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Samenvattine

In een aantal opzichten kan de NRIO zich vinden In het ln het beleids-

voorrremen voorgestane beleid. VeeI van de speerpunten ult de Meerjaren-

visie Landbouwlarndig Onderzoek 1991 - L994 van de NRIP zLJr, ln de

beleidsprioriteÍten terug te vinden. Ten aanzien van bepaalde asPecten

van de afzonderlijke prioritelten heeft de NRLO de nodlge opmerkingen.

Deze zíjr. in deel II van het advies opgenomen.

De NRLO betreurt dat door de bezuiniglngen van de kant van de overheÍd

het totaal beschikbare onderzoe§otentieel dreigt te verEinderen. Voorko-

uren moet worden dat onvoldoende sordÈ geinvesteerd ln het stretegiseh

onderzoek en het onderzoek ten aanzien van collectieve belangen.

In het beleidsplan zou duidelijker aangegeven Doeten worden wat de ln-
vloed is van de afname van het Ll{V-budget voor het onderzoekprograrma van

de jaren 1991 - L994.

Het terrein van het landbouwkundig onderzoek is zo breed geworden dat

terreindekkend opereren onnogelijk is geworden. De NRLO bep).elt duide-

Iijker strategische keuzes te maken voor zlraartepunten in het Nederlandse

landbouwkundig onderzoek en daarnaast de internationale taalcrrerdeling en

de internationale neÈwerken te versterken.

Hoofdstuk 5 'Programmering en financierlng van onderzoekr van het Be-

leldsplan legt zeer eenziJdtg de nadruk op de LÈ{\I-rol blJ de sturing van

het onderzoek. De NRI! adviseert dlt hoofdsEuk aan te passen. En wel in
tweeërIei zin:
a. Zichtbaar maken dat de plannlng van het landbouukundig onderzoek op

strategisch niveau zíc}:. zel blljven voltrekken in lntenslef sFmenspel

tussen overheld, onderzoek, bedrijfsleven en maaÈschappellJke organi-

saties (verkerrrende studies en gemeenschappelljke vlsie-ontwikkeling
in NRlo-verband).

b. Zichtbaar maken dat de sturing van het landbouwkundig onderzoek op

operationeel nlveau ín de komende Jaren za\ plaatsvinden door de ver-

schillende flnanciers en gebruikers - rtaaronder LNV - gezrmenlijk.

nrLo/92/5



Er dient voor te worden gezorgd dat de ln het beleidsplen aangegeven

procedure voor progaammsalng, flnanclerlng en conÈrole van resultaten
zodar.ig wordt uitgewerkt dat toetsÍng en beoordellng van onderzoekvoor-

stellen en weging van output binnen het concept van scheiding van beleld
en ulÈvoering plaatsvinden. De verleiding dlent te rvorden ueerstaan dat

D!JI[ op de stoel- van de directies van de verzelfsÈandigde organisaties
plaatsneemt en dat op die wljze vla een omreg de scheidlng van beleid en

uiÈvoering wordt ondergraven.

Verzelfstandigde onderzoekorganlsaties en geprivatiseerde voorlichtings-
diensten hebben de neiging naast het algemene belang vooral het eigen

belang in het oog te houden. Dit kan leiden tot een voor sonmige doel-
groepen sub-optirnale kennlsstroon. De NRLO acht nadere studies wensellJk
over de effecten van contractonderzoek en van privatisering van de woor-

lichting op de verspreiding en benutting van kennis.
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Advies van de NRIO over het beleidsvooraenen lnzake het Beleldsplan lÍeten-

schap en TechnoloeÍe 1991 - 1994

Het advles van de NRLO over het beleldsvoornenen uet betrekking tot het

Beleidsplan l{eÈenschap en TechnologÍe 1991 - 1994 ls samengesteld uit twee

delen. Deel t heeft betrekking op meer algemene aspecteÍr zoals die ziJn
behandeld in de hoofdstukken 1, 3, 4 en 5 van het beleldsvoortremen. DeeI 2

gaat in op de specifÍeke lí&T-priorlteiten zoals dle lrr hoofdstuk 2 wan het
bel-eidsvoornemen zlJn behandeld.
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Deel 1: AlEemeen

GTobale Ínhoud

Het verschiJnen en de lntroud van het beleldsvoornemen Beleidsplan lJeten-

schap en TechnoLogie 1991 - 1994 onderstrepen het belang en het integrale
karakter wan het [J&T-beleld van LtrW. Het beleidsvoornemen ls helder en dui-
delljk geschreven. I{aÈ dit laatste betreft in aanmerking genomen det di8
het eerste plan betreft en dat er nog steeds sprake Ls wan een overgangs-

situatie.
In een aantal opzlchten kan de NRII zlch vlnden in het Ln het belelds-
voornemen voorgestane beleid. Veel van de speerpunt€n ult de MeerJarenvisie

Landbouwkundig Onderzoek 1991 - L994 van de NRLO zijn in de beleidspríori-
teiten terug te vinden.
I{eL dient te worden opgemerkt dat de beschouwÍngen met betrekking tot de

thema's blnnen de diverse sectoren sterk naar blrrren zlJn gericht. Op de

onderllnge samerihang wordt nlet of nauwelijks lngetaan, tenrljl daaruit

Juist slmergie-voordelen te halen zlJn. Lets daar:rran is terug te vinden op

pag. L9 van het Beleidsplan.

PríoríteitssteTTing
Het is duidelljk dat bij het opstellen van het Beleidsplan keuzes ziJn ge-

maakt. De volgorde in belangrijkheid van de diverse onderzoekprogrernma's is
echter noeilljk te bepalen. Ook heÈ overzicht van het financieel kader zo-

als gegeven op de pagina's 77 en 78 geeft hierover geen inzicht. Met name

is het Lnteressant te weten, wat de lnvloed is van de afnane ln het Lt{V-

budget over de Jaren 1991 - 1994 op de verschillende onderdelen van het
totale onderzoekprograuma. Toekennlng van fondsen voor onderzoek en ver-
schuiving daarin zou Boeten plaatsvinden op basis van een duidelijke visie
gericht op de toekomst. De deflnitiewe tekst van het Beleldsplan dÍent ook

daarin helderder inzicht te verschaffen dan het huidige beleldsvoornemen.

Owvang 'e-trt f ínancíering ven het onderzoek

Gezien de nieuwe opgeven en uitdaglngen uaarrtoor de landbouw zich geplaatst

zíex Ís in de NRLO-Meerjarenvisie gepleit voor een versterkte gezanenliJke

inspanníng voor het onderzoek ven overheid en bedrijfsleven. De in het

beleidsvoornenen aaÍrgegeven beleidslÍJn oru de medefinanciering door het

bedrijfsleven, met neme van toegepast onderzoek, te vergroten, wordÈ dan

ook door de NRLO onderschreven. Voorwaarde daarbij is dat knaliteit en
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irÈroud van progro"rma's zodanig zijn dat het onderzoek voor het bedrijfs-
leven van rraarde is. De NRIO betreurt dat door de bezuinigingen van de kant

van de overheid het totaal beschikbare onderzoe§otentieel toch dreigt te
ver-minderen. Deze onÈwikkeling houdt het risico in dat de aandacht ver-
schuift in de richting van het praktijkgerlchte en toegepaste onderzoek en

dat op ternijn onvoldoende wordt geÍnvesteerd voor het strategisch onder-

zoek en voor het onderzoek ten aanzlen van rrraagstukken zoals de milieu-
problematiek, het natuurbeheer, knalitelts- en veiligheidsaspecten van

voedsel, bepaalde collectieve aspecten van de markt, en onderzoek naar

maatschappelijke gevolgen van technologlsche ontwikkeling, raaronder gevol-

Ben voor arbeidsomstandigheden.

De beÍnvToeding door/het somenspel met de doelgroepen

Het gestructureerde overleg in NRl0-verband met onderzoekorganisaties, be-

drijfsleven en andere maatschappelijke organisaties heeft een belangrijke
rol gespeeld bij de gemeenschappeliJke visie-ontwikkeling met betrelJcing

tot het wetenschaps- en technologiebeleid van Ll{V. Van de resulÈaten van de

i.n de afgelopen Jaren ln NRl!-verband uitgevoerde studies en opgestelde

onderzoe§rogrnmma's in hoofdlijnen is bij de opstelling van het Beleids-
plan Wetenschap en Technologie gebruik gemaakt, evenals wan het NRlo-advies

"Heerjarenvisie l"andbouwkundig Onderzoek 1991- - L994". De beïnvloeding door

en het sr-enspel net doelgroepen op strategisch niveau is biJ de planning

van het landbouwkundig onderzoek dan ook goed georganlseerd. Een omissie is
dat daarop in hoofdsÈuk 5 "Progranrmering en financiering van onderzoekn

niet wordÈ ingegaan.

De wiJze waarop lnhoud wordÈ gegeven aan de sturende invloed op operaÈio-

neeL nlveau 1s 1n het Beleldsplan eveneens onvoldoende ultgewerkt. Met name

de 
- 
wijze uaarop de lnvloed van doelgroepen op de progreÍrma-sturing zal-

worden georganiseerd behoefÈ nadere uitwerkÍng. Verschillende uodellen zijn
daarblj derrkbaar. Het gaat daarblJ niet alleen om progrFnma-sturlng waarblj

financiële mlddelen door het bedrijfsleven worden lngebracht. Hoofdstuk 5

'Progrn"'merlng en flnancierlng van onderzoek" van het BeleÍdsplan legt zeer

eenzijdig de nadruk op de L[ÍV-rol biJ de sturlng van het onderzoek. De NRLO

adviseert dlt hoofdstuk aan te pessen. En wel- 1n tweeërlei zln:
a. Ziehtbaar maken dat de planning van het landbouwkundig onderzoek op

strategisch nlveau zich zal bliJven voltrekken Ln lntensief saoenspel

tussen overheid, onderzoek, bedrijfsleven eÍr Baatschappelijke organlsa-

ties (verkennende studies en gemeenschappellJke vlsie-onÈwikkellng ln
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NRLO-verband).

b. Zichtbaar maken dat de sturlng van het landbouw}rrndig onderzoek op ope-

rationeel níveau in de komende Jaren zal plaatsvinden door de werschll-

lende finaneiers en gebrulkers - waaronder IÀv - gez.menlijk.

Eff íciënte beTeídsvoorbereidíng en toetsíng

Bij de in het Beleidsplan geschetste BanB van zeken voor de toekomst -

formuleren van richtlijnen door DiflI, opstellen en aanbieden van onderzoek-

programma's door onderzoekorganisaÈles, beoordelen door DlÍT - dient er

volgens de NRLO voor te rorden gezotgd dat de procedure zodanlg wordt

uitgewerkt en geirnplementeerd, dat toetsing en beoordellng van onderzoek-

voorstellen en weging van output blnnen het concePt van schelding van

beLeid en ulÈvoering plaatsvinden. De verleiding dient te worden weerstaan

dat DIÍT op de stoel van de directie van de verzelfstandigde organisatles

plaatsneemÈ en dat op dÍe wijze, via een ouweg, de scheiding tussen beleid

en uitrvoering wordt ondergraven.

IIet functíoneren van het OVO-drieluik

De laatste Jaren worden gekerunerkt door een groot aantal wijzigÍngen in de

structuur van heÈ OVo-drieluik. Naast de toegenomen professionalisering ven

eLk van de instrumenten is er een ontsikkeling in gang gezet van seheiding

van beleid en uiËvoering. Deze onÈwikkelingen hebben consequenties voor het

functioneren van het OVO-drieluik. Verzelfstandigde onderzoekorganisaties

en geprivatiseerde voorlichtingsdiensten hebben de neiging naasÈ het alge-

meen belang vooral ook het eigen belang in het oog te houden. De koppel-ing

van deze divergerende organÍsaties 1s door een overheidsdienst als het IKC

buitengewoon uoeilijk te reallseren. Scheiding van beleid en uitwoering

moet niet leiden tot vertraging van de kennisstroom. Aandacht van het

MinisÈerie van:t I-hIV voor dit aspect is geboden-

De NRLO acht onderzoek nodig naar de nogeliJkheden tot vergrotÍng van de

efflciency van de drie elementen ln OVO door versnelllng van de kennisstro-

men, verhoging van heÈ rendement van de afzonderllJke elenenten en verster-

king van de toegevoegde waarde van de drie gezn-enliJk.

Ook de verbindingen wan OVO naar buiten (onderzoek en onderwijs elders)

ziJn in het Beleldsplan onvoldoende duldeliJk en behoeven reer systematisch

aandacht.
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De presentatie van het landbouwkennissysteem op pagina 12 uekt de indruk
dat kennisonrlÍikkeling alleen in heÈ onderzoek plaatsvindt. Hierdoor dreigt
er te weinÍg aandaeht te zijn voor de vele terugkoppelingen die nodig zijn
voor een effectief en efficiënt irrrovatlesysteem.

De openheid van het kerolrtissyrsteem

De NRI0 onderschrijft het beleid van het ltinisterie van LMII om het kennis-
systeen zoveel nogellJk open te houden. Zoe-l,s 1n het Beleldsplan aangegeven
kan evenwel ook beperkÍ-ng van de openbaarheld onder bepaalde omsÈandlgheden
(eontract-onderzoek) gerechËvaardlgd zlJn. De NRIJO constateert dat de

belangen van de verschÍIlende partijeà daarbÍJ niet geheel paraIleI lopen.
Nadere studie over de effecten van contract-onderzoek ln het landbouwkundlg
onderzoek oP versPreiding en benuttÍng van resultaten rvordt wenseliJk ge-
echt.

zwaartepunËvormíng en nationale en ínternaËíonale taalcverdeling
Ontwikkelingen in de wetenschappeliJke disclplines relevant voor het land-
bouwkundig onderzoek gaan sneL. Het onderzoekveld ls zo breed geworden dat
terreindekkend opereren een onmotellJkheid is. Het belang van samenwerking
in internationaal verband neemt sterk toe. Deze ontwikkelingen worden in
het Beleidsplan terecht onderkend en op waarde geschat.
Een belangrijk aetiepunt Ín dezen is de vormlng van grotere onderzoekinsti-
tuten waardoor de effectiviteit van de onderzoekinzet kan worden vergroot
en de continuiteit van hoogwaardig onderzoek kan worden verzekerd.
Echter, het is ook van essentÍeeI belang duideliJke straÈegische keuzes te
maken voor een aantal zwaarÈepunten in het Nederlandse onderzoek en om

daarnaast een neÈrserk op te bousen van lnternetionale contaeten via welke
kennis kan sorden uitgewisseld. De NRIO geeft Ln over:reging een verkennende
studie te (laten) ultvoeren waarLn een analyse wordt verricht van de sterke
en zwakke velden van het Nederlandse landbouw-kr:ndig onderzoek. Deze analyse
dient nadrukkeLiJk niet beperkt te ziJn tot de lnstelllngen van DL,o en het
praktijkonderzoek, maar dient het totaal van voor landbotnr en het landelijk
gebled relevant onderzoekpotentÍeel in Nederland te ouvatten.

Gecoördíneerde ínzet van het onderzoek gericht op lualíteit
Het Beleidsplan heeft a1s zwaarteprrnten narkt en mllieu. Aan het zwaarte-
punt nilÍeu wordt duidelijk en concreet lnhoud gegeven. HeÈ 1s evident dat
een groot aandeel van de onderzoekcapacitelt sa:nenhangend ls gerlcht op
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wemindering van de nilletrproblenatiek.
Voor uat betreft het zwaartepuÍrt markt, en rlaarmee samentrangend kwaliteit,
is de uitrerking minder helder. De overheid heeft ten aanzien van markt en

kríaliteit een belangrijke vooncaardenscheppende taak, zowel ten aanzien van

methodiekontwikkellng als ten aanzien van onderbouwend onderzoek. Geplelt
vordt voor een gecoördineerde inzet van het onderzoek gericht op *:lralltelt
met adequate aandacht voor de gehele produktÍeketen.

Beleidsevaluatíe
De NRIO acht het gewenst meer eandacht te besteden ean beleidsevaluatie en

alternatleve vortren van beleid. Orn tod een goede opzet van deze evaluatie
te komen zal meer aandacht Doeten worden gegeven aan beleÍdsevaluerend on-

derzoek. Van bel-ang tn dlt verband is dat het beleid helder for:muleert op

welke streefbeelden en einddoelen het zich richt. De weg waarlangs streef-
beeld en elnddoeL kunnen worden berelkt vormt ondemerp van onderzoek. Dit
raakt heel sterk aan het begrip duurzaanheid van besteumlngen en firnctles
van en in het landeliJk gebied.
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Deel 2: De wetenschaps- en technologieprioriteiten

2.1. Plantaardiee produktie en sevasbeschermíns

- De ruwvoederproduktie voor vee blljft onderbelicht. Di.t Ís een belangrijk
deel van de plantaardige produktie en zou zeker genoemd Doeten worden.

- Gesloten teeltsystemen rorden genoemd aLs een goede nogelÍjkheid om emis-
sies naar het nilieu Èe voorkomen. Technlsch ziJn deze zaken voor een
aantal produkten reeds zeet goed ln orde. In de Darkt zÍJn er evenwel
signalen dat son"nige consumenten de voorkeur geven aan produkten die
anders geteeld zLJa (veelal afkonstlg uit Zuid-Europa). Inregratie van
dit soorÈ onderzoek met onderzoek op het gebied van biologische plantaar-
dige produktiesystemen verdient weLlicht aanbeveling. Het fysisch-che-
misch zeer gerLnge tot afwezÍge verschil 1n samenstelling tussen beide
proàuktgroepen kan marketing-technisch worden benut.

- Naast heÈ IKC spelen ook veel andere organlsaties een rol ln het proces
van kenní.sverspreidlng (studiecrubs, vakbladen, e.d.) (blz. 22, 2e all-
nea).

- In het kader van regelgeving en Daatregelen met betrekking tot het ge-
bruik van bestrijdingsmlddelen en het milieu spelen ook handelspolirlek
en export een belangrijke ro1 (b12. 23, gewasbescherming).

- Toegevoegd zou rnoeten worden dat het toelaÈingsbeleid ook doeluatiger ge-
regeld za\ gaan worden. Het huidige stoffenbeleld legt grote beperkingen
oP aan producenten en kan het bereiken van de drie hoofddoelstellingen
van het l'í.IP-G tegenwerken. Ontwikkellng en toetsing van selectieve midde-
len is nodig (b1-2. 24, alinea 3).

2.2. DierLijke produktie. eezondheid en wel.zUn dieren
- Een belangrlJk element in de gedachtengang van deze garagraaf betreft de

preventle van dlerziekten. Het woord als zodanig ls echter nlet genoend.
Toeh vorEt Julst dat de kern van de motivering on te komen tot verster-
king van de epideniologie

- Terecht wordË Ln het beleldsplan de aandacht gevestigd op de gevolgen van
de Europese eenwording voor de dlergezondheldszot1. Opgernerkt rordt dat
daarbij naast het gevaar van lnsleep van ziekten ook aandacht moet zijn
voor het vaccirratiebeleid. Zo geldt bijvoorbeeld biJ uond- en klauwzeer
dat aan vaccins dÍe worden toegepast in routine-matige preventie andere
elsen sorden gesteld dan aan vacclns die moeten worden ingezet bij acute
uitbraken.
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- Voor het mllieu-onderzoek dient ook een prioriteit te llggen blj norm-

ontríikkeling. Het is van groot belang om te beschikken over gedetailleer-
de kerurÍs omtrent aanvaardbare normen ten aanzien van de uilieu-beLasting
door de agrarische produktie. Daarneast ls van belang het vertalen van

deze normen naar het bedrijfsniveau.
- Het belang wan onderzoek ontrent blologisehe veehouderlj wordt onder-

schreven. Het zaL met rxame van belang zijn on Ínfornatle te verzameleít

omtrent de vengachtlng dat de biologlsche veehouderlJ tegenoet komt ean

de doelstellingen ten aanzlen ven emissie van nllieubelastende stoffen en

dierllJke gezondheld en rrelziJn.
- In de tekst wordÈ vermeld dat meer aandacht zal worden gegeven aan de

"gezondheldszorg" voor gezelschapsdieren. Stelllg wordt bedoeld "gezond-
heid en welzijn".

? 1 Mí 1 í errtcrlhno'l ací e

- De lnzet van mllieutechnologie zal gerlcht dlenen te zlJn op het reaLlse-
ren van normen per sector, functte, systeem of stof. De concretlsering
van de huidige atreefbeelden zal dienen te leiden tot ononstreden milleu-
kengetallen welke Eoeten sorden bereikt. Na deze concretisering zal bÍJ
de vastgestelde streefbeelden moeten worden bepaald hoe deze kunnen of
Eoeten worden bereikt. Naast deze benaderlng ls het gewenst in het beleid
voldoende ruimte te realiseren voor stelselmaÈÍg onderzoek naar de

gevolgen van toepasslng van technologieën (mllieu-, maar ook bÍJvoorbeeld

Proces-, lnformatie- en biotechnologie) voor naËuur, milieu en landsehap.
- Een zuinig gebruik van energie (per eenheid produkt zoals geforauleerd 1n

de SNL) behoeft nog geen reductie van de Cor-ultstoot Èe geven. Toch

wordt laatstgenoemd aspect steeds vaker 1n discussies op de voorgrond ge-

plaatst.

2.4. Integrale ketenbeheersingssysteuen. produktl«saliteit en voedine
- In de paragraaf over í.ntegraal ketenbeheer 6taat de techniek te centraal-,

terwiJl de narkt centraal zou Doeten atean. Ook de sFmeÍÈrang tussen
mlIleu en lKB-plannen ls onvoldoende aangegeven. Het zal daarbiJ nÍet
alleen gaan om 'schone' produkten maar ook oD 'schone' voorÈbrenglngs-

Processen.
- BiJ de lntegrale keterrbeheerslngssystemen zal vooral de nadruk moeten

liggen op Ínwendige kraliteitsfactoren. In deze paragraaf zou de noodzaak

van adequate infotmatie-overdracht (IT) duidelijk genoemd moeten worden
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(b1z. 34) .

Het is een goede zaak dat de overheid het bedriJfsleven stiuul-eert om

IKB-systenen 1n de praktuk te brengen. Opgenerkt uordÈ echter daÈ het
bedrijfsleven zel-f eveneens belang heeft bij een standaardiserlng van
IKB-systernen. Dit komt net name de logistlek zeer ten goede. Naast natio-
nale aspecten spelen ook internationale especten een belangriJke rol. .
Het ls van groot belang d8t bij de ontwikkellng van IKB-systemen en der-
halve ook bij certificering, nlet alleen organisatorÍsche maar ook lnsali-
teitsaspecten de aandacht kriJgen. Op dte wiJze sordt voorkomen dat een
cerÈlfÍ-caat een stuk papier rordt met nauwelfJks toegevoegde vaarde.
lJat de versterking van het sociaal-wetenschappelijk voedingsonderzoek be-
treft, dí-ent beseft te rorden dat het sensorlsch onderzoek in Nederland,
onderzoek dat een noodzakeliJke schakel wormt tussen soei-aa1-wetenschap-
pelijk onderzoek en veel- produktgericht onderzoek- en ontwikkelingswerk,
rrrij zwak is en versterking behoeft.
Het is noodzakelijk bij het sociaal-wetenschappelijk voedlngsonderzoek
niet alleen de LIIW te betrekken, maer ook andere instelllngen. Een brede
aanpak wordÈ belangrijk geacht. Voort,s dLenen de banden tussen de LIIIJ en
de RU-Llnburg nau\íer te yorden aangehaald. IJellicht kan hiervoor een deel
van de extra middelen worden ingezet.
De rol van de overheid bij het verzamelen van kennis over heÈ consumen-
tengedrag ís niet geheel duidelijk. Hier ligt prfunair een taak voor het
bedrij fsleven.

2.5. Procestechnologie en Agrologístiek
- Het nÍet i-ngaan oP de milieu-especten van de processen ln de woedingsnid-

delenindustrie is een omissie. Ttrema's als werduurzamen en scheiden
worden mlnder actueel, uanneer ní.et tevens uordt lngehaakt op de mllieu-
asPecten. Gedacht moeÈ worden aan zaken a1s het grote ryateryerbrul.k in
vele sectoren van de voedingsniddelenlndustrie, de grote afvalstromen van
de zetmeel- en de sulkerÍndustrÍe

- In deze paragraaf sordt geen aandacht besteed aan de behoefte een nilieu-
rrriendelijker transportsysteEen. Het huldige veriyoer van produkten levert
een belangriJke bijdrage aan de druk op netuur en milieu.

- Er worden geen redenen eangegeven, vaarom de versterking van onderzoek
met betrekking tot agroLogisÈlek prinair door het bedr{fsleven zou moe-

ten worden gefinanclerd. Bedoeld is waarschijnliJk de toegepaste agrolo-
gistiek.
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- Ook zonder markËverzadiging speelt logistiek een steeds belangriJker ro1,
onder andere door de toena[e van de produktenstroom.

2.6. AgrifÍcatie
- Bij agrificatLe zaL ook naar sociale en econorDische factoren 1n de keten

gekeken moeten worden, biJvoorbeeld naar hergebruik van de produkten of
van afvalstoffen bij het produktieproces.

2.7. Infornatietechnologie
- De sementrang tussen milleubeheer, IKB en IT rordt onvoldoende belicht.

Het één kan voor het ander gebruikt worden. Het geheel vormt een samen-
hangend netrserk. Integratie toont wellleht aan dat de kosten per onder-
deel misschien niet zijn te rechwaardigen, maar in zijn totaliteit we1.
IT ís geen doel op zíchzelf maar staat ten dienste van. Het actief bij
elkaar brengen van disciplines in dlt gebied is noodzaak om enige voor-
uitgang te ktrnnen boeken.

2.9. Landinrichtins. rulnteliÍke ordenins en openluchtrecrearle
- Bij de beoordeling van de hoofdstukken 2.9. en 2.LO. vraagt de NRIO zich

af of het niet logischer zou ziJn te kiezen voor een Índeling waarblj
instruuenten, bestemmingen en functies gescheiden rrorden benaderd. De

verdel-ing zou dan zijn: landÍnrichtlng en ruimtelljke ordening als in-
stru[ent en natuur, bos, Iandschap en recreatie a]-s besteurning of firlctie
van een deel van het landelijk gebied. Bij een ln die zln aangepasre
opbouw van het Beleidsplan zullen enerziJds het cyclische planningsproces
en anderzijds de integratie van functies beter tot hun recht komen.

- Binnen het onderzoek is meer aandacht nodig voor functieveranderlng in
het landellJk gebied. DaarbiJ gaat het niet alleen om wiJzlging van de
besternmí.ngsftrnctie landbourr naar biJvoorbeeld natuur of recreatle, maar
ook om de effecten van Eaetretelen op het terreln van blJvoorbeeld over-
produktie, milleu en effecten van toenemende produktl.vlteit van landbouw-
gebleden ln Oost-Europa. Daarnaast speelt de wraag sat de effecten daar-
van zlJn oP de plattelandssamenleving. De resultaten van deze studies
zijn van belang voor toekonstige firnctletoekenning en de gewenste inrich-
ting of het gewenste beheer

- Onderzoek oP het gebled van bestuursvraagstukken wordt nodlg geacht
teneinde de effecten van bestuur en beleld te vergroten. De NRIo-studie
betreffende 'Interactie en afsternming bÍJ beleidsterreinen ln het lande-
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lijk gebied" vormt een goede aanzet en behoeft vervolgactivitelten.

2.10. Natuur. bos en landschaB

- Geconstateerd sordt daÈ veel streefbeelden van het nillettbeleid ziJn
gebaseerd op gezondheidscrÍteria. Onderzoek naar normstelllng welke ls
gebaseerd op elsen vanuit de bestemlng of functle, biJvoorbeeld Íratuur-
gerichte normstelling, ls noodzakeliJk. Daarin dient sterker aandacht te
rcorden geschorrken aan de aysteenanelytische benaderLng dan ult het
Beleidsplan near voren kornt.

- Bij bos en bebossi.ng wordt aandacht voor teelt van lnlandse hardhouÈsoor-

ten gemist.

- Evaluatl.e van de effectiviteit van financlële regellngen ten aanzien van

beheer en onderhoud op het terrein van natuur en landsehap rordt. gewenst

geacht. Bijzondere aandacht behoeven daarbiJ de verschillende categorieën
gebruikers en eigenaren.

2.12. Nationaal en internationaal Landbouwbeleid

- Er moet onderzoek gedaan worden naar noodzakellJke grondonttrekklng aan

de landbouw ríegens overschotten van aan de grond gebonden prodtrkten en de

problemen van ruintelijke lnrichting en sociale aard die daarmee samen-

hangen.

- De wraag rijst of bij het onderzoek gericht op bedrijfsontwikkeling niet
teveel langs besÈaande lljnen èn structuren wordt gezocht en of er wel
voldoende ruimte wordt gegeven aan onderzoek met onbevangerÈreid ten aan-

zlen van probleemste).ling en oplossingsrichting, los van de beleldsmatige
belangen van het Doment. In dit opzicht wordt erop gewezen dat er een

grote kans ls dat de ruimte voor creatieve ontrclkkellng blnnen het onder-
zoek wordt weggenomen door de ln het Beleidsplan voorgenomen vLjze van

financÍerlng.

Overise ondengerpen

- De energieproblematÍek \rraagt om onderzoek: ln het Beleldsplan ls niet
duideliJk hoe daaraan aandachX zaL vorden besteed.

- Er 1s te weinig aandacht voor onderzoek naar problemen van regelgeving,
evaluatÍe van instrtrnenten, Yaaronder financiël-e regelingen en bestuur-
lijke \rraagstukken, zowel nationaal als 1nÈernationaal.
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Speeiale aandacht voor het probleeu van de arbeidsvoorzLenÍng en de ar-
beidsomsÈandigheden rordt 1n het beleldsplan gemist. t{et het oog op deze
problenatiek behoeft ook het niveau van het bedrijfsnanagement aandaeht.
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