden gekoppeld aan (milieu)randvoorwaarden (paragraaf 6.7). De overheid kan
verder de groepen ondersteunen door ambtelijke of financiële ondersteuning en
door het scheppen van beleidsruimte (paragraaf 11.2.8).
3) Het formuleren van doelen die zijn gericht op het bereiken van duurzame land
bouw ondersteunt agrarische voorlopers in milieu- en natuurbeheer. De wijze
waarop duurzaamheid vorm wordt gegeven in het beleid, dient zoals eerder gezegd
beter aan te sluiten bij de wijze waarop innovatiegroepen een duurzame landbouw
definiëren (paragraaf 11.2.3).
4 en 5) Innovatiegroepen kunnen ook worden gestimuleerd door een beleid dat
aangrijpt op actoren in de bedrijfs- en landbouwcontext (paragraaf 3.2.2). De be
drijfscontext omvat onder meer onderzoeks- en voorlichtingsinstellingen, natuuren milieuorganisaties en aanleverende en afnemende bedrijven. De rijksoverheid
kan landbouwkundig onderzoek stimuleren naar de uitvoeringsvormen van
agrarisch natuurbeheer en naar milieuvriendelijke onkruidbestrijding. Ook kunnen
aankomende boeren in het agrarisch onderwijs beter worden geschoold in duurza
me produktiewijzen. Aangrijpingspunten in de landbouwcontext liggen onder meer
op het terrein van het Europese landbouwbeleid, de internationale handel in en de
afzet van landbouwprodukten, en technologie-ontwikkeling (paragraaf 11.2).
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Figuur 11.1 Aangrijpingspunten voor overheden om duurzaamheid in de landbouwpraktijk
te stimuleren

11.5 Conclusies
In paragraaf 11.2 zijn de resultaten van de evaluatie van het nationale overheidsbe
leid (hoofdstuk 7) vergeleken met de perceptie van dit beleid door innovatiegroepen. Op basis hiervan zijn mogelijkheden aangegeven voor de beleidsmatige
stimulering van innovatiegroepen. Niet zozeer de oprichting van innovatiegroepen,
maar vooral het functioneren van innovatiegroepen zou moeten worden bevorderd
door de nationale overheid door subsidiëring, ambtelijke ondersteuning en het
scheppen van beleidsruimte.
Innovatiegroepen verschillen onderling in hun probleemdefinitie, in hun doelfor
mulering, in de mate waarin ze zijn geïntegreerd in landbouwnetwerken en in de
strategie die ze volgen. Op grond van deze kenmerken zijn innovatiegroepen
gecategoriseerd in vier typen: pragmatici, critici, seperatisten en ecologisten (para
graaf 11.3).
In paragraaf 11.4 zijn de resultaten van het onderhavige onderzoek bezien in het
licht van de theorie die in de hoofdstukken 2 en 3 is beschreven. Het ontstaan van
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innovatiegroepen kan niet alleen worden verklaard uit de onvrede van boeren met
de omstandigheden waarbinnen ze werken, maar hangt samen met een complex
van stimulerende factoren en randvoorwaarden (paragraaf 11.4.1). Innovatiegroepen
gebruiken specifieke hulpmiddelen om hun doelen te bereiken zoals vakmanschap,
zelfsturing en een regionalisering van de landbouw en dragen bij aan een herkop
peling van landbouw en lokale of regionale omstandigheden. Ook bevorderen ze
endogene landbouwontwikkeling, in die zin dat ze zelf de zeggenschap willen
houden over de inzet van de genoemde hulpmiddelen (paragraaf 11.4.2). Bij het
bepalen van strategieën staan innovatiegroepen net als andere sociale bewegingen
voor het dilemma welke mate van distantie bewaard moet worden tot overheden
(paragraaf 11.4.3).
Landbouwnetwerken kunnen worden geordend rond het beleidsproces en rond het
produktieproces. In deze studie zijn een bedrijfscontext en een landbouwcontext
omschreven, die zijn geordend rond het produktieproces (paragraaf 11.4.4). Innova
tiegroepen zouden ook geanalyseerd kunnen worden met een neo-corporatistische
benadering (paragraaf 11.4.5). Voor een goed begrip van landbouwontwikkeling
dient zowel aandacht te worden besteed aan de cognitieve als aan de sociale dimen
sie van landbouwnetwerken (paragraaf 11.4.6).
Het stimuleren van innovatiegroepen door overheden bevordert de zelfsturing door
de doelgroep landbouw. In paragraaf 11.4.7 en in figuur 11.1 is aangegeven via
welke aangrijpingspunten de nationale overheid agrarische initiatieven kan stimule
ren die bijdragen aan een duurzame landbouw.
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12 CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN

'De perspectieven voor de Nederlandse land- en tuinbouiv zijn niet ongunstig mits
een vernieuwing en verbreding van doelstellingen wordt gerealiseerd.'
Commissie van der Stee 1989:19

In dit hoofdstuk zullen samenvattende conclusies worden getrokken. De opzet van
dit hoofdstuk is als volgt. Eerst worden in paragraaf 12.1 de onderzoeksvragen
beantwoord. Deze onderzoeksvragen zijn in paragraaf 4.2 geformuleerd. In para
graaf 12.2 wordt de centrale vraag van deze studie beantwoord, door aan te geven
op welke punten agrarische innovatiegroepen worden gestimuleerd of belemmerd
door het rijk en rijksbeleid. Tenslotte worden in paragraaf 12.3 aanbevelingen
gegeven voor een nationaal overheidsbeleid dat stimulerend werkt voor agrarische
initiatieven die bijdragen aan een meer duurzame landbouw. Ook worden aanbeve
lingen geformuleerd voor innovatiegroepen en voor andere actoren in de bedrijfscontext.

12.1 Beantwoording van de onderzoeksvragen
De centrale vraag in deze studie luidde als volgt. In hoeverre en op welke onderdelen
stimuleren of belemmeren het rijk en het rijksbeleid innovatiegroepen in hun streven naar
een duurzame landbouw en welke mogelijkheden heeft de nationale overheid om agrarische
initiatieven te stimuleren, die bijdragen aan een meer duurzame landbouw? Deze vraag
is beantwoord door middel van een gevalstudie naar de invloed van het nationale
overheidsbeleid op tien geselecteerde innovatiegroepen. Meer in het bijzonder is de
vraagstelling beantwoord door per hoofdstuk een deelvraag te behandelen.
Eerst is aannemelijk gemaakt in hoofdstuk 1 dat er sprake is van een problemati
sche situatie in de zin van een niet duurzame landbouw. De hieraan gerelateerde
onderzoeksvraag luidde: welke problemen treden op in de Nederlandse landbouw die de
duurzaamheid bedreigen? De produktiewijze van de Nederlandse landbouw heeft de
afgelopen decennia allerlei negatieve effecten veroorzaakt op milieu, natuur en
landschap. De ontstane ecologische effecten worden maatschappelijk en beleidsma
tig als een probleem ervaren. De Nederlandse landbouw draagt in belangrijke mate
bij aan de vermesting en verzuring van het milieu, de verontreiniging met zware
metalen en bestrijdingsmiddelen, de uitstoot van broeikasgassen, de verdroging en
versnippering van natuurgebieden, de afname van de biologische diversiteit en aan
de vermindering van de landschappelijke verscheidenheid. De milieubelasting is
verschillend per regio en heeft gevolgen op verschillende geografische schaalni
veaus.
In hoofdstuk 2 is de volgende onderzoeksdeelvraag beantwoord. Wat zijn de
oorzaken en achtergronden van de ecologische problemen in de Nederlandse landbouw?
Deze oorzaken zijn, zoals is beschreven, gelegen in de wijze waarop de landbouw
zich met name na de Tweede Wereldoorlog heeft ontwikkeld. De wijze van produ
ceren is veranderd, evenals de relaties tussen boeren en andere actoren. Beide
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veranderingen hebben geleid tot een afnemende handelingsruimte van boeren op
bedrijfsniveau. Elementen van deze afnemende handelingsruimte zijn een externalisatie van taken, de verwetenschappelijking van kennis en technologie en de unifor
mering van de bedrijfsvoering. Het nationale overheidsbeleid en de landbouw
voorlichting hebben deze tendensen versterkt. Door de afnemende handelings
ruimte zijn de mogelijkheden voor boeren kleiner geworden, om op verschillende
wijzen en met inzet van vakmanschap, zelfgekozen wegen te zoeken naar een
duurzame landbouw.
In hoofdstuk 3 is ingegaan op de onderzoeksvraag, vanuit welke theoretische invals
hoek agrarische innovatiegroepen en het nationale overheidsbeleid kunnen worden bestu
deerd. Uitgaande van het begrip Technologisch-Administratieve Taakomgeving zijn
een bedrijfscontext en een wijdere landbouwcontext onderscheiden. Dit zijn netwer
ken van actoren en relaties die relevant zijn voor de bedrijfsvoering van boeren. De
landbouwpraktijk wordt niet eenzijdig beïnvloed door deze netwerken van actoren,
maar er is sprake van een wisselwerking tussen agrariërs en andere actoren.
Agrariërs hebben mogelijkheden om, ondanks hun ingeperkte handelingsruimte,
de omstandigheden te beïnvloeden waarbinnen ze werken. Door actoren in de
bedrijfscontext zijn na de Tweede Wereldoorlog vooral middelen zoals exogene
kennis, regels, kapitaal en technologie ingezet om de produktiviteit te bevorderen.
Innovatiegroepen kunnen worden beschouwd als sociale bewegingen die uit
onvrede met de landbouwontwikkeling en de inperking van hun handelingsruimte
collectief handelen om duurzaamheid te bevorderen. Hulpmiddelen die innovatie
groepen daarbij ten dienste staan zijn menskracht, interne en externe financiën,
vakmanschap, netwerkvorming en regionalisering. De aard van de samenwerking
tussen boeren alsmede de organisatievorm zijn gekoppeld aan de begrippen
milieucoöperatie en professionalisering. Verondersteld is, dat de mogelijkheden
voor innovatiegroepen om een meer duurzame landbouw te realiseren, kunnen
toenemen door een op zelfsturing gebaseerde beleidsstrategie van de nationale
overheid.
Hoofdstuk 4 is gewijd aan de vraag ivelk 7nethodisch kader geschikt is voor de beant
woording van de vraagstelling. Het onderzoek kan materieel worden gekenmerkt als
een fundamenteel beleidsgerichte studie en methodologisch als een kwalitatief
evaluatie-onderzoek. Het empirisch onderzoek is gebaseerd op een gevalstudie van
tien innovatiegroepen. Deze innovatiegroepen zijn op basis van een aantal criteria
geselecteerd uit een lijst van ongeveer 60 geïnventariseerde innovatiegroepen. Als
methoden van gegevensverzameling zijn gebruikt: literatuur- en documentanalyse,
schriftelijke vragenlijsten en interviews.
In deze studie is geëvalueerd op welke wijze duurzame landbouw is operationaliseerd in het nationaal beleid, in vergelijking met de opvattingen over duurzaamheid
van innovatiegroepen. Voor een evaluatie zijn criteria nodig. Daarom is in hoofd
stuk 5 de vraag beantwoord welke criteria kunnen worden geformuleerd voor duurzaam
heid en duurzame landbouw. Beschreven is, op welke punten de verschillende opvat
tingen over duurzaamheid en duurzame landbouw zich onderscheiden. Vervolgens
is een positie ingenomen ten aanzien van deze punten. Duurzaamheid wordt in
deze studie als een maatschappelijk leer- en zoekproces beschouwd. De ecologische
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dimensie van duurzaamheid dient een kaderstellende functie voor maatschappelijke
activiteiten te hebben. Daarnaast wordt aan duurzaamheid ook een economischtechnologische, sociaal-politieke en culturele dimensie toegekend. De vier dimensies
van duurzaamheid en duurzame landbouw zijn uitgewerkt in aspecten per dimen
sie (figuur 5.1 en 5.2). De dimensies en aspecten van duurzame landbouw vormen
een kader van aandachtspunten en voorwaarden voor duurzame landbouw. Binnen
dit kader zal duurzame landbouw nader ontwikkeld moeten worden door de
landbouwpraktijk.
Teneinde het rijksbeleid te kunnen evalueren, zijn beleidsmatige uitgangspunten
ontwikkeld. In hoofdstuk 6 stond dan ook de volgende vraag centraal. Welke
uitgangspunten kunnen worden geformuleerd voor sturing door de nationale overheid om
te komen tot een meer duurzame landbouw? Geconcludeerd is dat een strategie van
zelfsturing aansluit op de kenmerken van het beleidsveld landbouw en op de
kenmerken van ecologische problemen. Voorwaarden voor zelfsturing zijn: het
bereiken van het doel van duurzame landbouw, overleg en onderhandeling tussen
actoren, een redelijk symmetrische machtsverdeling tussen actoren en tenslotte de
aanwezigheid van belangenorganisaties die gekenmerkt worden door een voldoen
de mate van verinnerlijking en professionalisering. De overheid kan bij zelfsturing
verschillende functies of rollen vervullen (zie intermezzo 6.3). Er zijn drie sturings
criteria ontwikkeld voor een beleid dat duurzame landbouw wil bevorderen. Ten
eerste een beleidsstrategie van zelfsturing, die een verschuiving vergt van taken en
bevoegdheden tussen overheden en landbouwpraktijk, netwerkoverleg tussen
belangengroepen en vergroting van het aantal mogelijke duurzame gedragsalterna
tieven. Een tweede sturingscriterium is het bevorderen van het leervermogen van
boeren en overheden door proces gerichte planning, communicatie tussen boeren
en overheden en door het formuleren van doel- in plaats van middelvoorschriften.
Ten derde zou sturing van de landbouw de verinnerlijking van milieubewustzijn
en van beleidsmaatregelen moeten bevorderen (figuur 6.2).
In hoofdstuk 7 zijn de doelformulering, de strategieën en het ingezette instrumen
tarium van de ministeries van LNV en VROM beschreven en geëvalueerd, op basis
van de geformuleerde sturingscriteria. Beantwoord werd de volgende vraag. In
hoeverre bevordert het nationale overheidsbeleid een duurzame landbouw en agrarische
initiatieven die bijdragen aan een meer duurzame landbouw? De nationale overheid richt
zich op een smal duurzaamheidsperspectief, dat zich beperkt tot een integratie van
economische en ecologische doelstellingen. Analyse van duurzaamheid als beleids
doel op basis van de vier dimensies van duurzaamheid laat een aantal interne
tegenspraken in het nationaal beleid zien. De gevolgde sturingsstrategieën van de
ministeries VROM en LNV zijn begin jaren negentig verschoven in de richting van
meer zelfsturing door de landbouw. De doelgroepbenadering van het ministerie van
VROM is een sturingsconcept dat aansluit bij de tendens naar meer zelfsturing.
Maar met name het beleid voor mineralen en natuur en het ingezette instrumentari
um, bevorderen tot op heden in onvoldoende mate de zelfsturing door de land
bouw, het leervermogen van boeren en overheden en de verdere verinnerlijking van
milieubewustzijn en van milieumaatregelen.
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Om beleidsmatig innovatiegroepen te kunnen stimuleren is de vraag relevant, of
en op welke wijzen de groepen een bijdrage willen leveren aan duurzame land
bouw en dit ook werkelijk doen. In hoofdstuk 8 is dan ook ingegaan op de volgen
de onderzoeksvraag. In hoeverre en op welke wijzen dragen innovatiegroepen bij aan een
duurzame landbouw? Innovatiegroepen dragen bij aan een duurzame landbouw op
de volgende wijzen. Ze ontwikkelen innovaties ten aanzien van de zorg voor
milieu, natuur en landschap (bijlage 3). Ze dragen verder bij aan de herkoppeling
van landbouw en ecologische omstandigheden. Aan duurzame landbouw worden
ten derde verschillende dimensies en aspecten toegekend, waardoor een verbreding
van de functies van de landbouw mogelijk wordt. Ten vierde bevorderen innovatie
groepen boerenvakmanschap, dat een voorwaarde voor duurzame landbouw is.
Tenslotte bepleiten innovatiegroepen zelfsturing inzake de zorg voor milieu, natuur
en landschap. De groepen ontplooien in hun streven naar duurzaamheid ver
schillende activiteiten en volgen verschillende strategieën, afhankelijk van hun
situatie en tactische keuzen. Om meer inzicht te verkrijgen in de bijdrage van
innovatiegroepen aan een duurzame landbouw, zullen de effecten van de activi
teiten op milieu, natuur en landschap (meer) gemonitord en gekwantificeerd
moeten worden in vergelijking met de autonome ontwikkeling in de gangbare
landbouw.
Om een bijdrage aan duurzame landbouw te kunnen leveren, dienen innovatie
groepen daartoe niet alleen bereid te zijn, maar daarvoor ook de mogelijkheden te
hebben. Deze mogelijkheden worden beïnvloed door andere actoren in de bedrijfscontext. In hoofdstuk 9 is daarom de vraag gesteld, in hoeverre innovatiegroepen
gestimuleerd of belemmerd worden door hun eigen groepskenmerken en door niet-overheidsactoren. Het organisatorische functioneren van de groep is afhankelijk van de
aanwezigheid van agrarische voortrekkers en financiën, van het vakmanschap van
de leden, van de mogelijkheid om externe deskundigheid aan zich te binden en van
de interne samenwerking tussen de groepsleden. Regionalisering van de groep
biedt het voordeel dat activiteiten aan gebiedskenmerken kunnen worden gekop
peld. Er kunnen relaties gelegd worden tussen de kenmerken van innovatiegroepen
enerzijds en de fysisch-geografische en sociaal-culturele kenmerken van regio's
anderzijds. Vakmanschap blijkt een voorwaarde voor het ontwikkelen van innova
ties op het gebied van milieu, natuur en landschap. Knelpunten in de bedrijfs
voering en de teelttechniek treden op bij het uitvoeren van een milieuvriendelijkere
of biologische produktiewijze, op het gebied van kwaliteit en opbrengst, en bij de
bestrijding van onkruid, ziekten en plagen. Innovatiegroepen zijn geïntegreerd in
zelfgekozen netwerken van actoren. Ze ontvangen steun en begeleiding van een
groot aantal organisaties en instituten zoals de landbouwvoorlichting, universiteiten
en onderzoeksinstituten, natuur- en milieuorganisaties, de landbouwvoorlichting,
het bedrijfsleven en de media. Men ondervindt echter ook belemmeringen van de
zijde van landbouwkundige onderzoeksinstituten, agrarische belangenorganisaties,
natuur- en milieuorganisaties, consumenten en de agro-industrie.
De invloed van het rijksbeleid op innovatiegroepen is op twee manieren geëvalu
eerd, namelijk:
a door een eigen beoordeling van de doelformulering, strategie en het ingezette
instrumentarium (hoofdstuk 7) en
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b door de innovatiegroepen te vragen naar hun perceptie van contacten met
overheden en het nationale overheidsbeleid (hoofdstuk 10).
In hoofdstuk 10 stond de onderzoeksvraag centraal op welke wijzen innovatiegroepen
zich gestimuleerd of belemmerd voelen in hun activiteiten door overheden en het nationaal
overheidsbeleid? De contacten van innovatiegroepen met provincies en gemeenten
worden door de groepen over het algemeen als stimulerend ervaren. Innovatiegroe
pen ondervinden steun van deze overheden in de vorm van provinciale subsidies
en het scheppen van beleidsruimte. Het ministerie van VROM heeft begin jaren
negentig een voortrekkersrol gespeeld bij de financiële ondersteuning van een
aantal innovatiegroepen. Het ministerie van LNV reageerde in eerste instantie meer
afwachtend, maar ziet na 1994 innovatiegroepen steeds meer als aangrijpingspunten
voor een beleid gericht op zelfsturing. De drie onderzochte biologische innovatie
groepen ervaren de geringe contacten die ze hebben met rijksoverheden als belem
merend. De twee innovatiegroepen die duurzame landbouw het breedst definiëren,
zijn het meest kritisch over het rijksbeleid. De kritiek van innovatiegroepen op de
wijze waarop de nationale overheid in haar beleid duurzaamheid vormgeeft, is
vooral bestuurlijk van aard. Zo hekelden de onderzochte innovatiegroepen het
teveel aan regels, de generieke sturing, de onvoldoende afstemming van regelge
ving op de landbouwpraktijk en de organisatorische uitvoering van het beleid. De
mate waarin innovatiegroepen hun doelen kunnen realiseren, hangt sterk samen
met economische randvoorwaarden, die zijn bepaald door het Europese markt- en
prijsbeleid. Bij de tendens naar verdere liberalisering van landbouwmarkten worden
door de innovatiegroepen kritische kanttekeningen geplaatst. Niet alleen het markt
en prijsbeleid, maar ook technologie-ontwikkeling beïnvloedt de randvoorwaarden
waarbinnen boeren werken. Nieuwe technologiën worden door innovatiegroepen
kritisch gevolgd en selectief ingepast in de bedrijfsvoering. Kritiek van innovatie
groepen ten aanzien van nieuwe technologie komt deels voort uit hun fundamente
le bezwaren tegen de landbouwontwikkeling en deels uit onvrede met de hoge
kosten van nieuwe investeringen, waar niet altijd economisch- of milieurendement
tegenover staat.
Het rijksbeleid voor duurzame landbouw is in deze studie geconcretiseerd in het
natuur-, mineralen- en gewasbeschermingsbeleid. Van deze drie beleidsterreinen
wordt het mineralenbeleid het meest negatief ervaren. Dit beleid vergt grote
investeringen en schreef tot dusver gedetailleerde maatregelen voor, in plaats van
de wijze van uitvoering aan de boeren zelf over te laten. Het gewasbeschermingsbe
leid wordt in tegenstelling tot het mineralenbeleid door de onderzochte innova
tiegroepen vrij positief gepercipieerd, te meer daar de uitvoering van het beleid aan
de sector zelf wordt overgelaten. Het beleid ten aanzien van natuur en landschap
wordt door alle innovatiegroepen die zelf natuur- en landschapsbeheer uitvoeren,
als belemmerend ervaren, omdat het belangrijkste concept in het Natuurbeleidsplan,
de Ecologische Hoofd Structuur, vooral op de ruimtelijke scheiding van landbouw
en natuur is gericht. De sturingsstrategie van het natuurbeleid wordt verder als te
centralistisch beschouwd en het ingezette instrumentarium tot 1995 wordt als
onvoldoende beoordeeld om natuur- en landschapsbeheer uit te voeren. Innova
tiegroepen pleiten voor een beleid dat veel meer is gericht op zelfsturing door de
sector. Dit betekent volgens hen: het formuleren van een kader van ecologische
doelen en minimum-milieuvoorwaarden, gezamenlijke beleidsformulering door
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overheden en innovatiegroepen, beleidsdifferentiatie en decentralisatie, afstemming
en integratie van beleidsterreinen en een flexibel en stimulerend instrumentarium.
In hoofdstuk 11 stond de vraag centraal: welke conclusies kunnen worden getrokken uit
een vergelijking van de resultaten van de evaluatie van het nationale beleid (hoofdstuk 7)
en de perceptie van dit beleid door innovatiegroepen (hoofdstuk 10)? Innovatiegroepen zijn
organisaties die zelfsturing en voldoende beleidsruimte nodig hebben voor hun
activiteiten. De recente koerswijziging bij de ministeries van LNV en VROM vertaalt
zich in positief ervaren contacten tussen rijksvertegenwoordigers en leden van
innovatiegroepen. Uit de evaluatie van met name het mineralen- en natuurbeleid
blijkt echter, dat de gehanteerde beleidsdoelen en het ingezette instrumentarium
achterlopen bij de ingezette koerswijziging. Ondanks de steun aan innovatiegroe
pen, blijkt het ministerie van LNV medio jaren negentig nog sterk aarzelend in het
geven van een beleidsmatige uitzonderingspositie aan agrarische voorlopers in
milieu- en natuurbeheer. De verschillen tussen de wijzen waarop innovatiegroepen
en het rijksbeleid duurzaamheid en landbouw definiëren, zijn tevens knelpunten
voor de innovatiegroepen om hun doelen te realiseren. De meer pragmatische
groepen (zie paragraaf 11.3) worden door de overheid financieel en beleidsmatig
meer gesteund dan de andere drie typen groepen.

12.2 Conclusie
Als antwoord op de vraagstelling van deze studie kunnen de volgende factoren
worden genoemd waardoor innovatiegroepen in hun activiteiten worden gestimu
leerd of belemmerd door het nationale landbouw-, milieu- en natuurbeleid. Stimule
rend werkten in de eerste helft van de jaren negentig de volgende zes factoren.
• Het verschijnen rond 1990 van een aantal strategische beleidsnota's op het
gebied van landbouw, milieu en natuur, heeft de oprichting van innovatiegroepen
gestimuleerd. De meeste innovatiegroepen zijn na 1990 opgericht en de helft van
de onderzochte groepen geeft expliciet aan, dat onvrede met het landbouw-, milieuof natuurbeleid een belangrijk motief is geweest om de groep te starten. De beleids
voornemens zorgen voor 'druk op de ketel', waardoor het de boeren duidelijk
wordt, dat ze voor de onontkoombare uitdaging staan een meer duurzame land
bouw te realiseren en dat een offensieve benadering het meest adequate antwoord
op deze uitdaging is.
• De contacten die innovatiegroepen hebben met vertegenwoordigers van overhe
den, worden over het geheel genomen als positief ervaren. De doelgroepbenade
ring, de recente koerswijzigingen van de ministeries van LNV en VROM naar meer
zelfsturing, en de welwillende opstelling van lagere overheden ten opzichte van
agrarische initiatieven, kunnen deze positieve perceptie verklaren.
• De strategie van zelfsturing schept beleidsruimte voor innovatiegroepen in de
vorm van zeggenschap over de doelformulering en over planvorming, en geeft hen
uitvoerende taken, met name op regionaal niveau.
• De verschuiving van vooral juridische naar meer economische en communicatieve
sturing ondersteunt innovatieve tendensen naar een duurzame landbouw en
vergroot het aantal gedragsalternatieven voor boeren.
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• De toegenomen aandacht voor gebiedsgericht beleid schept mogelijkheden voor
innovatiegroepen om samen met andere belangengroepen in netwerkverband tot
nieuwe coalities en overlegstructuren te komen.
• De financiële ondersteuning van innovatiegroepen door overheden werkt stimule
rend. Provincies en nationale overheden hebben bijvoorbeeld projecten, secretariële
ondersteuning of plannen van aanpak gesubsidieerd. Ook de subsidiestromen in
ROM- en WCL-gebieden en in het kader van plattelandsvernieuwing, scheppen
mogelijkheden voor boerengroepen.
Een achttal factoren, samenhangend met het rijksbeleid, heeft belemmerend gewerkt
voor innovatiegroepen of doet dat nog.
• Een verschillende operationalisatie van duurzaamheid in het nationale beleid en
in de landbouwpraktijk ervaren met name de meer kritische innovatiegroepen als
belemmerend. Innovatiegroepen worden belemmerd door de smalle invulling van
duurzame landbouw in het nationale beleid. Terwijl beleidsmatig de nadruk wordt
gelegd op ecologische en economische duurzaamheid, betrekt een aantal innova
tiegroepen ook sociaal-politieke en culturele doelen bij hun invulling van duurzame
landbouw.
• De tendens naar een meer marktgerichte landbouw en een meer liberale interna
tionale handel in landbouwprodukten zet de prijzen van gangbare landbouwprodukten onder druk. Met name innovatiegroepen die pogen een meerwaarde aan
hun streekeigen of biologische produkt te geven, worden hierdoor sterk benadeeld.
• De wijze van overheidssturing is onvoldoende afgestemd op de specifieke
kenmerken van de landbouw, die in figuur 6.1 zijn geformuleerd. De landbouw
wordt door de overheid nog vooral beschouwd als een economische, voedselproducerende activiteit, terwijl innovatiegroepen de grondgebonden landbouw willen
verbreden tot het beheer van het platteland.
• De overvloed aan en het elkaar snel opvolgen van beleidsvoornemens, regels en
gebiedsaanwijzigingen, wordt als belemmerend ervaren.
• Door de onderzochte groepen is een aantal knelpunten genoemd in met name het
mineralen- en natuurbeleid. De knelpunten in het mineralenbeleid hangen vooral
samen met het voorschrijven van maatregelen. Ten aanzien van het gewasbeschermingsbeleid wordt het toelatingsbeleid voor nieuwe middelen als belangrijkste
knelpunt genoemd. De weerstand van innovatiegroepen tegen het natuurbeleid
heeft ten eerste betrekking op het concept van de Ecologische Hoofd Structuur dat
de ruimtelijke scheiding van landbouw en natuur bevordert. Ook de uitvoering van
het natuurbeleid wordt negatief beoordeeld.
• Innovatiegroepen constateren knelpunten die samenhangen met een onvoldoende
afstemming en integratie tussen beleidsterreinen, zoals het natuur- en mineralen
beleid, en tussen bestuursniveaus.
• De overheidssteun aan groepen verschilt van 'bijna doodknuffelen tot negatie'.
De meer pragmatische groepen zijn financieel sterker gestimuleerd dan de andere
drie typen groepen. Met name de biologische groepen voelen zich niet gestimuleerd
door het rijk.
• Ondanks de strategiewijziging van de ministeries van LNV en VROM naar meer
zelfsturing is de handelingsruimte van boeren, en daarmee de marge voor zelfstu
ring, niet vergroot. De combinatie van prijsverlaging, regelgeving, scheiding van
plattelandsfuncties, en de nog steeds voortgaande specialisatie en intensivering van
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de landbouw, beperken de mogelijkheden van boeren om door zelfsturing een meer
duurzame landbouw te realiseren.
De samenvattende conclusie is dat, ondanks de positieve contacten tussen overheden
en innovatiegroepen, de toegenomen aandacht voor zelfsturing en de steun aan
bepaalde innovatiegroepen, innovatiegroepen bij het realiseren van een duurzame
landbouw nog veel belemmeringen ondervinden, die vooral veroorzaakt worden
door het nationale overheidsbeleid ten aanzien van landbouw, milieu, natuur en
landschap.

12.3 Aanbevelingen
In deze paragraaf wordt tenslotte een aantal beleidsaanbevelingen geformuleerd
voor stimulering van agrarische initiatieven die bijdragen aan een duurzame
landbouw. De aanbevelingen zijn gericht op respectievelijk innovatiegroepen, op
andere actoren in de bedrijfscontext en op de nationale overheid.
Innovatiegroepen
Ten aanzien van de activiteiten van groepen kunnen de volgende aanbevelingen
worden geformuleerd.
• Innovatiegroepen kunnen zich meer richten op de inventarisatie, registratie en
monitoring van de ecologische effecten van hun activiteiten. Om voldoende beleids
ruimte te krijgen, zullen innovatiegroepen in de toekomst op basis van concrete
afspraken met overheden hun milieuresultaten moeten kunnen aantonen.
• De activiteiten van innovatiegroepen kunnen worden verbreed met activiteiten
op het terrein van energie, afval en dierenwelzijn. Hierbij kan aangesloten worden
bij systemen voor bedrijfsinterne milieuzorg. Ook de mondiale dimensie van
duurzaamheid, zoals het gebruik van geïmporteerd krachtvoer, kan een aandachts
punt zijn van innovatiegroepen.
• Activiteiten van innovatiegroepen zouden zich meer moeten richten op schakels
binnen de produktieketen zoals de detailhandel, industrie en de grootwinkelbedrij
ven. Dit soort ketenprojecten vraagt wel om duidelijke afspraken met actoren in de
produktieketen, om voldoende zeggenschap en een economische meerwaarde voor
produkten te kunnen realiseren.
• Innovatiegroepen zouden meer als intermediair tussen overheden en boeren
kunnen fungeren door taken op zich te nemen als innings- en herverdelingsbureau
voor heffingen, beloningen, emissierechten of grond, en als belangengroep bij
regionale planvorming en het afsluiten van convenanten. Dit vraagt om een vol
doende mate van professionalisering van de organisaties. Tot op heden zijn echter
niet de 'push en pull'-factoren aanwezig voor een verbreding van taken van
innovatiegroepen.
Ten aanzien van het organisatorische functioneren van innovatiegroepen gelden de
volgende aanbevelingen.
• Om het eigen functioneren te verbeteren, kunnen innovatiegroepen zich richten
op een professionele secretariële ondersteuning en het aantrekken van externe
financiering voor de uitvoering van concrete projecten.
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• Innovatiegroepen kunnen (meer) aandacht besteden aan het realiseren van een
effectieve onderlinge taakverdeling tussen leden en de verbreding van het draag
vlak onder andere boeren. Het bewaken van de ideologisch-kritische en sociale
functies en de onafhankelijkheid van de groep, zijn tevens aandachtspunten.
• Om innovatie gericht op duurzame landbouw te stimuleren, is de ontwikkeling
van kennis en kunde door interne scholing, of door inschakeling van externe
deskundigheid van belang, bijvoorbeeld op het terrein van agrarisch natuurbeheer.
Ten aanzien van de gevolgde strategieën van innovatiegroepen naar andere actoren
gelden de volgende aanbevelingen.
• Innovatiegroepen die de functies van de landbouw willen verbreden moeten een
groot beroep doen op overheidsfondsen voor de beloning van het beheer van het
landelijk gebied. Om de afhankelijkheid van de geldstromen van overheden te
verminderen, zouden agrariërs zich sterker kunnen richten op het vermarkten van
boerenvakmanschap. Dit kan gebeuren door relaties te leggen met consumenten,
zoals bij huisverkoop of groente-abonnementen gebeurt, door een produkt met een
toegevoegde waarde op de markt te brengen, of door 'verknoping' (koppeling)
van verschillende activiteiten zoals agrarisch natuurbeheer, kwaliteitsproduktie en
agro-toerisme. Dit vraagt wel om het aantrekken van marketingdeskundigheid door
boerengroepen.
• Innovatiegroepen zouden zich sterker kunnen richten op coalitievorming met
andere belangengroepen. Samenwerking tussen innovatiegroepen en natuur-,
milieu-, consumentenorganisaties, recreatieve organisaties en waterschappen, leidt
wellicht tot het ontstaan van innovatieve groene coöperaties in het landelijk gebied.
• Innovatiegroepen zouden meer van elkaar en van agrarische initiatieven in
andere Europese landen kunnen leren, bijvoorbeeld door onderlinge persoonlijke
contacten, door ideeën uit te wisselen in een nieuwsbrief of door een meer perma
nente nationale en Europese overlegstructuur te vormen. Ook dient een landelijk
informatie- en steunpunt opgericht te worden voor op duurzaamheid gerichte
agrarische initiatieven. Zo'n steunpunt kan de uitwisseling van ervaringen tussen
boerengroepen stimuleren, nieuwe groepen van informatie voorzien of hen zo
nodig doorverwijzen naar het kennisnetwerk.
Actoren in de bedrijfscontext
Natuur- en milieuorganisaties zouden zich meer kunnen toeleggen op de stimulering
van agrarische initiatieven die zijn gericht op duurzaamheid. Dit kan door het
bevorderen van agrarisch natuurbeheer, door samenwerking met agrariërs, door
voorlichting aan consumenten en door beleidsbeïnvloeding.
Agrarische belangenorganisaties zouden zich om te kunnen aansluiten bij innoverende
agrariërs meer moeten richten op: a) streekgebonden en sectorale belangenbe
hartiging; b) ondersteuning van regionale initiatieven en nieuwe produktiewijzen;
c) visievorming gericht op een verbrede landbouw. De schaalvergroting in de belan
genbehartiging die heeft plaatsgevonden door fusie van de standsorganisaties tot
LTO-Nederland, lijkt vooralsnog de regionalisering van duurzame landbouw niet
te bevorderen.
In de toekomst dient de landbouwvoorlichting voldoende in te spelen op nieuwe
ontwikkelingen zoals agrarisch natuurbeheer, door bijvoorbeeld administratieve
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ondersteuning of door agrariërs voor te lichten over natuurbeheer en de (onmoge
lijkheden van agrarische samenwerkingsverbanden.
Het landbouwkundig onderzoek kan meer aansluiten op de onderzoeksbehoeften van
de landbouwpraktijk. Aanbevolen onderzoeksonderwerpen zijn de milieuvriende
lijke of biologische bestrijding van onkruid, ziekten en plagen, en de verbetering
van de opbrengst en kwaliteit van biologische produkten. Er dient meer vergelij
kend onderzoek te worden gedaan naar uitvoerings- en beloningsmethoden van
agrarisch natuurbeheer, ook binnen de biologische landbouw, om meer duide
lijkheid te verkrijgen over de doelmatigheid, de doeltreffendheid en de acceptatie
van de verschillende vormen van agrarisch natuurbeheer. Ook de relatie tussen de
bedrijfsvoering en de fysieke kenmerken van gebieden kan meer aandacht krijgen.
De trend naar schaalvergroting, concentratie en afname van het aantal proefstations
is in dit licht een ongunstige ontwikkeling.
Het agrarisch onderwijs staat niet alleen voor de taak om aankomende agrariërs te
scholen in een grote diversiteit aan mogelijke produktiewijzen, variërend van
gangbare tot een biologische produktiewijze en van bulk- tot kwaliteitsproduktie.
Ook kan onderwijs worden gegeven in de mogelijkheden voor boeren om creatief
in te spelen op ontwikkelingen in de markten voor landbouwprodukten, op de
agro-industrie, op beleidsvoornemens, op nieuwe technologie en op strategieën van
de natuur- en milieuorganisaties.
De agrarische produktschappen zouden ketenprojecten, zoals het Zeeuwse Vlegelpro
ject, kunnen ondersteunen door bij actoren in de produktiekolom (supermarkten,
groothandels, detailhandel) te pleiten voor samenwerking en het maken van
produktie-afspraken met boerengroepen.
In Denemarken en Oostenrijk hebben de grote supermarkten en zuivelcoöperaties de
biologische landbouwprodukten sterk gepromoot door steun aan omschakelende
boeren, prijsverlaging in de winkels en reclame, een stimulerende rol die ook de
Nederlandse grote kruideniers en zuivelcoöperaties zouden kunnen spelen. Ook de
consumenten kunnen natuurlijk door hun koopgedrag de afzet van duurzaam
geproduceerde agrarische produkten verbeteren.
Overheidsbeleid
De overheid vormt niet het centrum van alle activiteit. Wel kunnen overheden
innovatiegroepen stimuleren. Daarvoor is de volgende 'top 10' van beleidsvoorwaarden voor een duurzame landbouw geformuleerd.
• Een nationaal overheidsbeleid naar duurzame landbouw vergt in de eerste plaats
het scheppen van voldoende handelingsruimte en -perspectieven voor agrarische
initiatieven die bijdragen aan duurzaamheid. Een stimuleringsbeleid moet aangrij
pen bij actoren en relaties in de landbouw- en bedrijfscontext en gunstige randvoor
waarden scheppen voor duurzame landbouw, op het terrein van het Europees
beleid, de markten voor landbouwprodukten en technologie. Zo kan inkomenssteun
aan boeren worden verleend in ruil voor natuurbeheerresultaten, die op basis van
een puntensysteem worden berekend. Ook kunnen in het kader van de Europese
verordening 2078/92 vergoedingen aan boeren worden gegeven aan boeren die het
milieu ontzien. De Europese fondsen in zogenaamde 5b-regio's kunnen aangewend
worden voor plattelandsvernieuwing en voor projecten van innovatiegroepen in die
gebieden. Er is behoefte aan praktijkgericht onderzoek dat (meer) aansluit bij de
fysieke kenmerken van gebieden, bij het innovatieve gedrag van agrariërs en bij de

316

kenmerken van biologische landbouw (paragraaf 9.3). Nieuwe technologie zou
moeten aansluiten bij boerenvakmanschap in plaats van deze te vervangen. Door
ontwikkeling van technieken voor mechanische onkruidbestrijding en biologische
gewasbescherming, en goedkope kleinschalige technieken voor de vermindering
van mineralengebruik en de ammoniakemissie, kunnen agrarische voorlopers in
milieubeheer worden gestimuleerd.
• Het overheidsbeleid zou uit moeten gaan van een operationalisering van landbouw
en duurzaamheid die beter aansluit bij die van innovatiegroepen. De ecologische en
economische aspecten van duurzame landbouw dienen beleidsmatig beter op elkaar
afgestemd te worden. Op duurzaamheid gericht beleid dient niet alleen ecologische
en economisch-technologische doelen, maar ook sociaal-politieke en culturele
aandachstpunten in de beschouwing te betrekken. De kenmerken van ecologische
problemen vragen om een kaderstellend milieubeleid van de overheden. Sturing
van de landbouw dient uit te gaan van de specifieke kenmerken van de landbouw.
Duurzame landbouw is een verbrede landbouw die niet alleen voedselproduktie
omvat, maar ook natuur- en landschapsbeheer, agro-toerisme en nieuwe produkten,
produktiemethoden en neventakken.
De nationale overheid heeft als taak om duidelijke lange-termijn ecologische doelen te
formuleren die fungeren als minimum-eisen en als 'stok achter de deur' voor de
landbouw. Zulke ecologische doelen, die een onderdeel moeten zijn van een heldere
toekomstvisie op duurzame landbouw, zijn een voorwaarde voor het voeren van
een beleidsstrategie van zelfsturing en verschaffen de boeren de nodige zekerheid
voor het nemen van investeringsbeslissingen.
• Om innovatiegroepen te stimuleren is een beleidsstrategie van zelfsturing nodig,
aangevuld met netwerksturing op operationeel niveau. Dit betekent niet alleen een
stimulerende, faciliterende en onderhandelende rol van de overheid. Ook kaderwet
geving, controle op milieuresultaten en het formuleren van regelgeving als vangnet,
zijn van belang. Een betere afstemming tussen sturingsstrategieën en instrumenten
van overheden op nationaal, provinciaal en gemeentelijk niveau is daarbij van
essentiële betekenis. Ook de afstemming tussen beleidsterreinen, zoals tussen het
mineralen- en natuurbeleid, dient te worden verbeterd.
• Aan innovatiegroepen dient voldoende beleidsruimte te worden geboden, opdat
zij via zelfgekozen wegen een meer duurzame landbouw kunnen realiseren. Dit kan
op de volgende wijzen. Ten eerste door een beleid dat meer gebaseerd is op het
formuleren van doelen dan op de middelen om die doelen te realiseren. Wel moet
daarbij de kanttekening worden gemaakt dat doelformulering impliceert dat de
landbouwpraktijk ook in staat moet zijn om die doelen te bereiken, voldoende
handelingsruimte moet hebben en dat de middelen om de gestelde doelen te
bereiken bekend moeten zijn of ontwikkeld moeten kunnen worden. Ten tweede
door het ondersteunen van experimentele projecten van innovatiegroepen door
middel van subsidiëring en door het geven van beleidsruimte.
Ten derde worden innovatiegroepen gesteund door een flexibel beleid, met name
op provinciaal en gemeentelijk niveau en binnen ecologische randvoorwaarden.
Hiervoor is een procesgerichte vorm van planning nodig.
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Ten vierde dient beleidsruimte te worden gecreëerd door wijziging, flexibilisering,
vervanging of nieuwe invulling van instrumenten in met name het mineralen- en
natuurbeleid. Een verdere verschuiving van de inzet van juridische naar meer
economische en communicatieve instrumenten is aan te bevelen.
• Er dient een meer gedecentraliseerd en gebiedsgericht beleid gevoerd te worden. De
provincie is het aangewezen bestuursniveau voor regionalisering van duurzame
landbouw. De provincie kan regionale planvorming door samenwerking tussen
verschilllende belangengroepen bevorderen. De provincie heeft een taak bij het
ondersteunen en coördineren van intermediaire organisaties in het landelijk gebied,
zoals innovatiegroepen, gebiedscommissies, projectteams en stichtingen van belan
gengroepen, die een bemiddelende rol spelen tussen overheden en grondgebruikers.
Bij de regionalisering van duurzame landbouw kunnen ook de regionale directies
van het ministerie van LNV een rol spelen, bijvoorbeeld door het verstrekken van
projectsubsidies.
• De overheden dienen een natuurbeleid te bevorderen dat gericht is op: a) overleg
met de landbouw en de bevordering van vrijwillig agrarisch natuurbeheer door
bijvoorbeeld flexibele beheerspakketten en het 'ruime jas'-model; b) extensivering
van agrarische produktie door agrarisch medebeheer van reservaten; c) stimulering
van het 'goed agrarisch gebruik', dat wil zeggen een positieve grondhouding van
boeren ten aanzien van natuur en landschap; d) nieuwe bestuurlijke experimenten,
zoals het afsluiten van langdurende beheerscontracten met innovatiegroepen en 5)
resultaatbeloning van slootkanten-, perseelsranden- en weidevogelbeheer. Het idee
van de Koninklijke Nederlandse Heidemaatschappij om een beheerwet te ontwikke
len waarin de bestaande financieringsregelingen en beheersorganisaties worden
opgenomen, verdient nadere studie.
• Er dient een verschuiving plaats te vinden in het mineralenbeleid naar een beleid
dat vooral gericht is op het formuleren van doelen, in plaats van de nadruk te
leggen op het voorschrijven van maatregelen waarmee die doelen bereikt moeten
worden. Financiële ondersteuning van experimenten, waarbij agrariërs in hun
mineralengebruik en ammoniakemissie voorlopen op het generieke milieubeleid,
dienen financieel ondersteund te worden. Om onderscheid te maken tussen voorlo
pers in milieubeheer en de rest van de innovatiepraktijk, verdient een tweesporen
beleid zoals door Frouws (1996) is uitgewerkt nadere studie.
• Het gewasbeschermingsbeleid dient meer aan te grijpen op de stuwkrachten die de
afhankelijkheid van chemische middelen bevorderen, zoals de intensivering en
specialisatie van de produktie. Het toelatingsbeleid voor nieuwe, meer milieuvrien
delijke gewasbeschermingsmiddelen kan worden verbeterd door een financiële
bijdrage van de rijksoverheid aan de toelatingskosten. Ook kan een fonds worden
opgericht voor de financiering van de toelating van nieuwe gewasbeschermings
middelen, betaald door de fabrikanten van deze middelen, overheden en boeren.
• De biologische landbouw kan worden gesteund door het opheffen van knelpunten
in de afzet, door voorlichting aan consumenten en door onderzoek, bijvoorbeeld
naar de bestrijding van ziekten en plagen. De controlekosten voor het EKO-keur die
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biologische boeren nu zelf moeten betalen, zouden door de rijksoverheid vergoed
kunnen worden. Vergelijkend (beleids)onderzoek naar de oorzaken van de sterkere
machtspositie van biologisch geteelde produkten in andere landen (Denemarken,
Duitsland, Oostenrijk) is aan te bevelen.
• Steun aan innovatiegroepen door de financiering van ambtelijke ondersteuning en
door de subsidiëring van planvorming door innovatiegroepen, door uitvoerings- en
projectsubsidies en door structurele beloningen voor agrarisch natuur- en land
schapsbeheer. Op provinciaal niveau kunnen consulenten plattelandsvernieuwing
agrarische initiatieven stimuleren en coördineren. Het reeds genoemde landelijke
steunpunt voor boerengroepen kan door het rijk financieel worden ondersteund.
Ook wordt internationaal vergelijkend beleidsonderzoek aanbevolen naar de
mogelijkheden om agrarische innovatie te stimuleren door Europees, nationaal en
regionaal beleid.
In het voorgaande zijn aanbevelingen gegeven voor stimulering van innovatie
groepen en agrarische initiatieven die bijdragen aan een duurzame landbouw. Met
deze studie hoop ik bij te dragen aan een landbouw waarin goed boeren synoniem
is aan duurzaam boeren. Hoe het innovatiegroepen in de toekomst ook zal vergaan,
de roep om vrijheid en eigen verantwoordelijkheid in de landbouwpraktijk zal
blijven klinken. De nationale overheid staat dan ook voor de uitdaging een beleid
te voeren dat een derde weg vormt tussen vrijheid van boeren en een sterk dirige
rende overheidssturing.
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Natuurgebied 'De Groene Peel' bij Asten (Noord-Brabant)
Foto: G. Ackermans

BIJLAGE 1 OVERZICHT VAN INNOVATIEGROEPEN
Voor deze inventarisatie in de periode 1992-1996 zijn de volgende bronnen geraadpleegd:
kranteknipsels (onder meer Agrarisch Dagblad), Binder, Boerderij, Heidemijtijdschrift,
Ekoland, LT-Journaal (voorheen Landbouwkundig Tijdschrift), 19NU, Oogst, Platform, Spil.
Voorts zijn een groot aantal documenten van en over boerengroepen geraadpleegd. Deze
inventarisatie pretendeert niet een compleet overzicht te geven van agrarische boerengroepen,
daarvoor is de agrarische samenwerking een te dynamisch verschijnsel. Ten tijde van het
verschijnen van deze studie kunnen groepen zijn opgeheven en nieuwe groepen zijn
ontstaan. De als innovatiegroepen gedefinieerde boerengroepen streven naar een duurzame
landbouw en zijn ingedeeld naar de activititeiten waar ze het accent op leggen. Innovatiegroepen kunnen zich met meerdere activiteiten tegelijk bezighouden.
I

Innovatiegroepen die zich richten op milieudoelen en/of verweving van landbouw met
andere functies
1 Bedrijfslaboratorium Borgercompagnie (Groningen)
2 Den Hâneker, Vereniging voor Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer Alblasserwaard
en Vijfheerenlanden (Zuid-Holland)
3 Duorsame Feehâlders Greidhoeke (Friesland)
4 Initiatief Moergestel/Oisterwijk (Noord-Brabant)
5 Initiatief Wommels (Friesland)
6 Innovatieproject Biologische landbouw Flevoland (Flevoland)
7 Landelijk overleg Boerenwerkgroepen in Relatienotagebieden
8 Milieucoöperatie De Peel (Noord-Brabant)
9 Milieucoöperatie Peel en Maas (Noord-Brabant)
10 Milieucoöperatie De Ommer Marke (Overijssel)
11 Milieucoöperatie Didam e.o. (Gelderland)
12 Milieucoöperatie Tytjerksteradiel (Friesland)
13 Millenova, Vereniging voor Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer (Flevoland).
14 Natuurvereniging Eilandspolder (Noord-Holland)
15 Overlegplatform Duinboeren (Noord-Brabant)
16 Platform Boeren met Natuur (Overijssel)
17 Stichting Agrarisch Landschapsbeheer Eschmarke (Overijssel)
18 Stichting Agrarisch Landschapsbeheer Lonneker Marken (Overijssel)
19 Stichting Boeren? Natuurlijk! (Ameland en Terschelling)
20 Stichting Marke Vragender Veen (Gelderland)
21 Stichting Waardevol Cultuurlandschap Winterswijk (Gelderland)
22 Stimuleringsproject voor de landbouw in Chaam (Noord-Brabant)
23 Streekcommissie Ade (Zuid-Holland)
24 Vereniging Agrarisch Natuurbeheer in oprichting Eibergen/Groenlo (Gelderland)
25 Vereniging Agrarisch Natuurbeheer Waterland (Noord-Holland)
26 Vereniging Eastermars Lânsdouwe (Friesland)
27 Vereniging van Drentse Boermarken (Drente)
28 Vereniging voor Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer in Achtkarspelen (Friesland)
29 Vereniging voor Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer Tielerwaard (Gelderland)
30 Vereniging Ruige Weidse Achterkade (Zuid-Holland)
31 Waddenplatform (Waddeneilanden)
32 Wâld en Wetter, Milieucoöperatie Tietjerksteradeel (Friesland)
33 Werkgroep Alternatief BES-gebied (Bergen/Egmond/Schoorl, Noord-Holland)
34 Werkgroep Natuurbeheer en Landschapsbeheer door Agrariërs (Limburg)
35 Werkgroep Landbouw Oldambt (Groningen)
36 Zonnestraal-project (Zeeland)
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II Innovatiegroepen die zieh richten op een specifiek produkt
1 Projectgroep Aa-Rundveehouderij (Drente)
2 Coöperatieve Nederlandse Champignonkwekersvereniging (CNC)
3 Ekoboer (Noord-Brabant, gestopt)
4 Ekonoot (Groningen, Drente en Gelderland)
5 Project Innovatie Landbouw Slochteren (Groningen)
6 Stichting Akkerprodukt Limburg (Dageraad, Limburg)
7 Stichting Streekeigen produktie Veenweidekaas ((Zuid-Holland)
8 Stichting Syndicat Poulefit (Gelderland)
9 Stichting Wrâldfrucht (Friesland)
10 Stichting Zeeuwse Vlegel (Zeeland)
11 Vereniging Boeren Adel (Limburg)
12 Vereniging tot Behoud van Boer en Milieu (landelijk)
13 Vereniging Dollard Tarwe (Groningen)
III Innovatiegroepen die zich richten op afzetbevordering
1 Coöperatie Prisma (landelijk)
2 Ecochec (landelijk)
3 Eems Dollard Project (Eurregio)
4 De Natuurweide (ontstaan uit BioNed en De Groene Weide, landelijk)
5 Nautilus (Flevoland)
IV Innovatiegroepen die zich richten op belangenbehartiging en beleidsbeïnvloeding
1 BDEKO (Flevoland)
1 Flevo BD (Flevoland)
2 Initiatiefgroep Verontruste Gaasterlanders (Friesland)
3 Kritisch Landbouw Beraad (landelijk)
4 Noordelijke Biologische Landbouw Vereniging (Groningen, Friesland, Drente)
5 Stichting Soune Groun (Friesland)
6 Werkgroep Beter Zuivelbeleid (landelijk)
7 Werkgroep Telen in de Grond (Zuid-Holland)
V Innovatiegroepen met accent op relaties met Derde Wereld
1 (Vereniging) Werkgroep voor duurzame landbouw en ontwikkelingssamenwerking
Alblasserwaard en Vijfheerenlanden (Zuid-Holland)
2 Werkgroep Boarnsterhim (Friesland)
3 Werkgroep Veenkoloniën (Groningen, Drente, gestopt)
Naast deze 64 geïnventariseerde innovatiegroepen waren er tot juni 1996 minstens 31
collectieve projecten bekend op het gebied van duurzame landbouw, die niet door boeren
zijn gestart, maar waarbij wel boeren zijn betrokken. Verder zijn er nog minstens 8 'alterna
tieve' agrarische belangenorganisaties. Er zijn 34 samenwerkingsverbanden van boeren
geïnventariseerd (niet in deze lijst opgenomen), zogenoemde producentengroepen, die zich
niet op milieu-, natuur- en/of landschappelijke doelstellingen richten, maar op economische
doelen, produkt- en/of kwaliteitsdoelstellingen. Voorbeelden daarvan zijn telersverenigingen
en afzetcoöperaties.
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BIJLAGE 2 BESCHRIJVINGEN VAN DE GESELECTEERDE INNOVATIEGROEPEN
Deze bijlage geeft beschrijvingen van de 10 geselecteerde innovatiegroepen. Het zijn samen
vattingen van uitgebreide beschrijvingen op basis van schriftelijke bronnen en interviews. De
door groepen ontwikkelde innovaties op het gebied van milieu, natuur en landschap zijn
apart opgenomen in bijlage 3. De beschrijvingen vormen overwegend een momentopname
van de situatie begin 1995, waar mogelijk is actuele informatie toegevoegd. De beschrijvingen
omvatten de volgende aspecten: 1) de oprichting en aanleiding 2) doel(en) 3) de betrokken
actoren 4) activiteiten en 5) de bijdrage die de groep levert aan een meer duurzame land
bouw.
COÖPERATIE PRISMA (CP)
Coöperatie Prisma is een landelijke coöperatie van biologische fruittelers die in september
1984 is opgericht door een groep van 10 biologisch-dynamische en ecologische fruittelers.
Coöperatie Prisma is een belangenorganisatie, opgericht om de biologische fruitteelt te
stimuleren op praktisch terrein en onderzoeksgebied. De groep stelt zich daartoe de volgende
doelen: belangenbehartiging, stimulering onderzoek, stimulering van externe financiering van
onderzoek en praktijkuitwisseling ter verbetering van de teelttechniek. Ook het bevorderen
van de afzet is een doelstelling. De groep bestaat uit ongeveer 18 biologische fruittelers, drie
adviserende leden en twee onderzoeksters (van de LUW en het Louis Bolk Instituut). Binnen
Prisma zijn verschillende werkgroepen actief. De Prisma-leden volgen de SKAL-normen voor
biologische produktie. Biologische fruitteelt is wat betreft gebruik van gewasbeschermings
middelen milieuvriendelijker dan de gangbare fruitteelt. Natuur en landschap is geen
aandachtspunt van de coöperatie. In het algemeen is het aantal ongewervelde faunasoorten
(regenwormen, loopkevers en pissebedden) groter op biologische dan op gangbare fruitteeltbedrijven (Braat en Vereijken 1994:3). De bijdrage van Prisma aan een duurzame landbouw
ligt verder op het gebied van stimulering van onderzoek, met name onderzoek naar ziektere
sistentie.
INNOVATIEPROJECT BIOLOGISCHE LANDBOUW (IBL)
Van 1991 werken Wageningse onderzoekers van het Instituut voor Agrobiologisch en
Bodemvruchtbaarheidsonderzoek (AB-DLO) samen met 10 ecologisch en biologisch-dyna
misch werkende akkerbouwers (deels met vleesvee) in de Noordoostpolder en Oostelijk
Flevoland. Het project loopt tot 1997. Doel van het project is de verbetering van de bedrijfs
voering en het management op biologische bedrijven om zo de kwaliteit en kwantiteit van
de produktie te verbeteren. Initiator is P.J. Vereijken die een belangrijke rol speelde bij de
ontwikkeling van geïntegreerde produktiesystemen op het proefbedrijf in Nagele. Door de
zorg voor natuur en landschap te vermarkten als toegevoegde waarde van de produkten
verwacht men dat meer consumenten biologische produkten kopen. De deelnemers aan het
project willen laten zien dat men overheidsdoelstellingen kan halen door verbetering van
biologische produktiemethoden, door samen met de onderzoekers teeltnormen te ontwikke
len. De doelen hebben betrekking op het realiseren van: a) een vruchtbare bodem en een
schoon leefmilieu; b) vitale gewassen en kwaliteitsprodukten en c) een gevarieerde natuur
en een aantrekkelijk landschap. Het project staat niet op zichzelf. Door Vereijken is een
Europees netwerk opgezet met 30 teams in 16 landen. Het gaat om 'pi/ofgroepen' die
gericht zijn op het ontwerpen van nieuwe concepten en prototypen op het gebied van
biologische landbouw. Het project levert duidelijke resultaten op voor de kwaliteit van
milieu, natuur en landschap. De overmatige voorraden aan mineralen die in het verleden in
de grond zijn opgebouwd door intensieve landbouw, worden verminderd door op sommige
bedrijven minder mineralen aan te voeren dan af te voeren via produkten. De bedrijven
blijven voor een deel berieden de Europese norm voor uitspoeling van nitraat. Het realiseren
van zogenaamde bufferstroken natuur langs de percelen kost de boeren moeite door verlies
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aan produktie. In 1995 worden naar verwachting 10 bloeiwijzen per strekkende meter
slootkant en bufferstrook gerealiseerd voor een deel van het jaar. De norm van 10 bloeiwijzen
per bedrijf wordt naar verwachting niet gehaald voor 1997 (Vereijken et al. 1994c). Wat betreft
de bijdrage aan een duurzame landbouw gaan de richtlijnen binnen het project verder dan
de normen van biologische landbouw. Dankzij uitgebreide registratie en monitoring worden
onderbouwde inzichten verkregen in duurzame wijzen van bedrijfsvoering.
MILIEUCOÖPERATIE DE PEEL (MCP)
Het werkgebied van Milieucoöperatie De Peel betreft het gebied rond de Groote Peel, de
Deurnse Peel en de Mariapeel en omvat de gemeenten Deurne, Asten en Someren. De
aanleiding voor de oprichting op 2 juli 1993 was volgens de groep de directe nabijheid van
bijzondere natuur- en landschapswaarden naast perspectiefvolle, dat wil zeggen ook in de
toekomst rendabele land- en tuinbouwbedrijven. Het doel van de groep is 'het ontwikkelen
van een perspectiefvolle land- en tuinbouw, die zich op een bedrijfseconomische wijze
inspant voor een gezond milieu en een waardevol landschap'. De milieucoöperatie wil een
coördinerende rol spelen en intermediair zijn tussen agrariërs en organisaties door projecten
op het gebied van bedrijfsvoering, natuur en milieu te formuleren en uit te voeren en door
een aanspreekpunt te vormen voor boeren, overheden en andere organisaties. De coöperatie
bestaat uit 17 'voortrekkers' verdeeld over drie werkgroepen: rundveehouderij, intensieve
veehouderij en glastuinbouw. Een adviserend lid namens de NCB en een vertegenwoordiger
van de DLV die het secretariaat voert, maken deel uit van de groep. De groep heeft een
werkgroep PR en begin 1995 een journalist aangetrokken om de publiciteit te verzorgen.
NCB-afdelingen, de Agrarisch Jongeren Kontakt afdeling en de vrouwenorganisatie zijn lid
van de coöperatie. Via deze landbouworganisaties zijn ongeveer 1000 agrariërs vrijblijvend
en indirect lid van de coöperatie.
De MCP is één van de vijf innovatiegroepen die begin 1996 een toezegging kregen voor
financiële steun en beleidsruimte van het ministerie van LNV. De Milieucoöperatie richt zich
op de zorg voor milieu, natuur en landschap. Verder is men gericht op instandhouding van
het aantal bedrijven in dit gebied en laat men veel onderzoek uitvoeren. Wat betreft de
resultaten voor milieu, natuur en landschap is er tussen 1992 en 1994 een duidelijke afname
zichtbaar in mineralenoverschotten in de rundveehouderij en varkenshouderij, zo blijkt uit
mineralenbalansen. De tuinbouw participeert in dit gebied in sterke mate in het project
Milieubewuste Teelt (MBT; 95 procent van de bedrijven). Het hergebruik van drainwater is
40-50 procent ten opzichte van 20 procent landelijk. Vanwege de intensieve bedrijfsvoering
lijkt een grote belangstelling voor extensivering, bijvoorbeeld door het afsluiten van beheers
overeenkomsten, in dit gebied niet te verwachten. De Milieucoöperatie heeft een groot aantal
projectvoorstellen geformuleerd en activiteiten ondernomen die nog grotendeels in een
beginfase verkeren. In hoeverre dit leidt tot resultaten op het terrein van duurzaamheid zal
de komende jaren duidelijk worden.
NOORDELIJKE BIOLOGISCHE LANDBOUW VERENIGING (NBLV)
De Vereniging is op 21-3-1994 opgestart door een studiegroep van 11 ecologische boeren in
het noorden van het land (Groningen, Drenthe en Friesland). De studiegroep werd ten eerste
opgericht uit behoefte aan contact met andere boeren in dit gebied. Ten tweede had de
oprichting van de vereniging een externe aanleiding. Er was een formele status nodig en een
aanspreekpunt voor biologische landbouw naar instanties toe zoals de provincies. De
Vereniging omvatte begin 1995 ongeveer 35 boeren en 6 belangstellenden. Binnen de groep
zijn de bedrijfstakken akkerbouw, melkveehouderij, vleesvee, volle grondstuinbouw,
varkenshouderij en teelt van klein fruit vertegenwoordigd. De groep heeft een studieclub
achtig karakter door de sterke gerichtheid op het verzamelen van teelttechnische informatie
en fungeert bovendien als belangenbehartigende organisatie. Men volgt de SKAL-normen
voor biologische landbouw. Natuur- en landschapsbeheer en mineralengebruik komen onder
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meer aan de orde tijdens studiedagen en/of bedrijfsbezoek. De NBLV besteedt verder
aandacht aan de afzet, door het stimuleren van de afzetmogelijkheden op een kleine afstand
van de bedrijven, door huisverkoop en door de bevordering van de verwerking van biologi
sche produkten zoals zetmeel door de aardappelmeelfabriek AVEBE. Het op de markt
brengen van kwalitatief goede produkten, het experimenteren met nieuwe gewassen (hennep,
hazelnoten) en het promoten van de biologische landbouw zijn andere doelstellingen. De
relatie met de consument komt aan de orde door huis-verkoop van produkten en door fiets
routes langs boerderijen te leiden. De bijdrage aan duurzaamheid ligt tot nu toe vooral op
het terrein van het behartigen van de belangen van de biologische landbouw, het onderling
uitwisselen van kennis en ervaring en het experimenteren met nieuwe teelten door individue
le leden binnen de groep. Hoewel individuele leden aan natuurbeheer doen, had de vereni
ging tot 1996 geen duidelijke voorlopersfunctie ten opzichte van andere biologische boeren
bij de zorg voor milieu, natuur en landschap. Vanaf 1996 start de groep een project op 25
bedrijven, waarbij per bedrijf een plan voor natuurontwikkeling en landschapsbeheer wordt
opgesteld.
STICHTING ZEEUWSE VLEGEL (SZV)
Uit een gespreksgroep van jonge boeren, boerinnen en de Zeeuwse Milieufederatie ontstond
in 1988 het Boerenbroodplan. Op 1 maart 1990 werd dit plan ondergebracht in de Stichting
Zeeuwse Vlegel, die bestond uit vijf Zeeuwse tarwetelers, een teeltgroep van vijf deelnemers
en een begeleidingscommissie. In 1995 werd de uitvoering van het Zeeuwse Vlegelbroodproject overgedragen aan een economisch onafhankelijke coöperatie. De Sichting concentreert
zich verder op de ontwikkeling van nieuwe produkten. De aanleiding voor de oprichting was
in de jaren tachtig het ontstaan van studieclubs op het gebied van baktarwe in Groningen
en Zeeland. Het project moet onder meer gezien worden als een duidelijke stellingname
tegen de voortschrijdende industrialisering van de landbouw. Men wil laten zien dat de basis
van kwaliteit is gelegen in een ambachtelijk arbeidsproces en dat kwaliteit niet tijdens de
industriële verwerking aan het produkt moet worden toegevoegd. Verder wil men zeggen
schap over de bedrijfsvoering en over de verwerking en de vermarkting van het produkt. De
doelstellingen van de Zeeuwse Vlegel zijn a) het bevorderen van een duurzame landbouw
en b) akkerbouwers de mogelijkheid bieden op rendabele wijze tarwe te telen. Een neven
doelstelling is het verkleinen van de afstand tussen producent en consument. Naast Vlegel
brood is inmiddels ook Vlegelbier ontwikkeld. De Stichting bestaat uit een dagelijks bestuur
(7 leden) en een begeleidingscommissie (20 leden) ter advisering van het bestuur. In de
begeleidingscommissie zitten vertegenwoordigers van het Zeeuws Agrarisch Jongeren
Kontakt, akkerbouw proefveld, Inspectie Milieuhygiëne, Konsulentschap Landbouw, 3
Zeeuwse landbouworganisaties, Tak Organisatie Akkerbouw Zeeland, Zeeuwse Milieufe
deratie, Konsumentenkontakt, Wetenschapswinkel Zeeland, Stichting Molenbehoud West
Zeeuws VLaanderen, Ecologische Landbouw en bakkers. Binnen de Stichting is een bakkersoverleg actief en een teeltwerkgroep (10 leden) die teeltmethoden ontwikkelt en uitdraagt.
Een voorlichter is bij de groep gevraagd om zijn kennis van tarwerassen. De Stichting heeft
een coördinator en een administratieve kracht in dienst.
Wat betreft de bijdrage aan duurzaamheid wordt op de percelen waar Vlegeltarwe wordt
verbouwd milieuvriendelijker gewerkt, echter de positieve milieu-effecten van deze teelt op
de rest van de bedrijfsvoering zijn beperkt. Het project heeft een voorbeeldfunctie naar
andere initiatieven. De binnen het project opgedane kennis en ervaring heeft een uitstraling
naar andere boeren. De ontwikkelde technische innovaties steunen sterk op boerenvakman
schap en leerprocessen. Door verticale integratie van het project in de produktieketen kan
invloed worden uitgeoefend op de afzet van het produkt.

325

STICHTING BOEREN? NATUURLIJK! (SBN)
De stichting is op 7-12-1992 opgericht door zeven leden van verschillende maatschappelijke
organisaties, die ook nu nog onderdeel uitmaken van de groep: de Christelijke Boeren en
Tuindersbond, de Koninklijk Nederlandse Natuurhistorische Vereniging via het Natuur-historisch Museum, de Mest Koepel Ameland-Terschelling, de Vogelwacht, een recreatieve
organisatie, het bedrijfsleven (zuivel) en de Aktiegroep Verontruste Veehouders (een groep
boeren die protesteerde tegen verhoging van vrachttarieven). Daarnaast had de Stichting in
1994 68 donateurs waarvan 20 agrariërs. Aanleiding voor de oprichting vormde naar hun
zeggen het sombere toekomstperspectief voor de eilandlandbouw, veroorzaakt door het
overheidsbeleid en de verslechterende concurrentiepositie.
De Stichting stelt zich als doel het ontwikkelen van een duurzame landbouw op Ameland
en Terschelling. Naast activiteiten ten aanzien van het beheer van milieu, natuur en land
schap, wil men een Waddenkeurmerk voor produkten ontwikkelen en de melk op de
eilanden verwerken. Ook onderzoekt men de haalbaarheid van grondgebonden en nietgrondgebonden tweede takken zoals paarden- en schapenhouderij en nieuwe gewassen zoals
cranberries, zeekraal en lamsoor. Veel boeren op de Waddeneilanden verkrijgen nevenin
komsten uit recreatie. Beleidsbeïnvloeding gebeurt zowel door overleg als door het voeren
van juridische proefprocessen. De melkveehouderij op Terschelling is milieuvriendelijker dan
gemiddeld in Nederland door de lagere veebezetting van gemiddeld ongeveer 1 koe per
hectare. Initiatieven op het gebied van natuur- en landschapsbeheer verkeren nog in de
ideefase. De bijdrage aan duurzaamheid ligt in het ontwikkelen van creatieve toekomstper
spectieven voor de eilander landbouw. Daarbij wordt een groot aantal aspecten van duur
zaamheid in onderlinge samenhang bekeken. De groep richt zich op het ontwikkelen van een
visie op duurzame landbouw en op nieuwe innovaties, zoals het mestkoepelproject en
nieuwe produkten. Zoals uit de opgestarte proefprocessen blijkt, wordt het overheidsbeleid
kritisch gevolgd en worden beleidsknelpunten gesignaleerd en aan de orde gesteld.
VERENIGING EASTERMARS LÂNSDOUWE (VEL)
De Vereniging Eastermars Lânsdouwe (VEL, Lânsdouwe is een Fries woord voor landschap
of leefomgeving) is op 27 maart 1992 opgericht door 30 actieve boeren, 20 hobbyboeren en
grondeigenaars in een 1950 hectare groot gebied ten noorden van Drachten, bij Oostermeer.
Aanleiding voor de oprichting van de Vereniging was enerzijds de gewijzigde omstan
digheden voor de agarische sector waarbij naast het produceren van landbouwprodukten ook
de instandhouding van het landschap belangrijker wordt. Anderzijds was het beleid van de
overheid een duidelijke aanleiding. De ecologische richtlijn werd als onrechtvaardig ervaren,
de milieuregelgeving als te complex en soms tegenstrijdig en het ruimtelijk beleid achtte men
teveel op een scheiding van functies gericht. Doel van de groep is het ontwikkelen van een
economisch duurzame landbouw in evenwicht met het milieu en een verantwoord beheer
van de streekeigen natuur en het karakteristieke landschap. Bovendien zoekt men naar
nieuwe ontwikkelingsmogelijkheden voor dit gebied en wil men een voorbeeldfunctie
vervullen ten opzichte van soortgelijke initiatieven. De VEL kiest voor een positie als
intermediair tussen leden en overheden en instanties. Men wil als adviserende, ondersteu
nende en in zekere zin belangenbehartigende organisatie fungeren voor de leden en zorg
dragen voor een bundeling van overheidsregelgeving en een betere afstemming van het
beleid op de bedrijfsvoering. De VEL wil mogelijke toekomstige milieuheffingen zelf innen,
beheren en aanwenden in het gebied.
De VEL is één van de vijf groepen die in februari 1996 een toezegging kregen voor financiële
steun en beleidsruimte van het ministerie van LNV. De groep verricht activiteiten zoals het
beheer van milieu, natuur en landschap en onderzoekt de mogelijkheden voor agro-toerisme
(trekkershutten, mini-campings, manege), voor de kleinschalige vermarkting van kwaliteitsprodukten en voor zuivelproduktie met een milieucertificaat. Men richt zich niet op afzet van
produkten. Werkgelegenheid is een aandachtspunt, doordat men taken die nu door overhe

326

den of mensen van buiten het gebied worden verricht wil overdragen aan boeren en
loonwerkers in de streek. Wat betreft de resultaten blijkt op de bedrijven nog sprake te zijn
van aanzienlijke overschotten aan mineralen. Het stikstof, fosfaat- en kaligebruik liggen
echter lager dan het landsgemiddelde (Renting, De Bruin en Pohlmann 1994). De bijdrage
van de VEL aan een meer duurzame landbouw ligt ten eerste in de voorbeeldfunctie die de
groep heeft voor andere boeren. Men heeft de aanzet gegeven voor experimenteel gebiedsge
richt beleid in deze regio. De structurele aanpak via twee sporen, gebiedsgericht en bedrijfs
gericht, belooft goede resultaten op te leveren. Wat de effecten zullen zijn op milieu, natuur
en landschap hangt af van de uitvoering van het opgestelde Voorbeeldplan.
(VERENIGING) WERKGROEP DUURZAME LANDBOUW EN ONTWIKKELINGSSA
MENWERKING ALBLASSERWAARD / VIJFHEERENLANDEN (WAV)
De WAV is op wereldvoedseldag 16 oktober 1983 opgericht door vier boeren in de Alblasserwaard en Vijfheerenlanden in Zuid-Holland. De aanleiding vormde de ontevredenheid met
de ongelijke voedselverdeling in de wereld. De Vereniging stelt zich een ontwikkeling van
de landbouw ten doel die vanuit het oogpunt van duurzaamheid en mondiale rechtvaar
digheid meer perspectief biedt dan de gangbare landbouw. Trefwoorden daarbij zijn
gelijkwaardigheid, duurzaamheid en maatschappelijke participatie. Men wil een duurzame
landbouw in de eigen regio bevorderen, uitgaande van twaalf dimensies. Waar mogelijk zijn
de twaalf dimensies in streefwaarden en normen uitgedrukt. De WAV is een groep van
burgers en boeren en had begin 1996 28 leden, waarvan de helft agrariërs. Ook boerinnen
spelen in de groep een actieve rol. Binnen de WAV zijn de bedrijfstakken melkveehouderij
en tuinbouw vertegenwoordigd. De leden zijn op persoonlijke titel lid van de groep en onder
meer werkzaam als beleidsambtenaar, universitair onderzoeker of tolk. De WAV vervult een
voortrekkers- en voorbeeldfunctie voor boeren en richt zich steeds meer op beïnvloeding van
agrarische belangenorganisaties en overheidsbeleid. De WAV ontplooit activiteiten op het
gebied van ontwikkelingssamenwerking zoals het onderhouden van contacten met zusteror
ganisaties, deelname aan internationale workshops en het organiseren van de jaarlijkse
wereldvoedselavond. De WAV heeft de oprichting van de Stichting Streekeigen produktie
in het Veenweidegebied gestimuleerd die sinds 1994 veenweidekaas maakt en afzet. De
boerenleden voeren natuur- en landschapsbeheer uit op hun bedrijven en richtten in 1995
Den Hâneker op, een vereniging voor agrarisch natuur- en landschapsbeheer. In 1995 en 1996
waren kleinschalige melkverwerking, agro-toerisme en de ontwikkeling van een multi
functioneel streekcentrum de belangrijkste aandachtspunten. De resultaten voor milieu zijn
tot nu toe niet systematisch gemonitord binnen de groep. Op het gebied van natuur en
landschap worden de planten- en vogelsoorten in dit gebied geïnventariseerd door de Rijks
Universiteit Leiden. Tot nu toe zijn er nog onvoldoende gegevens om over de effecten van
natuurproduktie uitspraken te doen (Kruk et al. 1994:51). Wel is duidelijk dat er mogelijkhe
den zijn voor behoud van weidevogels op intensief gebruikt agarisch land (Kruk 1994:170).
WERKGROEP BETER ZUIVEL BELEID (WBZ)
De Werkgroep Beter Zuivel Beleid (WBZ) is een landelijke werkgroep van boeren in de
melkveehouderij. De groep is in maart 1976 opgericht door 25 tot 30 melkveehoud(st)ers en
drie leden van de Boerengroep in Wageningen. De aanleiding daarvoor was een over
heidsmaatregel, de midden in de jaren zeventig voorgenomen melkheffing. De WBZ wilde
het voortouw nemen in een discussie over een produktiebeheersing. De WBZ richt zich
vooral op beleidsbeïnvloeding en niet zo zeer op veranderingen op bedrijfsniveau. De
Werkgroep formuleert als haar doel: 'het realiseren van een duurzame voedselproduktie
wereldwijd. Op basis van solidariteit tussen boeren en boerinnen in Nederland, de EG en de
Derde Wereld, waarbij het inkomen van de boer gewaarborgd moet zijn'. Naast ongeveer
30 melkveehouders (boeren en boerinnen) zijn vijf geïnteresseerden vrijwillig lid, deze leden
hebben tevens een ondersteunende functie. De WBZ is een landelijke groep, maar bestaat uit
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drie regionale groepen. De WBZ toetst het zuivelbeleid aan haar ideeën en organiseert acties
en campagnes samen met andere kritische groepen, bijvoorbeeld tegen het groeihormoon
BST. Met laat onderzoek uitvoeren en publiceert daarover. Ook poogt men de positie van
boerinnen te verbeteren. Men bevordert de positie van boeren en boerinnen in de Derde
Wereld door contacten te leggen met Boliviaanse agrarische organisaties, door studiereizen,
door het pleiten voor regionale zelfvoorziening op het gebied van veevoer en door acties
gericht op het beëindigen van structurele voedselhulp. De bijdrage van de WBZ aan duur
zaamheid ligt vooral in het aandragen van beleidsalternatieven en de beschrijving van een
toekomstige en wenselijk geachte landbouw, waarbij men een structurele brongerichte aanpak
bepleit. Kenmerkend voor de WBZ is de nadruk die men legt op de noodzakelijke samen
hang tussen verschillende op duurzaamheid gerichte maatregelen in de agrarische bedrijfs
voering. Het doel van de WBZ is niet in de eerste plaats gericht is op veranderingen op be
drijfsniveau in het omgaan met milieu, natuur en landschap. WBZ-ideeën worden dan ook
niet consequent door de leden op hun bedrijf doorgevoerd, hoewel er wel voortrekkers in
duurzame landbouw binnen de groep zijn.
WERKGROEP TELEN IN DE GROND (WTG)
De werkgroep telen in de grond is op 24 oktober 1990 opgericht. De aanleiding voor de
oprichting was het beleidsvoornemen van de rijksoverheid dat glastelers na 2000 los van de
ondergrond zouden moeten telen. Elf telers reageerden als oprichters van de Werkgroep
tegen gedwongen overschakeling op substraatteelt en de uitspoelingsnormen voor nutriënten.
De doelstelling van de groep is het behouden van de teelt in de grond onder milieuvrien
delijke en gecontroleerde omstandigheden, zodat een breed pakket aan gewassen kan blijven
bestaan. De groep bestaat uit negen Westlandse telers. Naast telers maken vertegenwoordi
gers van het Proefstation voor Bloemen en Glasgroente, de Dienst Landbouw Voorlichting,
een milieuconsulent van het Landbouwschap als adviseur en een vertegenwoordiger van de
groentestudieclub Westland die het secretariaat voert, deel uit van de Werkgroep. De
Werkgroep is één van de vijf innovatiegroepen die in februari 1996 een toezegging kregen
voor financiële steun en beleidsruimte van het ministerie van LNV. Naast ontwikkeling van
milieu-innovaties heeft de Werkgroep zich op de volgende activiteiten gericht: organisatie
van voorlichtingsavonden (over milieu) en excursies, ontwikkelen van een registratieformu
lier voor de mest- en watergift, stimulering van praktijkonderzoek en het informeren van
beleidsmakers. De Werkgroep richt zich verder op een betere promotie van grondprodukten
op de veiling. De nadruk ligt binnen de groep op het milieuhygiënische aspect. De Werkgoep
reageert vooral op het overheidsbeleid en minder op het ontwikkelen van een visie op de
glastuinbouw. De bijdrage van de Werkgroep aan duurzaamheid ligt ten eerste in het feit dat
men heeft aangetoond dat grondteelt voldoende perspectief biedt in milieu- en economisch
opzicht. Ten tweede worden milieu-innovaties ontwikkeld, minder projectmatig als groep,
maar vooral op individueel bedrijfsniveau op het gebied van technologie en teelttechniek.
Dit heeft geleid tot een vermindering en optimalisering van de water- en bemestingsgift en
tot een vermindering van het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen. De Westlandse
grondtelers gebruiken oppervlaktewater dat grotendeels afkomstig is van substraattelers en
dat een hoge osmotische waarde heeft.
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BIJLAGE 3 INNOVATIES TEN AANZIEN VAN DE ZORG VOOR MILIEU, NATUUR EN
LANDSCHAP
Overzicht van innovaties op het gebied van milieu, natuur en landschap van 10 geselecteerde
innovatiegroepen. Het overzicht geeft de stand van zaken tot juni 1996 weer. Wanneer activi
teiten worden uitgevoerd door individuele leden in plaats van door de groep als geheel is
dit aangegeven. Ook innovaties die nog in de ideefase verkeren zijn opgenomen.
Coöperatie Prisma:
- ecologische of biologische produktiewijze volgens de SKAL-normen;
- (financiële) stimulering van onderzoek, bijvoorbeeld naar schurftresistente fruitrassen;
- optimalisering van gewasbescherming door onderlinge vergelijking van spuitschema's;
- kopergebruik koppelen aan milieurichtlijnen.
Innovatieproject Biologische Landbouw:
- het per bedrijf opstellen van een bemestingsplan, bouwplan en een beheersplan;
- bemonstering en analyse van mineralen in produkten, velden, mestpartijen en drainwater.
Mestgift op basis van landbouwkundig gewenste en ecologisch aanvaardbare bodemreser
ves van stikstof, fosfaat en kali;
- aanwending van mest door techniek, dosering en timing te richten op maximale stikstofbenutting van gewassen;
- het volgen van een vruchtwisselingsmodel, waarbij biologische, chemische en fysische
vruchtbaarheid worden gehandhaafd;
- het ontwikkelen van ecologische infrastructuur die minimaal 5 procent van de bedrijfsoppervlakte omvat;
- natuurgerichte maatregelen zoals het plaatsen van nestkasten, opstapelen van snoeihout,
aangepast slootonderhoud en het niet bemesten van wendakkers en veldranden;
- gedetailleerde registratie van de bedrijfsvoering en monitoring van resultaten op het
gebied van milieu, natuur en landschap;
- enkele leden willen in 1996/1997 samen met de biologische belangengroep BDEKO een
Werkgroep Natuur voor biologische boeren in Flevoland oprichten.
Milieucoöperatie de Peel:
- formulering van onderzoeksvoorstellen voor natuur- en landschapsbeheer en een gebieds
gerichte ammoniak-aanpak;
- project samen met de agribusiness gericht op technische aanpassingen van stallen om de
ammoniakemissie te verminderen;
- mineralenboekhouding (160 deelnemers) en intensieve mineralenbegeleiding (100 deelne
mers);
- biologische vliegenbestrijding in de intensieve veehouderij;
- aandacht voor gewasbescherming, energie, kooldioxide, water en bemesting op vijf themabedrijven binnen de glastuinbouw;
- medio 1995 zijn proeven gestart met toepassing van dunne varkensmest in de glastuin
bouw;
- agrarisch beheer van natuurgebieden, door inscharing van koeien;
- het sluiten van een akkoord met Werkgroep Behoud de Peel over het realiseren van een
ecologische verbindingszone in ruil voor financiering van emissie-arme stallen en onthef
fing van ammoniakmaatregelen;
- stimulering van erfbeplanting (samen met de NCB);
- aandacht voor recreatie (wandelpaden) voor zover deel uitmakend van agrarisch natuur
beheer;
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- opstellen van een plan van aanpak in maart 1995 gericht op: een gebiedsgerichte ammoniakaanpak, mineralen-aangifte-systeem, kleinschalige mestverwerking, zuivering en
hergebruik van agrarisch afvalwater en beheer van natuur en landschap;
- vanaf 1996 experimenten met mestverwerking in algen- en eendekroosvijvers en een
bonus/malussysteem gekoppeld aan de mineralenboekhouding.
Noordelijke Biologische Landbouw Vereniging:
- biologische produktiewijze, uitgaande van de SKAL-normen;
- natuurontwikkeling en landschapsbeheer op 25 bedrijven vanaf 1996;
- experimenten met nieuwe gewassen zoals hazelnoten en hennep door individuele leden.
Stichting Boeren? Natuurlijk!:
- het geven van een aanzet voor een plan voor duurzame landbouw op de Waddeneilan
den;
- mineralenbalans door individuen en gezamenlijke mestopslag in mestkoepels;
- ontwikkeling van nieuwe takken zoals het fokken van Friese paarden en nieuwe gewassen
(zeekraal, lamsoor, cranberries) rekening houdend met milieu, natuur en landschap;
- plannen om afvalsoorten (GFT-afval, zuiveringslib, slootschoningsafval en rundveedrijfmest) te mengen op basis van de huidige milieunormen, om mineralentransporten te
voorkomen;
- plan om een biologische plantaardige meststof uit Tsjechië te importeren;
- lage veebeztting op Terschelling (gemiddeld 1 koe per hectare) en fosfaatgiften op basis
van de normen voor het jaar 2000;
- slootkantbeheer, vogelnestbescherming en aangepaste wijzen van grasmaaien door
individuele boeren.
Stichting Zeeuwse Vlegel:
- ontwikkeling van milieuvriendelijker geteelde nieuwe gewassen zoals baktarwe voor
streekeigen brood en brouwgerst voor streekeigen bier;
- beperking van het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen tot eenmalige toepassing van
een bodemherbicide voor opkomst van het gewas;
- ontwikkeling van een methode om organische mest in plaats van kunstmest te gebruiken
op kleigrond in het voorjaar en in het gewas;
- uitzetten van proeven gericht op het ontwikkelen van baktarwerassen.
Vereniging Eastermars Lânsdouwe:
- het opstellen van bedrijfsplannen bestaande uit vier onderdelen: een landschapsonder
houdsplan, een natuurbeheersplan, een milieuzorgplan en een bedrijfseconomische
boekhouding;
- opstellen van een voorbeeldplan voor realisering van duurzame landbouw in dit gebied;
- opstellen van een Plan van Aanpak in maart 1995 gericht op een gebiedsspecifieke aanpak
van mineralen en ammoniak, beheer van natuur en landschap, integraal waterbeheer en
recreatie en toerisme;
- mineralenboekhouding (20 van de 30 voltijdse bedrijven) en drie mineralenstudiegroepen
(28 bedrijven);
- plaatselijke mestbank en gezamenlijke investeringen in mestopslag;
- registratie van milieudruk (krachtvoer, reinigings- en gewasbeschermingsmiddelen,
plastic, kunstmest);
- twee bedrijven doen mee aan een project van het Landbouwschap op het gebied van
Bedrijfs Interne Milieuzorg (BIM);
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- op het gebied van water heeft men geprobeerd een milieumeetnet op te zetten, wil men
experimenteren met een verhoogd waterpeil op reservaatsgronden en rietfilters gebruiken
voor zuivering;
- deelname aan een cursus natuur- en landschapsbeheer door 20 leden;
- onderhoud van zandwegen (van de gemeente), beheer van 40 hectare reservaat (eigendom
van Staatsbosbeheer), onderhoud van poelen en perceelsrandenbeheer;
- landschapsonderhoud door individuele leden op basis van de Regeling Onderhoud
Landschapselementen (ROL);
- de VEL fungeert als wildbeheerseenheid, uitgaande van een faunabeheersplan;
- plannen: inventariseren van flora en fauna langs meren, extensiveren van slootonderhoud
en aanleggen en beheren van natte verbindingszones door het singelgebied;
- afsluiting van beheersovereenkomsten door individuele boeren;
- ontwikkeling van agro-toerisme, onder meer door een 'ontspan-plan' als onderdeel van
een bedrijfsplan uit te werken.
(Vereniging) Werkgroep duurzame landbouw en ontwikkelingssamenwerking Alblasserwaard / Vijfheerenlanden:
- het operationaliseren van duurzaamheid in twaalf dimensies en het daarvan afleiden van
vrijwillige streefnormen op het gebied van milieu, natuur en landschap;
- bijhouden mineralenboekhouding en terugdringing van stikstofoverschotten en fosfaatverliezen;
- twee bedrijven zijn 'voorbeeldbedrijf' voor duurzame landbouw en twee boeren doen
mee aan een demonstratieproject. Beide projecten lopen via DLV;
- een aantal agrarische leden volgde een cursus natuur- en landschapsbeheer;
- deelnemen aan een experiment van de Rijks Universiteit Leiden op het gebied van
betaalde natuurproduktie (3 leden);
- natuur- en landschapsbeheer door perceelsranden- en slootkantenbeheer, nestbescherming,
creëren van nestgelegenheid, erfbeplanting, onderhouden van geriefbosjes en knotwilgen
en aangepast graslandgebruik. Door twee leden wordt 6 hectare uiterwaard tot natuurge
bied omgevormd, door aanleg van poelen en ontwikkeling van een stroomdalvegetatie.
- oprichting van 'den Hâneker', vereniging voor agrarisch natuur- en landschapsbeheer
in de Alblasserwaard en Vijfheerenlanden;
- individuele leden besteden aandacht aan vermindering van water-, energie- en gewasbe
schermingsmiddelengebruik;
- bevordering van de produktie van 'veenweidekaas', binnen milieu- en natuurrichtlijnen;
- bevordering van agro-toerisme en kleinschalige melkverwerking;
- onderzoek naar een multifunctioneel streekcentrum gericht op educatie, agro-toerisme en
agrarisch natuur- en landschapsbeheer;
- het onderhouden van contacten met op duurzaamheid gerichte buitenlandse agrarische
boeren(groepen).
Werkgroep Beter Zuivelbeleid:
- het kritisch volgen van het Europese en Nederlandse beleid voor landbouw en milieu en
het aandragen van beleidsalternatieven;
- aandacht voor dierenwelzijn, bijvoorbeeld door het voeren van acties tegen het groeihor
moon Bovine Soma to Tropine (BST);
- acties ter verbetering van de positie van boeren en boerinnen in de Derde Wereld;
- aandacht voor milieu-aspecten zoals extensivering en vermindering gebruik van inputs,
door individuele leden;
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Werkgroep Telen in de grond:
- inventarisatie van individuele milieu-innovaties;
- op basis van metingen de watergift in de zomer in evenwicht brengen met de verdamping
door bijvoorbeeld verbeterde gietsystemen of door niet onder te bemalen;
- vermindering gebruik van gewasbeschermingsmiddelen door vruchtwisseling en gebruik
van biologische bestrijdingsmethoden;
- ontwikkeling van een registratieformulier van water- en mestgift;
- gebruik van mineralenbalans en vermindering van mineralengift;
- opstellen van een Plan van Aanpak in maart 1995 gericht op het composteren en herge
bruiken van organisch afval, op de beperking van de mineralen- en watergift en op de
vermindering van het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen.
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BIJLAGE 4 LIJST VAN GEÏNTERVIEWDEN
Dhr Albers (CP)
Dhr Engels
Dhr Berkvens (MCP)
Dhr en mw Engels (NBLV)
Dhr Eikelenboom (WTG)
Dhr Groenewegen (WTG)
Dhr de Koeijer (SZV)
Dhr Kok (WBZ)
Dhr Korver (WBZ)
Dhr Leenders (MCP)
Dhr Neerven (MCP)

Dhr Renting
Dhr Stoker (MCP)
Dhr Salomons (IBL)
Dhr Santing (NBLV)
Dhr Spriensma (NBLV)
Dhr Strick en mw Cupido
Dhr Twisk (IBL)
Dhr Wegerif (WBZ)
Dhr Vereijken (IBL)
Dhr van Vliet (WTG)
Dhr Wiskerke
Dhr van Ziel (CP)

ecologisch fruitteler te Den Bosch, 15-3-1994
en twee andere leden van de Stichting Boeren Natuurlijk!
Ameland, december 1993
melkveehouder en varkenshouder te Asten, 29-6-1994
ecologische groenteteelt en en akkerbouw, 11-7-1994 Drouwen
glastuinbouwer te Schipluiden, 4-5-1994
glastuinder te Naaldwijk, 4-5-1994
akkerbouwer te Zonnemaire, 10-3-1995
melkveehouder en varkenshouder te Nijkerk, 2-6-1994
melkveehouder te Nederhorst den Berg, 6-4-1994
varkenshouder en akkerbouwer te Asten, 8-6-1994
glastuinbouwer te Helenaveen en dhr Heidens (Prisma) lid
van de Stichting promotie tuinbouw zuid-oost Nederland 236-1994
Vakgroep rurale sociologie, Landbouwuniversiteit, 17-12-1993
biologisch-dynamisch fruitteler te Dronten, 14-4-1994
akkerbouwer te Dronten, december 1992. Tevens een (groeps)gesprek op 17-6-1996
ecologisch tuinbouwer en rundveehouder te Ruinerwold, 24-81994
biologisch tuinbouwer te Appelscha, 24-8-1994
voorzitter en secretaris van de Stichting Boeren? Natuurlijk!,
verschillende gesprekken in 1995 en 1996
akkerbouwer te Biddinghuizen, december 1992
melkveehouder te Bilthoven, 27-4-1994
Instituut voor Agro-Biologisch en Bodemvruchtbaarheidsonderzoek (AB-DLO), Wageningen, 18-10-1994
glastuinbouwer te Poeldijk, 13-7-1994
Vakgroep Rurale Sociologie, Landbouwuniversiteit, 25-5-1994,
Wageningen
ecologisch fruitteler te Everdingen, 14-4-1994
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BIJLAGE 5 VRAGENLIJSTEN
1 SCHRIFTELIJKE VRAGENLIJST
Doel van de lijst: verkrijgen van informatie (feiten en meningen) over het functioneren van
het samenwerkingsverband.
Soort vragen: open vragen, zowel feiten als meningen, van concreet naar abstract. Schriftelijke
vragen, te beantwoorden door de voorzitter. De vragen zijn toegespitst op de specifieke
groep, afhankelijk van de al beschikbare schriftelijke informatie.
Geachte ..,
De vragen gaan over de organisatie, de activiteiten en het functioneren van de groep.
Wanneer u bij de beantwoording meer ruimte wilt gebruiken dan is aangegeven, dan kunt
u daarvoor de achterzijde of een apart vel gebruiken.
I Organisatie

Ik zou eerst een aantal vragen willen stellen over het ontstaan, de doelstellingen en de
organisatie van de groep.
I Onderwerp: organisatie

1 Op welke datum is de groep opgericht?
2 Waarom is de groep opgericht?
3 Wie waren de initiatiefnemers? (aantal boeren, en niet-boeren, vertegenwoordigde
organisaties)
4 Welke deelnemers omvat het samenwerkingsverband nu (aantal boeren en niet-boeren,
vertegenwoordigde organisaties)?
5 Zijn de deelnemende boeren te karakteriseren? Zo ja, hoe? Gaat het bijvoorbeeld om
boeren met een vergelijkbare leeftijd, politieke voorkeur, bedrijfsstijl, bedrijfsgroote of intensiteit, religie?
6 Hoe verklaart u dat juist in dit gebied (vergeleken met andere gebieden) een groep als die
van u is opgericht?
7 Welke bedrijfstakken zijn binnen de organisatie vertegenwoordigd?
8 In hoeverre werken de deelnemende boeren gangbaar, geïntegreerd, of biologisch?
9 Hoe zijn de doelstellingen van de groep nu geformuleerd?
10 Welke concrete activiteiten heeft uw organisatie tot nu toe ondernomen?
11 Kunt u aangeven op welke activiteiten/taken u zich in de toekomst zou willen richten?
12 Voor welke organisatievorm heeft uw groep gekozen (coöperatie, vereniging, studiegroep,
e.d.)? Waarom?
13 Oefenen alle individuele boeren invloed uit op het bepalen van de doelen en activiteiten
van de groep?
Zo nee, wat is hiervan de reden? (Is er bijvoorbeeld verschil in invloed en taken tussen
een kerngroep en de rest van de boeren?)
14 Op welke manier kunnen de individuele boeren invloed uitoefenen op de activiteiten van
de organisatie?
II Onderwerp: milieu, natuur en landschap

Ik heb begrepen dat uw organisatie zich richt op.... Ik wil graag weten welke activiteiten
hieruit volgen op het gebied van milieu, natuur en landschap.
Ontplooit de organisatie concrete activiteiten op het gebied van de volgende punten?
Zo ja, welke? Wilt u daarbij zo mogelijk aangeven hoeveel leden van de groep aan deze
activiteiten meedoen? Indien deze activiteiten concrete resultaten hebben opgeleverd, wilt
u dan aangeven welke dit zijn?
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1 omvang en gebruik organische mest en kunstmest (u kunt daarbij denken aan mineralenboekhouding, normen, mestopslag en -verwerking, e.d.); energiegebruik (gebruik van
fossiele brandstoffen zoals olie en gas, 'alternatieve' energiebronnen zoals windenergie);
3 gebruik grond- en oppervlaktewater (waterkwaliteit, beregening, slootwater, e.d.);
4 gewasbeschermingsmiddelen (omvang van het gebruik, soort middelen, biologische of
geïntegreerde bestrijding);
6 natuurbeheer (beheersovereenkomsten, perceelsrandenbeheer, nestbescherming, e.d.);
7 landschapsbeheer (bijvoorbeeld onderhoud houtwallen e.d.);
8 relaties met Derde Wereldlanden (contacten, of activiteiten zoals bijvoorbeeld minder
krachtvoer gebruiken);
III Onderwerp: gevolgen van het samenwerkingsverband

Besteedt u als organisatie aandacht aan de volgende punten? Zo ja, hoe?
Indien deze activiteiten gevolgen of effecten hebben gehad, wilt u dan aangeven welke dit
zijn?
1 kwaliteit en omvang van de produktie;
2 intensivering of extensivering van de produktie;
3 afzet en prijzen van de produkten;
4 inkomen van de boer;
5 hoeveelheid arbeid van de boer op bedrijfsniveau;
6 De arbeidsomstandigheden van de boeren;
7 De werkgelegenheid in het gebied.
IV Onderwerp: knelpunten en ondersteuning

Tot slot heb ik een aantal vragen over hoe u als organisatie het functioneren van uw
organisatie ervaart en welke steun en knelpunten u ervaart.
1 Ervaart u de kennis over de bedrijfsvoering binnen de groep als wel of niet voldoende?
Zo nee, op welke punten is de kennis onvoldoende?
2 Hoe ervaart u de samenwerking binnen de groep tot nu toe?
3 Welke contacten heeft de groep met niet-overheidsorganisaties? Denk daarbij bijvoorbeeld
aan:
- Dienst Landbouw Voorlichting;
- regionale en nationale standsorganisaties;
- bedrijfsleven;
- milieu- en consumentenorganisaties;
- universiteiten.
Kunt u daarbij aangeven hoe u die contacten ervaart?
4 Welke factoren hebben tot nu toe een positieve invloed gehad op het functioneren van uw
organisatie? (bijvoorbeeld contacten, financieën, samenwerking, individuen, e.d.)
5 Ervaart u als groep knelpunten die het bereiken van de groepsdoelstellingen belemmeren?
Zo ja, welke? (bijvoorbeeld inhoudelijk, financieel, organisatorisch e.d.)
6 Wordt u organisatie op enigerlei wijze begeleid of ondersteund? Zo ja, door welke
organisaties en hoe?
7 Zou u meer ondersteuning van niet-overheidsorganisaties wenselijk achten?
Zo ja, hoe? (op de rol van overheidsorganisaties wordt in het groepsgesprek ingegaan)
Is er tot slot nog iets dat u kwijt wilt?
Door wie is deze vragenlijst ingevuld^Vy^Kis uw functie binnen de organisatie?
Hartelijk dank voor uw medewerking!
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VRAGENLIJST INTERVIEW
Soort interview: duur ongeveer twee uur, vragen naar meningen. Interview met een door de
groep geselecteerde vertegenwoordiger.
Doel interview: het verkrijgen van informatie over de meningen van de groep ten aanzien
van duurzame landbouw en het op duurzaamheid gerichte overheidsbeleid.
I Onderwerp: duurzaamheid

Zoals in de doelstellingen van uw vereniging/stichting/coöperatie staat vermeld, streeft u
naar een duurzame landbouw. De volgende vragen gaan daarover.
1 Wat is volgens u een 'duurzame landbouw'? Er zijn mensen die zeggen dat duurzaam
heid alleen betrekking heeft op milieu. Anderen zeggen dat duurzaamheid ook sociale
aspecten omvat (zoals arbeid), politieke aspecten (zoals zeggenschap) of economische
aspecten (zoals inkomen). Wat is u mening daarover?
2 De boeren binnen de stichting houden bij hun huidige bedrijfsvoering rekening met
milieu, natuur en landschap. Beschouwt u hun bedrijfsvoering als 'duurzaam'?
3 Wat is volgens u 'natuur'?
4 Sommige boeren richten zich op 'verweving', dat wil zeggen het combineren van
landbouw en natuurbeheer op hun bedrijf. Anderen pleiten meer voor 'scheiding', dat
wil zeggen landbouw en natuur in aparte gebieden.
In hoeverre kunnen landbouw en natuur volgens u wel of niet gecombineerd worden op
een bedrijf?
5 Zijn de deelnemende boeren te karakteriseren?
Zo ja hoe? Gaat het bijvoorbeeld om boeren met een vergelijkbare leeftijd, politieke
voorkeur, bedrijfsstijl, bedrijfsgrootte of -intensiteit, religie?
II Onderwerp: contacten met overheidsinstanties

De volgende vragen gaan over de contacten die uw groep heeft met overheidsorganisaties.
1 Welke contacten heeft de groep tot nu toe gehad met vertegenwoordigers van overheden
op:
- rijksniveau;
- provinciaal niveau;
- gemeentelijk niveau.
2 Hoe beoordeelt u die contacten?
III Knelpunten en ondersteuning via overheidsbeleid

De volgende twee vragen gaan over de mate waarop het overheidsbeleid het functioneren
van uw groep heeft beïnvloed. De nadruk ligt hierbij op het nationale beleid.
1 Op welke manier wordt het bereiken van de doelstellingen van uw groep:
a - gestimuleerd door het overheidsbeleid op gemeentelijk, provinciaal en nationaal niveau)?
(bijvoorbeeld via bestuurlijke interesse, samenwerking, financiering, beleidsplannen),
b - belemmerd door het overheidsbeleid? (bijvoorbeeld via beleidsmaatregelen, toekomstige
gebiedsplannen, tegenwerking).
IV Landbouwbeleid

Dit onderwerp gaat over het nationale overheidsbeleid op het gebied van landbouw en
milieu. De vragen gaan over uw beoordeling van dit beleid en over de rol die de nationale
overheid ten aanzien van samenwerkingsverbanden zou kunnen of moeten spelen.
1 Hoe beoordeelt u de manier waarop de nationale overheid (Min. van LNV en VROM)
streeft naar een duurzame landbouw?
2 Hoe beoordeelt u het beleid van de nationale overheid ten aanzien van de landbouw?
Denk daarbij bijvoorbeeld aan:
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- beleid voor landbouw en natuur (bijvoorbeeld de Relatienota, de Ecologische Hoofd
Structuur);
- mestbeleid;
- gewasbeschermingsbeleid;
- technologiebeleid (gesloten stalsystemen, automatisering, genetische manipulatie, e.d.);
- markt- en exportbeleid;
3 Ondervindt u wel of geen knelpunten bij uw bedrijfsvoering? Indien wel, waar onder
vindt u knelpunten?
4 Welke factoren binnen de organisatie belemmeren of stimuleren het bereiken van de
groepsdoelstellingen?
5 Heeft de nationale overheid volgens u een taak bij het verminderen van de onder 3
genoemde knelpunten? Zo ja, welke taak is dat dan?
6 Moet de nationale overheid wel of niet samenwerkingsverbanden van boeren stimuleren?
Zo ja, op welke manier zou de overheid dit dan moeten doen?
7 'Zelfsturing' betekent dat in plaats van de overheid, boeren zichzelf regels en voor
schriften opleggen op het gebied van duurzame landbouw.
Ziet u wel of geen mogelijkheden voor 'zelfsturing'?
Indien wel, op welke gebieden binnen de landbouw is zelfsturing mogelijk?
8 De overheid kan landbouw zien als een economische activiteit, die vergelijkbaar is met
andere activiteiten zoals industrie. De overheid kan kan echter ook vinden dat landbouw
bepaalde kenmerken heeft, waardoor landbouwbeleid zou moeten verschillen van
bijvoorbeeld industriebeleid.
Op welke punten is landbouw volgens u wel of niet vergelijkbaar met andere maat
schappelijke activiteiten?
9 Welke gevolgen zou dit (dus het antwoord op vraag 7) volgens u moeten hebben voor het
nationale beleid ten aanzien van de landbouw?
10 Stel u vormt als groep het Ministerie van LNV. Op welke manier zou u een duurzame
landbouw bevorderen?
Wilt u hier nog iets aan toevoegen?
Met dank voor uw medewerking!
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LIJST VAN AFKORTINGEN

AB-DLO
AJK
AMvB
BALM
CLM
CLO
CP
DLBL
DLO
DLV
DOS
EHS
FLTO
IBL
IKC
IPO
KUN
LNV
LTO
LUW
MCP
MBT
NBLV
NBP
NCB
NMP
OVO
PBG
RIVM
RLVD
ROM
RUG
SBN
SCP
SGR
SKAL

szv

TÄTE
VEL
VINO
VINEX
VROM
WAV
WBZ
WCL
WTG
WRR
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Instituut voor Agrobiologisch en Bodemvruchtbaarheidsonderzoek
Agrarisch Jongeren Kontakt
Algemene Maatregel van Bestuur
Bestuurlijke Aanpak Landbouw-Milieuproblematiek
Centrum voor Landbouw en Milieu
Centrale Landbouw Organisatie
Coöperatie Prisma
Dienst Landinrichting en Beheer Landbouwgronden
Dienst Landbouwkundig Onderzoek
Dienst Landbouw Voorlichting
De Ongekende Samenleving
Ecologische Hoofd Structuur
Friese land- en Tuinbouw Organisatie
Innovatieproject Biologische Landbouw
Informatie en Kennis Centrum
Inter Provinciaal Overleg
Katholieke Universiteit Nijmegen
Landbouw, Natuurbeheer en Visserij
Land- en Tuinbouworganisatie Nederland
Landbouwuniversiteit Wageningen
Milieucoöperatie de Peel
Milieubewuste Teelt
Noodelijke Biologische Landbouw Vereniging
Netto Binnenlands Produkt / Natuurbeleidsplan
Noord-Brabantse Christelijke Boerenbond
Nationaal Milieubeleidsplan
Onderzoek, Voorlichting en Onderwijs
Proefstation voor Bloemen en Glasgroente
Rijks Instituut Voor Natuurbeheer
Rijks Landbouw Voorlichtings Dienst
Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer
Rijks Universiteit Groningen
Stichting Boeren? Natuurlijk!
Sociaal em cultureel Planbureau
Structuurschema Groene Ruimte
Stichting Keurmerk Alternatieve Landbouw
Stichting Zeeuwse Vlegel
Technological-Aadministrative-Task-Environment
Vereniging Eastermars Lânsdouwe
Vierde Nota Ruimtelijke Ordening
Vierde Nota Ruimtelijke Ordening Extra
Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer
(Vereniging) Werkgroep duurzame landbouw en ontwikkelingssamenwerking
Alblasserwaard / Vijfheerenlanden
Werkgroep Beter Zuivelbeleid
Waardevol Cultuurlandschap
Werkgroep Telen in de Grond
Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid

SUMMARY

Sustainable agriculture can only be achieved when farmers are not merely prepared but also
enabled to sustain an ecologically sound practice. This study deals with the development of
potential opportunities. Farmers increasingly feel a restriction of freedom in the course of
their work. The European agricultural policy, development of technology and the markets
for agricultural products determine the farmers' space to operate a great deal.
This space has been down-sized as a result of the way agriculture has developed after World
War II. The production methods were intensified and standardized and unlinked from the
local physical and social conditions that used to determine the production methods to a large
extent. The relation between farmers and actors has been changed as well. The organizational
context, a network of actors which farmers keep in touch with, strongly influences the
agricultural management. One of the results of the agricultural development is the existence
of ecological problems, such as acidification and overfertilization and the harmful effect on
nature and landscape. Additionally, the farmers are faced with fewer possibilities to apply
different methods and the use of craftsmanship to find self-selected ways for sustainable
agriculture. The agricultural work has been deprofessionalized.
However, agricultural development is not a linear, irreversible process. Farmers(groups)
influence the circumstances in which they work by displaying a great variety of initiatives.
Especially after 1990, farmers established dozens of associations referred to in this study with
innovationgroups, which aim at a more sustainable agriculture. Innovationgroups can be
looked upon as social movements which, dissatisfied with the agricultural development and
the down-sizing of their operating space, act collectively to stimulate sustainability. The
resources that are available to the innovationgroups are manpower, internal and external
financing, craftsmanship and expertise, formation of networks and regionalization.
The research question of this study is; 'To what extent and in which sections does the government
and its policy stimulate or restrict agricultural innovationgroups in their aim for a more sustainable
agriculture and how can national authorities stimulate agricultural initiatives that contribute to a
more sustainable agriculture?' This question was explored by empirical research on ten
innovationgroups and by evaluation of the national policy which is aimed at a more
sustainable agriculture.
Innovationgroups can contribute to a more sustainable agriculture. Examples of innovations
developed by innovationgroups are: a reduction in the application of minerals and chemical
products for crop protection, the use of biological production methods, implementation of
agricultural nature and landscape management, production of new crop or products, the
development of subsidiary branches (such as agricultural tourism), influence on policymaking
and sales promotion. Innovationgroups contribute to the relinking of the agricultural producti
on methods to the local conditions, for instance by adapting their cultivation techniques and
management to local ecological circumstances or by development of regional quality
products. Links can also be constituted between the groups' activities and organizational
methods on the one hand and the physical and cultural features of the region on the other.
Innovationgroups want to have more say in the agricultural production and processing, the
sale of the products and the use of local resources such as labour and knowledge. In that
sense they contribute to a more endogenous agricultural development. The groups plead for selfrule over environment, nature and landscape by taking over governmental tasks and
responsibilities. They contribute to a 'reprofessionalization' of the agricultural work. In their
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aim for sustainability they pursue different strategies, depending on their situation and
tactical choices.
The possibilities of innovationgroups to contribute to a more sustainable agriculture are
influenced by their own group features and the organizational context. The organizational
performance of the group depends on the presence of agricultural pioneers and finance, the
craftsmanship of the members, the opportunity to commit external know-how, the internal
cooperation between groupmembers and the extent of regionalization of the group. Craft
smanship appears to be a prerequisite for the development of innovations in the environ
ment, nature and landscape. Bottlenecks in management and cultivation techniques arise
when implementing a more ecologically sound or biological production method, for aspects
such as quality, yield and the control of weed, diseases and plagues. Innovationgroups are
integrated in self-selected networks of actors and are both supported and hindered by
organizations and institutes.
The influence of the national policy on the innovationgroups has been evaluated in two
different ways namely; by a personal assessment of the objective's formulation, strategy and
instruments used and by asking the innovationgroups about their perception of contacts with
authorities and the national policy. In order to evaluate the national policy, criteria for
sustainability and control were formulated for a governmental policy that is aimed at a more
sustainable agriculture. The evaluation of the national agricultural, nature and landscape
policy shows, among other things, that the Ministry of Agriculture Nature and Fisheries
(ANF) and the Department of Housing Regional Development and the Environment (HRDE)
changed their course in the first half of the nineties to an increased self-rule by the agricultu
ral target group. Especially the measures as part of the mineral and nature policy do not
sufficiently stimulate the extent of self-rule by agricultural groups, the educational capacity of
farmers and authorities and the further internalization of environmental concern and environ
mental measures.
A comparison of the results of the policy evaluation and the perception of this policy by
innovationgroups, learns that the groups are stimulated and hindered as a result of the
government policy for rural areas. The following factors were stimulating in the first half of
the nineties. The publication of a number of strategical memoranda on agriculture, environ
ment and nature around 1990 has stimulated the establishment of innovationgroups.
Dissatisfaction with the policy on agriculture, environment, nature or landscape appears to
be a strong motive to start a group. Innovationgroups communicate relatively a lot with
government representatives. This communication is generally perceived positively. The
strategy of self-rule creates a scope for policymaking for innovationgroups in the form of
authority over formulation of the objective and concepts and gives them executive tasks
especially on regional level. The move of mainly judicial to a more economic and communi
cative control supports innovative trends to a more sustainable agriculture and enlarges the
number of behavioural alternatives for farmers. There is increased interest in (experimental)
regional policy. This creates opportunities for innovationgroups to establish new coalitions
and consultative structures with other interest groups within a network. A number of
innovationgroups receive financial support by the authorities. For example, provinces and
governmental departments have subsidized projects, secretarial support and intentional
methods. Subsidy flow as part of the regional policy and rural innovation, creates opportuni
ties for farmer groups as well.
The following factors, relating to the government policy, have hindered the innovationgroups
in the past or currently; Innovationgroups are hindered by the operationalization of sustaina
ble agriculture in the national policy. While there is an emphasis on ecological and economic
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sustainability in the policy, a number of innovationgroups also include socio-political and
cultural objectives in their definition of sustainable agriculture. The trend to a more market
oriented agriculture and a more liberal international trade in agricultural produce puts
pressure on the prices of agricultural products in demand. This is a disadvantage especially
for innovationgroups that try to attach a surplus value to their regional or biological
products. National governance is insufficiently adapted to the specific agricultural features.
The government still regards agriculture as an economic, foodproducing activity while
innovationgroups want to broaden ground bound agriculture to rural management. The
amount and rapid succession of policy plans, rules and regional instructions are perceived
as an impediment. The researched groups named a number of bottlenecks particularly in the
mineral and nature policy. The bottlenecks particularly in the mineral policy involve detailed
measures which were laid down. In the policy for crop protection the admittance for new
herbicides was named as the main bottleneck. Adverse reactions of innovationgroups against
the nature policy relates to both the concept of the Ecological Network, which stimulates
environmental separation of agriculture and nature, and the top-down implementation of this
policy. Innovationgroups have also observed bottlenecks that are connected with insufficient
adaptation to and integration of policy areas and managerial levels. The governmental
support to groups varies from smothering to negation. The more pragmatic groups received
more financial support than so-called critical, separatist and ecological innovationgroups. The
biological groups in particular, do not feel stimulated by the government. Despite the change
in strategy by the ministry of ANF and the department of HRDE towards an increase of selfrule, the farmers' operating space has not been expanded. The combination of price reducti
on, ruling, separation of rural roles and the ever ongoing specialization and intensification
of agriculture restrict the farmers' possibilities to realize a more sustainable agriculture by
self-rule.
(Vertaling Ank van de Wiel)
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