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Voorwoord

De NRLO is een organisatie waarvan een kenrnerk is dat hÍj steeds met nieuwe

onderwerpen bezig is. Dat maakt het betrokken zijn bij de NRLO interessant.

Verkenning van nieuwe ontwikkelingen is een hoofdtaak van de NRLO' HeE

vormt de basis van de advlezen en rapporten van de NRLO' Verkenningen

vormen een oÍrmisbare grondslag voor de visie-ontwikkeling en strategische

koersbepaling van het onderzoek met betrekking tot de landbouw en het 1an-

delijk gebied.

Voor de meeste strategische ontwikkelingen in het Nederlandse landbouwkun-

dige onderzoek geldt dat vóór zij op de politieke en beleidsagenda kwamen,

de NRLO er 1 à 10 jaar eerder in een advies of raPport de aandacht voor

heeft gevraagd. Voorbeelden zijn: welzÍjn dieren, agrificatie, biologische

landbouw, geïntegreerde landbouw, natuur- en landschapsbeheer door land-

bouwbedrijven, herstructurering van het instituutsonderzoek, etc'

Het initiëren van verkennende studies is bij de NRLO niet alleen een taak

van het seeretariaat. Maar vooral ook van de Sector-Kamers en de Algemene

Kamer van de NRLO. Een intensieve discussie met deskundigen en belangheb-

benden binnen en bulten de NRLO wordt daarbij nagestreefd. De deelnemers-

lijst van de studiedag "Verkenningen met betrekking tot de Nederlandse

Landbouw en het Landelijk Gebied in de eerste decennia van de ZLe eeuw'r

weerspiegelt dat.

Het onderwerp van de studiedag moge een oud onderwerp zijn, in die zin dat

de NRLO zich a1 sedert zijn oprichting, ruim 25 jaat geleden, met verken-

nende studies bezlg houdc.

Het onderwerp ls echter tegelijk nieuw. En wel in die zin dat op de studie-

dag van 6 maart. voor het eerst NRLO-breed een discussie over de consequen-

ties van duurzame ontwikkeling van landbouw en landelijk gebied in de 21e

eeuw is gehouden. Uiteraard kwam dat niet uit de lucht vallen. Het nodige

voorwerk \ras onder meer door secretariaat en Sector-Kamers van de NRLO

gedaan, en aan de deelnemers voor de studiedag toegezonden. De betreffende

documenten zijn in dit rapport opgenomen.



De opzet van de studiedag was zodanig dat weinig tijd was uitgetrokken voor

inleidingen. Het zwaartepunt lag op de groepsdiscussies en de plenaire
rapportages over de resultaten daarvan. Op die wijze is get.racht zo goed

rnogelijk gebruik te maken van de deskundigheid en het inzicht van de deel-
nemers.

Zoals het programma aangeeft is de morgen van de studiedag vooral besteed

aan de algemene aspecten van het thema. 's Middags kwamen de concrete

onderwerpen voor verkennende studles aan de orde en ls een poging gedaan

tot prioriteÍtsstelling daartussen.

Terugkijkend op deze dag stel ik vast dat er een duidelijke ondersteuning

is voor de door het secretariaat van de NRLO voorgestelde aanpak in hoofd-

lijnen. Ook constateer ik dat de studiedag een groot aantal onderwerpen

heeft opgeleverd die voor verkennende studies in aanmerking komen. Tenslot-
te is er een globaal inzicht verkregen in de aan te houden prioriteiten met

betrekking tot de studie-onderwerpen.

De resultaten van de studiedag spelen een zwaatwegende rol bij de besluit-
vorming in de NRLO over te entameren studies. De uitkomsten van de verken-

nende studies zullen een belangrijke input vormen voor onder meer de Meer-

jarenvisie Landbouwkundig Onderzoek 1995 - 1998. Duurzame ontwikkeling zal
een rode draad vormen voor die meerjarenvisie.

Tot slot zij opgemerkt dat deze studiedag uiteraard niet aIleen van belang

vras voor de NRLO en de vele daarbij betrokken organisaties. Ik hoop dat de

deelnemers terugblikkend zullen zeg9er.: het \das een welbestede, inspireren-
de en blikverruimende dag.

Ir. A. de Zeeuw,

voorzitter NRLO.



Definltief Programma NRLO-studledag "Verkennlnsen met betrekklne tot de

Nederlandse Landbouw en heÈ Landelllk Gebled ln de eerste decennia van de

21e eeuw"

vrijdag 6 maart 1992, Klein Zwitserland, Heelsum

09.00 - 09.30 uur Ontvangst met koffie.
09.30 - 09.35 uur Openlng door de voorzltter van de NRLO, Ir. A. de Zeeuw.

09.35 - 10.05 uur Verkennende studies: rlaarom, hoe en wat?

Inlelding door Dr.Ir. A.P. Verkaik, secretaris NRLO.

10.10 - 11.10 uur Dlscussie ln drie groepen over de aanpak en de problemen

en kansen voor de Nederlandse landbouel en het landelijk
gebied.

11.10 - 11.30 uur Pauze.

11.30 - L2.30 uur Rapportage van de groepen en plenaire discussie.

L2.30 - 13.30 uur Lunch.

13.30 - L4.30 uur Presentatie van mogelijke onderwerpen voor verkennende

studies door de secretarissen van de Sector-Kamers van

de NRLO.

14.30 - 15.30 uur Discussie en prioriteitsstelling in drie groepen met be-

trekking tot mogelijke studie-onderwerpen

15.30 - 15.50 uur Pauze.

15.50 - 16.40 uur Rapportage van de groepen en plenaire discussie.

16.40 - 16.45 uur Afsluiting door de voorzitter van de NRLO, Ir. A. de

Zeeuw.

16.45 uur Gelegenheid om na te praten onder l'ret genot van een

drankj e .





Verkennende studles: saarou. hoe en \vat?

Inleiding Dr.Ir. A.P. Verkaik, secretaris NRLO

Dames en heren,

De deelnemers aan deze studledag zlJn van zeer verschlllende huize'

Dat is aantrekkel{k, omdat dat een geschakeerd palet aan lnzichEen kan

opleveren. Een potentleel probleem ls echter dag de voorkennis en de refe-

rentlekaders van de deelnemers zodanig verschlllen, dat gemakkeliJker een

venrarrende dan een vruchtbare discussle ontstaat'

Dat is extra het geval , omdat de problematiek \,vaarmee we ons vandaag bezig

houden zeer complex ls. Met betrekking tot toekomstverkenningen bestaan

uiÈeenlopende opvattingen. Voorts is duurzame ontwikketing nu niet bepaald

een voorbeeld van een eenduidig en eenvoudig begrip. Het gaat bovendien

vandaag om de volgende eeuw, en dat leidt ongetwijfeld tot de vraag of we

niet beter met de benen op de grond kunnen blijven. Daarbij komt dat onder

Iandbouw en landelijk gebied vele, zeer uiteenlopende, zaken schuil Saan:

agrarische produktie, levensmiddelentechnologie, voeding, openluchtrecrea-

tsie, natuurbeheer, rulmtelijke ordening, etc.. En dat de problemen waarover

rde praten niet alleen een nationale ' maar vooral ook een Europese en

mondiale dimensie hebben.

En dat alles bespreken we dan met een aantal mensen vanuit heel verschil-

lende disciplines en met een heel verschillende ervaringswereld'

In mijn inleiding za]- tk trachten enig gemeenschappelijk kader te scheppen'

De titel van mijn inleiding is: "Verkennende studies: \.laarom, hoe en \,/at?rr.

Beginnen we met het eerste deel: "Verkennende studies: waarom?"

l,laarom houdt de NRLo zich eigenlijk bezig met verkenningen?

Een juridisch antwoord zou ziJn: omdat dat in de wet en in de Instellings-

beschikklng van de NRLO staat. De I.Iet op de Sectorraden zegt dat een sec-

torraad zich biJ zljn advisering dient te baseren oP, ik citeer: "een

grondige verkenning van maatschappelijke en \^,etenschappelijke ontwikkelin-

gen op zijn aandachtsgebied". En in de Beschikking van de Minister van LNV

tot instelling van de NRLO wordt als eerste taak aan de NRLO opgedragen:

het verrichten van toekomstverkenningen en studies op het gebied van de



r^retenschap en technologie

Tot zover een juridisch antwoord op de vraag rraarom de NRIO zich met ver-

kenningen bezíg houdt.

Daarnaast is een psychoTogisch antwoord mogelljk. Een anEwoord daÈ verwiJst

naar de drijfveren en motlvatle van mensen en organlsatles. In felte gaf de

voorzitter van de NRLO, |n ziJn Openlngswoord, zo'n antwoord. HU zel: De

NRLO is steeds bezlg met nieuwe onder\{erPen, en dat maakt het betrokken

zijn bij de NRLO interessant. Zo'n opmerklng verwlJst naar de attltude dat

creatieve mensen het interessant vlnden met nleuwe problemen en kansen

bezig te zijn. Dat ervaren zlj als een ultdaglng. l,Iellicht dat het gedrag

van creatieve mensen en organisaties meer door dit soort innerlijke

drijfveren dan door formele juridische kaders rrordt gestuurd.

Naast een juridisch en psycho-analytisch antwoord op de vtaag "Verkennende

studies: waarom eigenlÍjk?", is een bedrijfskundig antwoord mogelijk. Dat

antwoord luidt, kort samengevat: "ToekomsEverkenningen zijn essentieel ln

het kader van de strategische beleldsvormlng tn het landbouwkundlg onder-

zoek" .

Schema 1' Strategische beleidsvormlng landbou\dkundlg onderzoek

leidsmatlge en maatschaP-
pelljke ontwikkelingen

verkenningen wetenschappelijke en techno-
logische ontwikkelÍngen

sxerkte / zwakte - analYse

- (tripartite) overleg en commitment-vorming

--...>NRLo-Meerjarenvisie-*LNV-Be1eidsp1anlíetenschap<--.-----
(jur. status: advies \ en Technologie
soc. status: gezamenlijÈ\ (status: beleid Minister van LNV)

acÈiePlan) \,

mlngsplannen en onderzoek-
programma's van LU, DLO, e.a.
(status: beleid van en implementatíe

door onde t zoekor gani sat ies )

*)

*)



zoals in schema L ls aangegeven, is de strateglsche beleidsvorming in het

landbouwkundig onderzoek een combinatie van Cl'lee Processen: een cognitief

proces (verkennlngen) en een sociaal - draagvlak creërend - overlegproces '

Aan dat overleg nemen drle partlJen deel: maatschappelijke organisaties,

waaronder het bedrljfsleven, overheden en onderzoekorganisaties; vandaar

"tripartite".

Blj de verkenningen gaat het om drie typen verkenningen. verkenning van

beleidsmatige en maatschappellJke ontwikkellngen, van wetenschappelijke en

technologische ontwikkellngen en sterkte/zwakte-analyse' Vandaag richten

wij ons in het bijzonder op verkenningen met betrekking tot beleldsmatige

en maatschappellJke ontlrikkelingen. l.Ietenschappelijke en technologische

ontwikkelingen komen slechts zijdelings Cer sprake. En op sXerkte/zwakte-

analyse van het Nederlands landbouwkundig onderzoek gaan we vandaag niet

in.

Op basis van de verkenningen en het tripartite overleg wordt één keer per

vier Jaar de NRLO-Meerjarenvisie geformuleerd' En deze vormt op zijn beurt

een basls voor het Beleidsplan líetenschap en Technologie van het Ministerie

van LNV, en voor de strateglsche en ondernemingsplannen van de onderzoek-

organisatles. Tevens bevat de l,Íeerjarenvisle de thema's die bij nadere

uitwerking tot onderzoekprogramma's van instituten en vakgroepen kunnen

leiden.

Bij
le.

dit schema dienen een aantal opmerkingen te worden gernaakt:

Het starË en van verkennende studies is bij de NRLO een doorTopend pro-

ces. Voortdurend wordt gespeurd naar nieuwe onderwerpen waarvoor een

verkennende studie op Sang dient te worden gebracht. Maar er zijn wel

pieken en dalen in dat proces. Twee jaar vóór het verschijnen van een

nieuwe t[eerjarenvisie is er een hausse in het aantal oP gang gebrachte

studies. Dan wordt systematisch nagegaan welke onderwerpen studie

behoeven als voorbereiding op de nieuwe Meerjarenvisie. Vandaag is dat

het geval ten behoeve van de I'leerjarenvisie L995 - 1998.

2e. In rustige jaren bedraagt het aantal verkennende studies bij de NRLO

circa L0. In de hausse-jaren 20 à 25. Er rekening mee houdend dat niet

alleen vandaag, maar ook in de loop van 1992 nog regelmatig, voorstel-

len voor nieuwe studies gegenereerd zullen worden, zouden we - indien

we de lijn uit het verleden doortrekken - vandaag zo'n 70 à 75 onder-



3e.

werPen voor studie moeten selecteren. In de U toegezonden stukken treft
U een lijst van onderwerpen aan. HeÈ zijn er bijna 40. Er rekening ruee

houdend dat U daar varuliddag nog biJvoorbeeld een tiental onderwerpen

aan toevoegt, gaat het om de selectie van 10 à 15 prioritaire onder-
urerpen uit een totaal van circa 50.

Wel teken ik aan dat het aantal van 10 à 15 is ontleend aan de siÈuatie
in het verleden. En dat is uiteraard een nogal arbitrair en wankel uit-
gangspunt. Zeker ln het licht van de studledag van vandaag, waarblJ

uitgangspunt is dat het ktjken naar het verleden niet de beste wlJze ls
om de toekomst Ín te gaan.

Bovendien gaat het vandaag bIJ de selectie van de onderwerpen uiteraard
primair om het belang van die onderwerpen. En nlet om de absolute aan-

tallen. Wel zou, lndien U vanmlddag meer dan 10 onderwerpen selecteert,
een probleem kunnen ontstaan met het studiebudget van de NRLO. Ook hler
geldt echter dat het verleden niet persé de beste maat hoeft te zíjr'
voor de toekomst.

Een derde opmerking die bij schema 1 dient te worden gemaakt is, dat
dit schema uÍ.teraard een gestileerde weergave van de werkelijkheÍd is.
Het proces verloopt uiteraard niet zo dat nadat de resultaten van een

verkennende studie gereed zÍjn, deze in de kast worden gelegd tot met

het schrijven van de Meerjarenvisie wordt begonnen. En dat er pas actie
wordt ondernomen door LNV, LU, DLo, e.a. nadat de Meerjarenvisie is
gepubliceerd. Zodra de resu.Itaten van een verkennende studie gereed
zÍjn, wordt daarmee gewerkt door de diverse instanties voor wie die
resultaten van belang zijn. In de U uitgedeelde samenvatting van mÍjn
inleiding heb ik dan ook gesteld: "systematische verkenningen vormen

een gemeenschappelijk belang van alle bij het landbouwkundig onderzoek

betrokkenen". Dat impliceert dat u bij de selectie van onderwerpen

vanmiddag vanuit die brede scope kunt opereren.

Ter vermijding van mí-sverstand zÍj aangetekend dat ik met mijn opmer-

kingen nieE beoog de betekenis te bagatelliseren van de [eerjarenvisie
van de NRLO of van het Beleidsplan Wetenschap en Technologie of van de

strategische plannen van de onderzoekorganisatles. Maar deze visies en

plannen zíjn geen doel, maar middel. De totstandbrenging genereert -

a1s het goed is - vernieuwing. Op het moment van verschijnen bevatten
de visies en plannen eerder de neerslag van reeds plaatsgevonden heb-
bende vernieuwingsactÍes, dan dat zíj het startpunt ervan zijn.



4e. Een laatste opmerklng die ik bU schema 1 (zle de pijlen met de ster-

retjes) wil maken is dat INV en de onderzoekorganisaties bij de opstel-

1lng van hun plannen en programma's uiteraard ook andere vetnieuwings'

impuTsen gebrulken dan die gegenereerd bij het proces van opstelling

van de NRLO-Meerj arenvlsle.

Te denken valt aan analyses in eigen huls, studies van de RMNO, WRR en

AWT, studles van internatlonale or8anlsaÈles, etc.. ook de NRLO stoelt

ziJn MeerJarenvlsie uiteraard nlet alleen op de elgen verkennende stu-

dies. Maar maakt dankbaar gebrulk van de inspannlnSen van vele anderen.

llaaronder die van de zoJulst door miJ genoemde organisatles '

Mijnheer de voorzitter,

Ik stap over naar het tweede deel van mijn inleiding:

hoe? "

,Verkennende studies:

Ik beperk mij tot een aantal opmerkingen:

1. Allereerst vraag lk er Uw aandacht voor dat het bij onze discussie van-

daag gaat om toekomstverkenningen en niet om toekomstvoorsPeTTíngen' Het

gaat er nlet om de meest waarschiJnltJke situatie van de landbouw en het

landelijk gebied in 2010 à 2o2O te voorsPellen. Het gaat om verkennin-

g€D, dat \.ril ze1gen om een analyse van de potentiële problemen/uitda-

gingen en kansen rÀraarvoor de landbou$I en het landelijk gebied zích in

2OLO/ZO2O zien gesteld. Bij verkenningen wordt gezocht naar mogelijke

opÈies voor ontwikkelingen in de toekomst. In tegenstelling tot bij toe-

komstvoorspellingen zijn bij verkenningen meerdere opties voor de toe-

komst mogeliJk. Verkenningen beogen systematisch te analyseren welke

veranderingen er voor de toekomsE mogelijk zijn en met welke activitei-

ten deze ziJn te beïnvloeden. De toekomst wordt dus niet passief onder-

gaan zoals dat bij "voorspellíngen" het geval is, maar \trordt actief

gecreëerd. Ik verwiJs ook naar het U toegezonden artikel van Schoonen-

boom "MaatschappeliJke verkennlngen en onderzoekprioritering". Ik licht

daaruit twee ultsPraken:

le. "De toekomst wordt eerder door onzekerheid dan door zekerheid gety-

Peerdrr.
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2e. "Een belangrijke functie van toekomstverkenning Ís gelegen in een

vernÍeuwing van perspectief, waarbij zlcht ontstaat op andere moge-

lijkheden dan de algemeen aanvaarde" ..... "De toekomst aIs denk-

categorie bledt blj uitstek de nogeliJkheld om over door het verle-
den aan het heden opgelegde restrÍcties heen te denken. Maar alleen
door dit intellectuele ondernemen te laten volgen door gedragsmatlg

ondernemen kan blÍJken dat het om zelfopgelegde, overkomelÍJke re-
stricties gaat. In deze optiek ls toekomstverkenning niet vooral
zekerheidzoekend, maar eerder ggzekerheldzoekend, juist ter vergro-
ting van de vriJheidsgraden. Niet de zekerheld wordt als zÍ.nver-

schaffend gezien, maar juist de onzekerheid. Is het niet Ímrners

juist de kans dat een gevaar kan worden afgewend of een doel kan

worden bereikt, die aanzet tot handelen." Einde citaat.
Het gaat vandaag dus om problemen, kansen en uitdagingen met het oog op

de toekomst. Wij allen hier vandaag zijn duur bet.aalde mensen op een

maatschappelijk hoge positie. DaÈ soort lieden kerunerkt zich eerder door

het uitsÈralen en debiteren van zekerheden dan door onzekerheld. U

begrijpt dat U zich vandaag anders mag gedragen. Het gaat niet om het
debiteren van zekere anturoorden met betrekking tot de toekomst, maar om

een explorerende instelllng en het stellen van de Juiste vragen. Het

gaat om het formuleren van potentiële problemen en kansen.

In de U toegezonden notitie "Problemen en kansen voor de Nederlandse

landbouw en het landelijk gebied in de eerste decennia van de 21e eeuw"

heeft Dr. Van der Meer - met steun van enkele anderen - een poging ge-

daan tot het formuleren van een aantal potentiëIe problemen en kansen.

Dat is een voorzet voor de discussie en de brainstorming straks in de

werkgroepen.

2. Een punt dat ook aandachÈ behoeft betreft het feit dat het vandaag gaat

om toekomstverkennlngen met een specifiek doel. Toekomstverkenningen kan

men bijvoorbeeld uitvoeren om zicht te kriJgen op optles voor overheids-
beleid. Men denke bljvoorbeeld aan het werk van de WRR. Zo'rt brede

doelstelling hebben wij niet. Het gaat vandaag om verkennende studies
met een specifiek doel. Namelijk met het doel kansrijke perspectieven

voor onderzoek en technoTogie-ontwikkeTing op te sporen. Derhalve gaat

het, als eerste stap, om het formuleren van uitdagingen op basis van

analyse van de potentiële problemen en kansen waarvoor de landbouw en

het landelijk gebied zich in de eerste decennia van de volgende eeurÍ
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zien gesteld. En het 1aat, als tweede staP, om het aangeven (en priori-

teren) van in gang te zetten onderzoekthema's, teneinde in het begin van

de 2Le eeua, te beschikken over de kennis en technologie om optimaal op

de genoemde uitdagingen te kunnen inspelen.

Essentieel blj het type verkenningen rrlaarover lre vandaag spreken is der-

halve dat de in gang te zetten verkennende studies de voorfase vormen om

tot innovatieve hoofdlljnen voor nleuwe onderzoek- en technologiepro-

gramma's te komen.

3. Een belangríjk punt bij de uitvoering van verkennende studies is het

zorgdtagen voor een zorgvuldige combinatie van cognitieve en draagvTak-

aspecten. Sommigen denken dat verkennlngen vooral onafhankelijk, los van

beleldsmakers en belanghebbenden, moeten geschieden. Dat is onjuist.

Irvine en Martln hebben in achÈ landen, in en buiten Europa, onderzocht

wanneer toekomstverkenningen wel en niet effectief zijn. Eén van de

belangrljkste voorwaarden voor effectiviteit, die ziJ in hun boek

"Research Forsight. Creating the Future" aangeven is een zorgwuldige

combinatie van cognitieve en draagvlak-aspecten. Essentieel voor succes-

volle toekomstverkenningen is dat onderkend wordt dat l^Ieten (kennis/

inzieht), willen en kunnen bij elkaar horen. Met de woorden van Schoo-

nenboom: de toekomst actief bernvloeden betekent dat intellectueel

ondernemen moet, worden gevolgd door gedragsmatig ondernemen. Het is van

belang reeds tiJdens het cognltieve Proces de grondslag te leggen voor

dat gedragsmatlg ondernemen. Reeds tijdens de verkenningen moet worden

gewerkt aan het creëren van een draagvlak voor implemenEatie. Irvine

zegx dan ook in een interview (i.letenschapsbeleid, 10e jaargang, DÍ. 10)

naar aanleiding van zijn onderzoek, en ik citeer:

"De beste toekomstverkenning is die welke de beste analyse geeft van

mogelijke toekomstige ontwikkelingen Het gaat niet in de eerste

plaats om de "juiste" keuze, maar om een goede keuze, die wordt gedeeld

en voldoende lang wordt vastgehouden. Alleen als relevante partijen

vanaf het begin beÈrokken zijn bij verkenningsactiviÈeiten is er een

kans dat uitkomsten worden gerealiseerd. Een goede verkenning is dus één

die leidt tot cornmitment aan een keuze." Einde citaat.

Bij de verkennende studies van de NRLO wordt het bereiken van commitment

van relevante partijen veelal in vier stadia vormgegeven:
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b.

a. bij de formulering van de studle-opdracht (daarbij worden deskundl-

gen, beleidsmakers, belanghebbenden en de relevante NRLO-Sector-Kamer

betrokken) ;

tijdens de uÍtvoering van de studle (door lnstelling van een begelel-
dingscommissie);

bij de bespreking van het concept-eindrapport (op srudie(mid)dag met

genodigden) ;

c.

4.

d. bij de follow-up van het studierapport (door systematische interactie
met beleidsbepalers).

Daarbij dient wel te worden opgemerkt dat de NRLO naar commitment-vor-
ming en niet naar consensus streefÈ. Binnen de NRLO bestaan sedert 1971

spelregels om er voor te zol.ger. dat het creëren van draagvlak niet Een

koste gaat van de wetenschappelijke objectiviteit en vernieuwingskracht
van de studies. Juist voor toekomstverkenningen is onafhankeliJkheid van

geest essentieel. De belangrijkste spelregel blnnen de NRLO in dlt ver-
band is dat inhoud en conclusles van de studles voor rekening ziJn van

de auteurs. De bestuurlÍjke organen van de NRLO hebben niet het recht
wiJzigingen in de studlerapporten aan te brengen. Evenmln kunnen zrj
beslissen tot het niet entameren en/of nlet publiceren van studies met

hen mogelijk onwelgevallige conclusies.

De verschillende methodes en technieken voor verkennende studies laat ik
om des tijds wille onbesproken. Het gaat om scenarí-o-studies, analyses
van megatrends, backcasÈing, strategische conferentÍ.es, taakgroepen,
verkenningscommissies, studie-opdrachten aan onderzoekinstellingen,
etc.. Zij kunnen alle, afhankelÍJk van het onderrrerp, en mits weloverwo-
gen en zorgvuldlg te werk wordt gegaan, van nut zijn.

Ter afsluiting van het onderdeel van mlJn inleidlng over het hoe van
verkennende studies merk ik op dat toekomstverkenningen veelal strategi-
sche a7LianËies en effectieve netwerken vragen.
Onderzoek is geen doel op zich, maar onderdeel van het innovatieproces.

5.
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Schema 2:

innovatie-
keten:

activiÈeiten:

actoren:

Landbouw - innovat ie sys Èeem

onderzoek

z-.f---funda- strate- praktijk-
menteel gisch en onderzoek en

toepas- ontwikke-
slngs- llngswerk
gericht

unlv. institu- proefstations,
ten, vak- ROC's,
groepen, bedrijven
bedrlj -
ven

kennisont kennisver- 
-kennis-wikkeling spreiding toepassing

voorlichting invoering
en onderwij s nieuwe

werkwij zen
en
technieken

div. voorl. - bedriJven,
en onderwijs- beherende
lnstanties, instanties,
demonstratie- diensten,
bedrijven organisa-

Èies

De tiJd laat niet toe de dlverse aspecten van innovatieprocessen te be-

spreken. Het enige waar ik op dit moment op wil wijzen is dat voor een

succesvolle technologlsche innovatie de inspanning van vele actoren

nodtg is. Bij lnnovatie zijn kennlsproduktie, kennisdiffusie en produkt-

en marktontwikkellng essentlële en samenhangende elementen.

Technologische innovatles vragen een strategische alliantie van funda-

menteel, strategisch en toepasslngsgerlcht onderzoek en innoverend

bedrijfsleven. Blj de opzet van verkennende studies zullen we daar ter-
dege rekening mee moeten houden.

In meer algemene zin geldt dat de beleidslijn van de NRLO is, dat bij
het op gang brengen en uitvoeren van verkennende studies afstemming en

samenwerking met andere organisaties wordt nagestreefd. Het gaat daarbij
om afstemming en samenwerking met sectorraden, WRR, verschillende depar-

tementen, onderzoekorganisaties, bedrijfsleven, maatschappelijke organi-

saties, e.8.. Waar rnogelijk wordt gebruik gemaakt van de studies van

anderen. Daar waar noodzakelijk entameert de NRLO zelf verkennende

studles. Voor de felteliJke uitvoering van studies wordt vaak gebruik

gemaakt van de deskundigheid van onderzoekinstellingen.

MÍjnheer de voorzitter,

Ik kom tot het laatste deel van mi'in inleiding. Namelijk "Verkennende stu-
dies: wat?"
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Waar moeten die verkennende studies over gaan? Op het eerste gezicht is het
antwoord op die vraag simpel. Immers de Algemene Kamer van de NRLO heeft in
één der laatstgehouden vergaderlngen vastgesteld daÈ "duurzame ontwikke-

líng" een rode draad voor de MeerJarenvisie 1995 - 1998 moet zíjn. [,Iat dat

wel en niet impliceert is onderwerp van dlscussle Beweest ln de NRLO-gremla

in de afgelopen maanden. En is een hoofditem op deze studledag vandaag. Ter

ondersteuning van dle dÍscussle een aantal korte opmerklngen met betrekking
toÈ duurzame ontwikkellng.

1. Duurzame ontwikkeling is een container-begrip. Een container waarin

vele, voor vandaag en de toekomsÈ essentiële, problemen en kansen tesa-

men \.rorden gebracht. Er bestaan tientallen pogingen om dit begrip te
definlëren. Het lijkt mij niet verstandig in de groepsdiscussies vandaag

te proberen nu eens en voor altijd en een ieder bevredigende defÍnitle
te formuleren. I,rIe kunnen onze tlJd beter besteden. En wel door ons te
concentreren op de hierna voJ-gende punten 2 t/n 5 en voor wat betreft de

deflnitie vooralsnog vrede te hebben meE de omschrljvlng uit het NMP.

Namelijk dat het blj duurzame ontwÍkkeling gaat om "een ontwlkkellng die
voorziet in de behoeften van de huidlge generatie, zonder daarmee voor

toekomstige generaties de mogelijkheden in gevaar te brengen om ook ln
hun behoeften te voorzien". Die definitie is even bruikbaar en onbruik-
baar aIs vele andere potentiële defínities.

2. De bruikbaarheid van het begrip duurzame ontwikkeling neemt toe indien
we de discussie op operationeel niveau in plaats van 1deëel niveau gaan

voeren. Het gaat dan om zaken als: bevorderlng van duurzaam samengaan

van ecologische en economische functies, om integraal ketenbeheer van

stoffen, energie-extenslverlng, kwaliteltsverbeterÍng, èD om schone

technologle, uitbanning van verspillÍng, gebruik van hernieuwbare hulp-
bronnen, recycllng van grondstoffen en ingrijpende verbetering van de

efficÍency van produktie-, distributie- en consumptieprocessen.

Van waarde daarbiJ lijkt mij ook de suggestle van de WRR in de U toege-

zonden notÍtie "Concepties van duurzaamheid" om niet zo zeet op duur-

zaamheid als wel op vermindering van onduurzaamheid te mikken.

3. VoorËs is het - opnieuw in lijn met de WRR - van belang in het oog te
houden dat er verschiTTende concepties van duurzaamheid bestaan. En we1

omdat er tussen indivÍduen en maatschappelijke groeperlngen (aanzlenlíJ -



15

4.

ke) verschlllen bestaan

economische en sociale

zaanheld.

in de bereidheid om respectievelijk ecologlsche'

risico's te lopen bij de verminderÍng van onduur-

BiJdeontwlkkellngvanhetNRLo-studleprogrammadientermiJnslnzlens
dan ook rekenlng mee te worden gehouden dat voor een duurzame ontwlkke-

1lng ecoTogische, economische, sociaTe, Èechnische en ruinteTijke ont-

vikkeTingen en verttieuwingen aandacht behoeven. AfzonderllJk, maar voor-

al ook ln onderllnge samenhang.

De noodzaak van duurzame ontwikkeling is uiteraard niet pas in de 21e

eeuw aan de orde. Opgemerkt kan worden dat reeds thans het landbouwkun-

digonderzoekeenorièntatieindierichtingkent.Datblijktinzekere
mate uit documenten als de NRlo-Meerjarenvisie 1991 - L994, uit het

Beleidsplan Wetenschap en Technologie van LNV, uit het concept-strate-

gisch plan van de LU, uit verschillende onderzoekprogramrna,s van DLo'

TNo,proefstatlons,e.a,.Enhetblijktuitbeleidsnota,salsdeSNL'
het NBP en het NMP+.

l,lat ln die documenten staat hoeft vandaag uiteraard niet herhaald te

worden.VandaaggaatheteromeenstaPverdertemaken.Deoriëntatie
is niet problemen en kansen in de negentiger jaren' maar problemen en

kansen in de voTgende eeuw.

De uitdagingen waarvoor wij ons Sesteld zien bij het realiseren van een

duurzarne ontwikkeling in de 21e eeuw zijn enorm. Dat is duidelijk indien

we alleen al letten op ecologlsche duurzaamheid. Ik licht voor wat dat

betreft één conclusie uit het u toegezonden concept RMNO-rapport "De mi-

lleugebruiksruimte als uitdaging voor technologie" ' Namelijk de conclu-

sledat'gegeveneenaantaluitgangspunten,reductiesvoorverschillende
vormen van milieubelasting noodzakelijk zijn die over het algemeen

llggen ln de orde.grootte van 60 tot 95t, teneinde anno 2040 een duur-

zaam nlveau te realiseren.

DaarblJ moet worden bedacht daÈ het nlet alleen om duurzaamheid met het

oog oP de mllleugebrulksrulmÈe Eaat' Het gaat - ik zei het reeds - ook

om onder meer economÍsche en sociale duurzaamheid'

DatmaakLdeopgavenenuitdagingennietkTeinet,maarstoterenveeT-
onvattenderl

5.
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Sanenvattlnc Inlelding VerkaÍk

1. Toekomstverkenningen zijn essentieel in het kader van de strategische

beleidsvorming; sysÈematlsche verkenningen vormen een gemeenschappelijk

belang van alle bij het landbouwkundig onderzoek betrokkenen.

2. De essentiële vragen op de studledag zlJn:

a. I.Ielke ziJn de belangrlJkste problemen en kansen waarvoor de Neder-

landse landbouw en het landellJk gebied zlch ln de 21e eeuw geplaatst

zullen zlen?

b. We1ke verkennende studles zouden in gang moeten worden gezex om die

problemen en kansen scherper in beeld te krijgen? Als basis voor uit
te voeren onderzoek- en technologieprogramma's in de negentiger

j aren.

3. Effectieve toekomstverkenningen vragen een zorgvuldige combinatie van

cognitieve en draagvlak-aspecten.

4. Duurzame ontwikkeling ls een waardevolle insplratiebron voor vletenschap

en technologie, mlts:
a. ecologische, economische, sociale, technische en ruimtelijke ultda-

gingen in onderllnge samenhang worden bezien;

b. niet wordt gewacht tot het schone ideaal duurzame ontwikkeling

kristal-helder is;
c. wetenschap en technologie zich richten op trendbreuken Èer vermi-nde-

ring van onduurzaamheid.
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HetisonmogelijkÈevoorspellenhoedelandbouwenhetlandelijkgebieder
in Nederland in het J aat 2OL5 zul1en uitzien. wel lijkt het mogelijk een

aantal Erends en waarschlJnllJke gebeurtenissen te schetsen die op de ont-

wikkeling ervan van invloed zullen zlJn. In het verlengde van deze moge-

liJketrendskandoormlddelvanverkenningeneenaantalscenario,suit-
gewerktwordendleonsbehulpzaamkunnenzlJnblJhetbepalenvandekoers
op dit moment naar de toekomst toe '

In deze notitie zljn daartoe een aantal mln of meer losse beargumenteerbare

stellingen en elementen bijeengebracht voor overweging' Het gaat om moge-

lijkheden, niet om voorspellingen en ook niet noodzakelijkerwijs om de

mening van de auteur. Het spreekt vanzelf dat de lijst van elementen gemak-

kelijk uitgebreid zou kunnen worden'

Onzekerheid

De toekomst is onzeker doordat er zich min of meer toevallige en onvoor-

zienbaxe gebeurtenissen kunnen voordoen die grote invloed kunnen uitoefenen

opdetotdantoebestaandemaatschappelijketrends.Tedenkenvaltaan
oorlogen, natuurrampen en milleuramPen. Hier dient de samenleving steeds

rekening mee te houden, maar doet dat onvoldoende' over langere termijn

bezien kunnen op zlch onvoorzienbare gebeurtenissen zich toch met groËe

mate van waarschiJnlijkheld voordoen'

zo za:- er z1c]n waarschijnlijk de komende 25 jaar wel weer één of enkele

keren een grote tot de verbeelding sprekende periode van voedseltekorEen

voordoen, zoals in L973/74. Zo',n gebeurtenis kan een schoksgewijze veran-

deringtengevolgehebbenindeopvattingenenhetdenkenoverlandbouwpro.
duktie en over de relaties tussen landbouw, natuur en milieu' ook zal er

zich waarschijnlijk we1 tenminsÈe één keer een belangrijke energiecrisis

voordoen die tot gevolg heeft dat men zich extra bezint op het gebruik aan

energie in de landbouw. Er zullen zich waarschijnlijk ook enkele grote

milÍeurampen voordoen die veel invloed zullen hebben op het milieubewust-

zljn.
voortgaande belastlng van het milieu door menselijke activiteiten zal het

aanpassings.enherstelvermogenvanecosystemenkunnenaantasten(global
change).onderbepaaldenogmoeilijkvoorspelbareomstandighedenkunnen
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sluipende veranderingen in het milieu tot explosieve reacties leiden ("che-

mische tijdbom"). Onzeker ls of de Nederlandse samenlevlng wel bereid en in

staat zal- zi-jn de achteruitgang van flora en fauna te stoppen en of de

landschappelijke kwaliteit kan worden behouden.

De Nederlandse en de EG-landbouw zullen zÍch ontwikkelen in het spannlngs-

veld van vele onvoorspelbare, beperkt beheersbare en deels exogene facto-

ren, zoals economische ontwikkellngen en crises, handelspolitieke relaties,
politieke ontwikkelingen in met name Oost Europa, de VS en Japan, wecen-

schappelijke en technologische ontwikkelingen hier en elders. Ook binnen de

eigen landbouw en samenleving zullen onverwachte gebeurtenissen rnet betrek-

king tot voeding, volksgezondheid, technologie en prijzen tot grote schoks-

gewijze veranderingen kunnen leiden in het denken over de landbouw en het

landbouwbeleid, vaak ook weer gevolgd door een geleldelljk wegebben van dle

veranderingen. Het gevolg van al deze zaken kan zijn dat er zich sterke

golven voordoen in het denken.

Duurzame landbouw

Hoogstwaarschijnlijk zullen de jaren negenEig gekenmerkt worden door een

verscherping van milieunormen en de daarbij behorende regelgeving. Door

toenemende milieumoeheid en ineffici;nte regelgeving kan er zich echter

rond het jaar 2000 een erisis voordoen over de vraag naar de zinvolheid en

legitimiteit van allerlei milieudoelstellingen en -maatregelen. Zo'n tijde-

lijke crisis zal weliswaar tot een zekete stagnatie van inspanningen en

sanering van maatregelen leiden maar dit zal slechts tijdelijk effect heb-

ben. Door de groei van de wereldbevolking en de toename van de materiële

welvaart in de wereld zal de druk op schaarse natuurlijke hulpbronnen tot

ver in de volgende eeuw blijven toenemen en dit zal tot een steeds verdere

institutionalisering van het rnilieubeleid binnen bestaande institutionele

kaders leiden. Milieurampen zullen schoksgewijs tot versterking van het

milieubeleid kunnen leiden.

Het is onwaarschijnlijk dat duurzaamheidsdefinities uitsluitend gebaseerd

op natuurwetenschappelijke en ecologische uitgangspunten de basis zullen

gaan vormen voor het politiek proces. I.tleliswaar zal bij afweging vaker dan

in het verleden voorrang gegeven worden aan ecologische waarden, maar duur-

zaamheid blijft, net als het begrip sociale gelijkheid, in wezen een poli-

tiek in te vullen begrip, \^raarvoor afweging nodig is . Bij die afweging
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zullen ook in de voorzienbare toekomst nog regelmatig natuurwaarden en

milieukwaliteit opgeofferd worden voor materiële welvaart en sociale vrede '

In de politieke afweging is er dus een bllJvend spanningsveld tussen socia-

le, ecologische en economische continu;teit. Dit betekent ook dat er nog

veel discussie nodig is over de vraag hoe duurzaamheidsdoelstellingen

concreet moeten ldorden lngevuld. Verschillen in preferenties ten aanzien

van duurzaamheldselsen en materiële welvaart en in groepsbelangen zu1len

binnen en tussen landen en economische blokken in Èoenemende mate leiden

tot politieke confrontatles.

ProdukCie-technisch gezlen is het goed mogelijk tegemoet te komen aan de

snel groeiende vraag naar voedingsmiddelen in de wereld. Bij de bestaande

rechtssystemen en sociaal-economische organisatie van de produktie leidt

dit echter tot een toenemende druk op de ecosystemen in de wereld wegens

enerzijds uitbreidingen van het areaal en anderzijds toenemend gebruik van

energie, kunstmest en bestrijdingsrniddelen. Beide oorzaken oefenen tot op

zekere hoogte een tegengestelde krachg uit. Vermindering van de druk op

natuur en milieu zal sterk afhangen van verbetering van de efficiëntie van

gebruik van bodem, Iirater, kunstmest en bestrijdingsmiddelen. Dit zal echter

veelal gepaard gaan met kostenverhoging en sociale uleerstand.

In Nederland valt te verwachten dat forse reducties in verbruik van ener-

gie, kunstmest en bestrijdingsmiddelen, zoals aangegeven in de SNL en het

I,Í.IPG voor heÈ jaar 2000, kunnen vrorden gerealiseerd zonder dat de produktie

daar in belangrijke mate voor hoeft te worden ingekrompen. Veel van de

reducties kunnen worden gerealiseerd binnen de bestaande technologie, name-

lijk door verbeterde bedrijfsvoering en door betrekkelijk goedkope struc-

turele aanpassingen. Voor het laatste deel van het aanpassingstraiect moet,

zoals bijvoorbeeld met betrekking tot de ammoniakuitstoot' een toenemend

beroep gedaan \{orden op nieuwe technologie en dure aanpassingen. Indien in

een later stadlum alsnog scherpere duurzaamheidseisen aan de landbouw l{or-

den opgelegd, dan zullen ln sommlge gevallen de kosten of opbrengstdervin-

gen dermate hoog zlJn dat produktie-uitval verwacht mag worden.

Energieverbruik vormt op langere termiin waarschijnlijk een van de meest

knellende duurzaamheidsvoorwaarden. Bij scherpere duurzaamheidseisen moet

niet alleen gedachÈ worden aan energie-efficiëntere produktie met minder

direct (verwarming, trekkracht) en indirecE (opgeslagen in kunstmest en
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andere produktiemiddelen) energieverbruik. Consumptiegewoontes vormen

eveneens een belangrÍjke oorzaak voor direct en indirect energieverbrulk.

Te denken valt aan de wens om het hele jaar door te kunnen kiezen ult een

groot assortÍment verse groenten en fruit en een groot verbruik van dler-
lijke produkten. Indien veel scherpere eisen aan het energieverbruik ge-

steld moeten worden doemt de vraag op in welke mate daar dan structurele
aanpassingen in produktie en consumptie voor nodig zijn en op welke wijze
die tot stand gebracht zouden kunnen worden. Gedwongen aanpassing van con-

sumptie is in directe zin moeilijk voorstelbaar. Gedragsaanpassing za1

waarschijnlijk vooral moeten gaan via gedragsbeïnvloeding en men kan zich
afvragen of er bestuurlijk en economisch gezien alternatieven zijn voor

hoge energieheff ingen.

De internationale context

De ontwikkelingen in Midden- en Oost-Europa zullen grote invloed uitoefenen

op de landbouw in de EG. Eén mogelijkheid is dac deze landen zich mede door

economische associatie met de EG snel ontwikkelen. In dat geval zaL het

Oosteuropese aanbod op de landbouwmarkten aanzlenlijk toenemen en een extra
prijs-drukkend effect uitoefenen. Zo'n ontwikkeling zal specialisatÍe in de

EG in hoogwaardige produkten versterken.

Een tweede denkbare mogelijkheid is dat een aantal van de Midden- en Oost-

europese landen een lange periode van í.nstabiliteit zullen kennen waarbij

democratie allerminst vanzelfsprekend is en economische en agrarische ont-

wikkeling stagneert. Dit kan inhouden dat de EG langdurig grote hoeveelhe-

den financiële steun en voedingsmiddelen ter beschikking moet stellen uit
humanitaire en veiligheidsoverwegingen.

Een eventuele mislukklng van het huldige GATT-overleg zaL het ontstaan van

regionale handelsblokken bevorderen. In de Europese landbouw zal dax dwln-

gen in de richting van meer produktiequoteringen. Als gevolg daarvan zal de

ontwikkeling van de economische produktiviteit vertragen, zoals reeds het

geval is bij de melkproduktie. Het verschil in binnenlandse prijzen voor

landbouwprodukten tussen Europa enerzijds en Amerika en de ontvrikkelings-

landen anderzijds zal er door toenemen. Er kan in dat geval, mede uit
overwegingen van milieu-, natuur- en regionaal beleid ook een sterk toene-

mende tendens ontstaan naar renationalisatie van het landbouwbeleid in de

EG.
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Het 1s onwaarschlJnliJk dat ontwlkkeltngen ln de ontwikkellngslanden een

sterke lnvloed zullen ulÈoefenen op de Landbouw ln de welvarende landen.

Omgekeerd zulLen de welvarende landen zich om poLitieke, humanltaire en

ecologlsche redenen wel lntensief bllJven bemoeien meÈ de econonische en

agrarlsche onÈwikkellng in de rest van de wereld.

Bestuur en heleid
De legltimerlng van het landbouwbeleld vornÈ één van de centrale problemen

voor de komende decennla. Dlt is nlet ultslultend een gevolg van het "vast-

lopen" van het Nederlandse en EG-landbouwbeleld van de afgelopen decennla,

maar ook van de algemene crisis die zlch ln veel landen in de wereld vol-

trekt ten aanzlen van de legltlmering van heÈ overheidsbeleid. De mlsluk-

king van de centraal-geleide socialistlsche regeringsvormen in Midden- en

Oost-Europa en veel- ontwlkkelÍngslanden, het tot verpaupering geleid

hebbende Reaganlsme en ThaÈcherisme en het vastgelopen sociale zekerheids-

stelsel in elgen land vormen daarvan voorbeelden. Het weryallen van een

mogeliJk sociallstlsch alternatlef heeft ook repercussies voor de ro1 van

de overheid in de welvarende landen, TwiJfel aan het vermogen van de over-

heid om effectlef en efflclënt ln te spelen op de líensen van de samenlevlng

resulteert in omlaagschroeven van het verwachtingsPaÈroon en die wensen.

Het ÈlJdlg hervlnden van legltlmerlng van het overheidsbeleld lijkt een

voorwaarde voor het voorkomen van een ongeplande en onbeheersbare neer-

waartse spiraal in het functloneren van de overheld. Hierblj doet zich een

evident "prlsoners dllemma" voor. Beperklng Èot de kernÈaken behoort in dlt
licht dan ook meer ln te houden dan een zoveelste poging om heÈ logge over-

heidsapparaat wat te laten inleveren.

Het landbouwbeleÍd, dat er in de afgelopen decennia op gericht was ener-

ziJds produktle- en produktivlteltsstijging te bevorderen en anderziJds

aanpassingsprocessen in de landbourd te vertragen en minder piJnlijk te doen

zÍ-jn, is tegen een aantal grenzen opgelopen. De inkomensoverdrachten en de

kosten voor de overheld zijn hoog opgelopen en hebben in toenemende mate

tot handelsconfLicten geleld. Het neÈto effect op inkomens is deels teniet

gedaan door het ontsÈaan van quoÈarents, hogere grondprljzen en efficiën-

tleverllezen. Ihans lÍJkt er bU de nlet-agrarlsche bevolklng evenmln een

draagvlak te bestaan voor het landbouwprlJsbeleld als tlen Jaar geleden

voor het landbouwmllleubeleld. Het ls onwaarschiJnliJk dat de samenlevingen

in de welvarende lànden duurzaam bereld zullen bllJven Èot grote inkomens-

overdrachten van belastingbetalers en consumenten aan agrarlsche producen-
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ten. Om lntern politieke redenen ziJn er weinig problenen orn de consumenten

de lasten te laten dragen. Consunenten ln hoog onEwikkelde Landen hebben

Ímmers weinlg polltleke macht. Trends 1n externe polltÍeke krachten rnaken

dlr echter Julst moelllJker omdat dlt noelLtJk te comblneren vaIE net de ln
het lnternatlonale handelsverkeer nagestreefde vergrote toegang tot mark-

Èen.

Niet onwaarschiJnlijk is derhalve voor de komende decennia dat het land-

bouwbeleid geleidellJk aan of wellicht ook abrupt gericht zal worden op

versnelde aanpassing. Mede door de lnternatlonale handelsrelatÍes zullen
nationale prljzen waarschlJnliJk convergeren en dit houdt voor de meeste

welvarende landen en produkÈen Ín dat prijzen zullen dalen.

De bijdrage van de grondgebonden produktie in Nederland aan de wereldvoed-

selvoorzlening Ís van verwaarloosbare betekenls. Het eventueel uit produk-

Èle nemen van grond hier kan gemakkellJk worden gecompenseerd door betere

benuttlng van produktlepotentleel elders ln Europa en In de wereld. De

vraag in welke mate het landeliJk gebied in Nederland voor landbouw ge-

brulkt za1- worden hangt dus vooral af van de economlsche en sociale afwe-

ging van agrarische belangen enerzljds en alternatlef gebruik anderztJds.

De hoge geschiktheid van gronden in Nederland voor landbouwproduktie en de

hoge gerealiseerde opbrengsten en Eoegevoegde waarden per hectare hebben

een aantal lange-termijn lnplicaties. Grond blijft relatlef duur en wordt

slechts uit produktie genomen door hoge betalingen door de overheid of door

een koopkrachtÍg alternatief gebruik.

In het verleden functloneerde LNV sterk decenÈraal met grote autonomie voor

de verschillende dlensten en lnstelllngen. De decentrale organisatie Ís
ntet goed in staat aan de extern door de polltlek opgelegde Èaaksuelllngen

ten aanzien van natuur, mlLieu en produktiewlJzen te voldoen. Schelding

tussen beleid en uitvoering met verzelfsÈandlging en privatlsering van de

decentrale dlensten en lnstellingen is daarom onontkoombaar. Voor het

ministerie dat de zorg heeft voor de landbouw en het landelijk gebied llj -

ken concentratie op hoofdtaken met sturing op afstand derhalve onontbeer-

liJk om te voldoen aan de Èaakstelllngen.

Het sociaal en econonisch beleld ten aanzien van de landbouw en het lande-

lljk gebied zal verder vermaatschappelijken. De rest van de samenleving zal
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zlch ultdrukkelljker doen gelden blJ het stellen van kaders waarblnnen de

landbouwbelangen elgen speelruimte houden. Dlt beCekents een vermlnderde

dlrecte Ínvloed van de Landbouwbelangen blnnen bestuurlljke kaders'

Duurzaam landelUk Sebled

De duurzaamheid van het landel-iJk gebÍed wordt nlet alleen bepaald door die

van de afzondellJke funcÈles daarln, maar vooral door de mate waarln ver-

schlllende, rulmtelijk samerrtrangende functles oP lange terrnijn een viÈaal

en l-eefbaar gebled bllJven opleveren. Ontwlkkellngen op het Nederlandse

platteland worden |n toenemende mate bepaald door die ln andere I'Iesteurope-

se landen. TegellJk met de versterklng van de internationale dlmensle

tekent zich een decentrallsering en reglonallsering van het beleid af'

Een meer naar reglo gedlfferentleerde ontwlkkeltng hoeft niet te betekenen

daÈ er steeds sprake ls van een verwevenheid of samengaan van functles bln-

nen een beperkt gebled. l{el zal een integrale benaderÍng van ruimteliJke en

mllieuvraagstukken tot keuzes dwlngen. Zo zuL1"en economische potenties van

regio,s toÈ krachtÍge land- en tuinbouwgebleden kunnen leiden met optinale

infrastructuur. Ook zullen demografisehe trends en preferenties van de

bevolklng het gezicht van het platteland meer en meer gaan bepalen, onder-

meer door de recreatieve betekenis die er aan wordt toegekend.

De voor Nederland ontworpen ecologische hoofdstructuur frelu z'n ecologisch

kansrijke en kwetsbare gebieden zal ult het papieren onÈwerPstadium kunnen

komen en een echt levend netwerk met Europese verblndingen worden, waarbij

bos en natuurgebieden en watersystemen borg staan voor het behoud van

natuurwaarden.

BiJ her sÈuren van dergellJke onÈwikkelingen ln het landelljk gebled zien

de overheden zich voor dÍlemma's geplaatst. NIet onwaarschiJnllJk is dat

sturing op natlonaal nlveau za]- vexzwakken in heÈ licht van de geschetste

regionale aanpak. Provlneiale en waterschapsbestuurders zullen daarbij op

hun ultgebreidere verantwoordelijkheid moeten worden aangesproken, maar de

bestuurl-Uke complexlteit zal veelal een verËragende factor vormen in het

ontwlkkelingsproces .

Door technlsche ontwlkkellng en economÍsche stimulering van land- en tuin-

bouw ls het thans aanwezlge areaal veel te 8root. In het beleid ten aanzien

van het landeliJk gebled zaL de aandacht relatlef verschuiven van agrarl-
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sche produktiefunctles naar andere functies. De aandachÈ voor de ecologl-
sche herstelfunctle en voor de soclale en recreatleve funcÈie ten behoeve

van de urbane bevolklng zal toenemen. Reallocatie van het agrarlsch grond-

gebruik voor extensievere en nlet-agrarlsche gebruikswÍjzen ls landbouw-

economisch gezien noodzakellJk en vanult andere functies zoals natuur-
ontwlkkeling, recreaËie en wonen bezlen wenselijk. Het 1s echter polltlek
gezien onmogeliJk dlt aan de markt over te laten omdat het tot groot
vermogensverlles bij grondbezltters zou leiden en ook grote regÍonaal-
economische verschuivlngen tot gevolg zou hebben.

Het actief inÈerveniëren ln de besÈemmlng en het gebruik van gronden levert
veel problemen op. De samenleving zal- de consequenties van dergeliJke
beleidsmaatregelen aangerelkt moeten krÍJgen. Er ziJn grote hoeveelheden

overheldsbudget voor nodig. Het Ís ook de vraag of sterke interventÍe
binnen de huidige traag werkende lnstltutlonele kaders mogeliJk is. Maat-

schappeliJk gezlen ls er ook een zekere maLe van concensus nodig voor zo'n
actief lntervenièrende overheld, en de bevoegdheden tussen de bestuurslagen
EG, nationale, provinciale, Bo locale overheid en tussen de overheld en

burger behoeven verduidellj king.

Markt en techniek
Waarschijnlijk zal er de komende decennia voortgaande economische groel
plaatsvinden. Het volume van de vraag naar prlmaire Landbourrprodukten zal
slechts in geringe mate veranderen. De technische ontwikkeltng ln de agta-
rlsche produktie za1- zLch. ln snel tempo bllJven voltrekken. Arbeidsbespa-

rende technieken leveren daar evenals in de afgelopen decennia een grotere
bijdrage aan dan biologlsche technieken. Een en ander impliceert een voort-
durende noodzaak tot vermindering van de produktiecapaciteiL in de land-
bouw, met name van arbeid.

Ontwikkelingen in consumencenpreferentles zullen steeds meer leÍden tot
differentiatie en segnentatie van de produktie. De vraag naar betere klsa-

liteiuen, "specÍalties" en merkartlkelen neemt toe. De gewensËe eigenschap-
pen hebben niet alleen betrekking op de fysleke kwaliteit, maar ook op

"fashí"on", lmago, produkËiewlJze en geschlktheÍd voor be- en verwerklng. In
toenemende mate worden eisen gesueld aan "natuurlijke'r produktiewljzen,
geen of gering gebruik van chemische produktÍemiddelen en dier-vriendelijke
produktiesystemen. Aangezien deze eisen niet voor alle marktsegmenten ln
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gellJke mate doorwerken is verdere urarktdifferentiatie een vrijwel automa-

tisch gevolg. Informatlsering en ketenrelatles maken het mogellJk om de

verelste garanties over kwallteit en produktiewiJ ze te garanderen.

Nieuwe landbouwprodukten afkomstlg van genetlsche modificatie zullen pas ne

het Jaar 2000 van groot dÍrect economlsch belang worden. Dlt kan lelden tot
versterkte marktsegmentatle, enerzlJds omdat de technlsche mogellJkheden

voor heÈ produceren van "specÍaltles" er door Èoenemen en anderziJds omdat

wellicht een deeL van de consunenten een negatleve waardering zaL demon-

streren ten aanzlen van zulke produkten.

Sociale orsanisatie en werkselesenheid

In het Jaar 201-5 zal het volume van de agrarische werkgelegenheid waar-

schiJnlijk tot ongeveer 40 tot 50 procenÈ van het huidige ziJn gedaald. Het

tempo zal mede afhangen van de omvang van de lnkomensoverdrachten en de

wijze waarop die plaats vlnden.

Emancipatolre ontwlkkeLlngen zullen zlch geleldelÍJk aan uiten in grotere

bestuurlUke en arbeldspartlclpaËle van vrouwen ln de landbouw. Het aantal
(deelt{d)bedrlJven rraar de vrouw als feitelijk bedrijfshoofd en belang-

riJkste werknemer optreedt zal waarschiJnlijk aanmerkelÍjk toenemen. Het

overheidsbeleid dat gerlcht is op vergroting van de arbeidsparticipatie kan

hierblJ een versnellende rol spelen.

Het typische gezlnsbedrijf neemt verder in betekenis af doordat enerzijds

"economies of scale" leiden tot bedr{fsvergroting en een relatieve toename

van nlet-gezinsarbeld en anderzijds doordat het zoeken naar werkgelegeriheld

blnnen het famlllebedriJf steeds mlnder het geval zal zijn als gevolg van

emancipatoÍre trends en de gerlnge marglnale beloning van arbeid op vele

kleine bedriJven. In met name de akkerbouw zal het deelt{dbedrÍJf een voor

de hand liggende opl.osslng vormen voor de komende generatle. Hoewel deel-

tÍJdlandbouw waarschiJnllJk slechts in een overgangsfase van economische en

sociale aanpasslng een aantrekkelijke optle bltJft, kan deze toch gedurende

een of enkele generaties een stempel drukken op het platteland. De overheid

kan hierop reLatief veel lnvloed uitoefenen door fiscale en sociale steun-

maatregelen.
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Evenals dat het geval was ln de afgelopen eeuwen zaL er ook in de konende

decennia vanuit dlverse groepen betoogd worden dat technologische en eco-

nomische ontwikkelingen allerlei ongewenste gevolgen hebben voor de lcrsali-
teit van de samenleving, het gedrag van mensen, voor natuur en nilieu en

bepaalde soclale groepen\ Evenals in het verleden zullen daarbij golfbewe-
glngen van pesslmisme en optftnlsme optreden. De aard en lntensÍteit van het
mllleuprobleem en het maatschappellJke onbehagen over blotechnologlsche
ontwikkellngen zullen er toe lelden dat de roep om democratische sturlng
van Onderzoek en Ontwlkkellng toeneemt. Omdat blnnen de huidige lnstltutio-
nele context aan democratlsche sturlng uÍterst moe11lJk inhoud te geven

valt, mede door de complexlteit van problemen dle met technologlsche ont-
wikkeling verbonden zijn, en omdat sturing op natlonaal niveau welnlg
effect heeft op lnternatlonale technologische ontwikkelingen, leidt de

polltieke druk ln de praktljk waarschiJnlijk Èot golven met meer of minder

bureaucratisering en tot meer of minder omvangriJke nationale inspanningen

voor Onderzoek en Ontwikkeling. Voor het dilemma van sturing van Onderzoek

en OntwikkelÍng is ln de komende decennia een doorbraak onwaarschijnlljk.

Ook in de 2L eeuw za| er behoefte bestaan aan een zlch verder ontwikkelend
hoogwaardig kennissysteern. De vanzelfsprekendheid van overheldsfinancle-
rlng, en dus ook van overheidssturing, zal verder afnemen. DaarblJ za].. de

overheid zich steeds meer concentreren op collectieve functies met betrek-
king tot landbouw en het landelijk gebied, terwÍj1 het bedrijfsleven de

primaire veranÈwoordelijkheid zal moeten nemen voor marktgerichte functies.
Gezien de grote verschillen tussen takken en in relaties binnen de kolon
zullen zich cluscers gaan vormen dte de primaire zorg voor financierlng en

sturing van relevant geacht onderzoek en voorl.ichting voor hun rekening
nemen. De functie voorlÍchting zal mede door priJsstelllng meer overgenomen

worden door dienstverlenende, toeleverende en afnemende bedrijven en het
beroepsonderwijs. De term OVO, die herinnert aan de organisatie van het
kennissysteem van vóór de sterke speciallsatle en concentratie van bedriJ -

ven in de produktiekol-om, zal hierdoor verder aan betekenis verlí.ezen. De

behoefte aan afstemming binnen het kennissysteem blijft bestaan maar de

wíjze waarop daar vorm aan gegeven wordt verschilt per cluster.

Dr .Ir . C .L.J , van der Meer

1-8 februari 7992
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Dlscussle over de aanpak van verkennlnsen en over de Problemen en kansen

voor de Nederlandse landbouv en het landelllk gebled

De aanpak van verkennlng,en en de probLemen en kansen voor de Nederlandse

landbouw en het landellJk gebled ln de eersÈe decennla van de 2]-e eeul

vormden het onderwerp van de groepsdlscussies tlJdens het ochÈenddeel van

de studledag.

De lnlelding van Verkaik 'Verkennende studles: waarom, hoe en waÈ?" en de

notitle "Problemen en kansen voor de Nederlandse landbouw en het landelljk

gebled ln de eerste decennla van de 2Le eeuw" van Van der Meer vonnden

hiervoor het baslsmateriaal.

discussle is gevoerd aan de hand van de volgende vragen:

Bent U het eens met de door VerkaÍk genoemde kernpunten?

(zie "Kernpunten Inleldlng Verkalk")

Welke door Verkaik nlet genoemde aspecten acht U bij de aanpak van de

verkennlngen van belang?

Iíelke andere rode draden - naast duurzame ontwlkkellng - acht U voor de

koers en strategie van het l-andbouwkundig onderzoek in de komende decen-

nia van belang?

In de U toegezonden gelljknamige notltie worden een aantal "Problemen en

kansen voor de Nederlandse l-andbouw en heÈ landeliJk gebied in de eerste

decennla van de 21e eeuw" genoemd.

I'Ielke belangrlJke problemen en kansen nist U?

Welke problemen en kansen zlJn Uws lnzlens in de notitie totaal verkeerd

ingeschat?

5. I,Ielke rrendbreuken denkt U dat er noodzakeltJk zljn in de landbouwPro-

duktie, -verwerking, -consumptle en ln de zoxt voor het landelijk gebied

met heÈ oog oP een duurzane ontwlkkellng?

Een aantal hoofdllJnen ult de groepsdlscussles en de bespreklng plenalr ls

hier kort hreertegeven. DaarbiJ Ís globaal de volgorde van de vragen aange-

houden.

- Een aantal deelnemers vraagt zlch af of het door Verkaik bepleite draag-

vlak niet te veel beperkingen oplegt voor verkenningen. In de discussie

komt naar voren dat er een onderscheid nodig is Eussen draagvlak voor het

doen van verkennlngen en draagylak voor het resultaat van de verkennin-

4.
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gen. Verkaik doelt op het eerste draagvlak. De deelnemers ziJn het er
over eens dat over de uitkomsten van de verkenning geen consensus behoeft
Èe bestaan.

Opgemerkt wordÈ dat het biJ verkenningen ook kan gaan om verduideliJklng
van de problemen en opvattingen, waarblJ consensus tiberhaupt niet aan de

orde is. Overlgens wordt geconstateerd dat er ln de praktlJk wel degellJk
sprake kan ziJn van een spannlngsveld. Voorkomen moet ln leder gevaI" wor-
den dat het onderzoek het hoofd te snel nelgt naar het maatschappel-lJk

draag:rlak. Dlt kan namellJk ten koste gaan van het vernieuwend vermoten.

Sonnige deelnemers vinden dat de aandacht ln de stukken te veel 11gÈ bU
naatschappeliJke ontwikkeLlngen en te weinlg biJ weuenschappelijke onr-
wikkelingen. De ontwÍkkelÍngen in de wetenschappen kennen, zo wordt
gesteld, een eigen dynaniek. Naast verkennÍngen over maatschappeliJke en

beleidsmatige ontwlkkellngen worden ook wetenschappelijke verkenningen
noodzakelljk geacht. Enkele deelnemers zlJn overlgens niet optimistisch
over de mogellJkheden hiertoe.
In verband met wetenschappeltjke ontwlkkellngen wordt ook aandacht ge-

vraagd voor de financierlngsstructuur van het onderzoek. Men wijst op het
gevaar dat deze structuur bevriezend op de wetenschappeliJke ontwlkke-
lÍngen kan werken. De ln ontwikkellng ziJnde financierlngssËructuur van

het landbouwkundlg onderzoek - met een sÈerke nadruk op financiering ven

afgesproken progranna's - wordt op dit punt door enkele deelnemers

krltisch bezien.

Er wordË oP Eettezen dat het Ín de toegepaste wetenschappen vooral gaat om

een lteratlef proces tussen maatschapplJ en onderzoek. Het gaat daarbiJ
niet zozeer on de lnpllcatles van wetenschappeliJke ontwikkellngen maar

oru de vraag welke nieuwe ontwikkellngen en Èrendbreuken men wil stlmule-
ren.

Landbouw is onderhevig aan de algemene trends ln de samenleving. Bepleit
wordt daarorn de landbouwontwikkellng te pLaatsen ln het brede perspectlef
van maatschappellJke ontwlkkelingen. Beplelt wordÈ ln dlt verband her
traditionele draagvlak in technlsch-economisch en sociaal opzicht uit te
breiden met de ecologle.
Duurzame ontwikkelÍng, zo wordt betoogd, lmpllceert dat economische, eco-

loEische en technologische ontwlkkelingen zowel in harmonie zijn met

elkaar als met de behoeften-bevredlging. De meningen over de operationa-
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liseerbaarheÍd hiervan lopen overlgens nogal ulteen. Pogingen hlertoe

leveren in leder geval veel onderzoel<rnagen oP. I,Iat betekent het bijvoor-

beeld als Je ten aanzlen van bepaalde aspecten meer of minder risico

accepteert.
BepleÍt wordt duurzaamheld nlet te veel te zlen als belemmerlng maer

veeleer als ulÈdaging. Onzekerheld schept ook kansen. Verkennlngen zouden

met name op dle onzekerheld gerlcht moecen worden'

Naast duurzaamheid als rode draad voor koers en strategle van het land-

bouwkundlg onderzoek in de komende decennla wordE aandacht gevraagd voor

internatlonale, polltieke en culturele ont\rikkellngen a1s mondialisering,

reglonalisering en lndlvlduallsering. Vragen in dlt verband zijn: hoe

draagt Nederland biJ aan het opheffen van kunsÈmatige Srenzen (geogra-

fisch, handel en dlstrlbuÈie, economle, tarieven, risico-beleving, ax-

beldsvoorwaarden, fÍscaal kllmaat, etc.)?; alsmede: Van welke Srenzen

heeft Nederland last?; hoe bIUft Nederland een vltale reglo in Europa?;

hoe garanderen burgers hun welziJn?; hoe zlet de consument en de onderne-

mer er 1n de 21e eeuw ult? Ook heÈ emanclpatleproces wordÈ ln dit verband

als relevante ontwtkkelÍng genoemd.

Naar aanlelding van de notitle over problemen en kansen voor de Neder-

landse landbouw wordt opgernerkt dat Nederland sterk ls in kennlsintensie-

ve bedrijvÍgheld, handel en verdeelcentra, dlenstverlening o.a. ten

aanzien van natuur en nilleubeheer. Àandacht wordt gevraagd voor over-

weglngen met betrekktng tot de soort produkten die Nederland in de 2Le

eeuw moet voorÈbrengen. De Nederlandse landbous moet hiertoe ultdrukke-

l-iJk worden geplaatst ln lnternatlonaal perspectlef. Taakverdellng in

Europa en ln de wereld ls hierblJ aan de orde.

Sommige stelllngen In de nota van Van der l,Í.eer vindt men onnodig beper-

kend, en ook worden er ln de notltle nogal. wat lmpllclete keuzes gemaakt.

Dit belemmert soms het zicht op de verschillende ontwikkelingsmogelijk-

heden. Een beLangwekkende vraa1 die wordt gemist betreft de inhoud van

het begrip landbouw ln de 21e eeuw. Gaat het om voedselproduktie, Pro-

duktie non-food grondstoffen, landgebruik? Blijft grondgebonden landbouw

een hoofdactlvlteit in het landelijk gebied? Wat achten de boeren in dit
verband acceptabel? Sommlge deelnemers vÍnden overigens dat met dit
laatste niet te veel rekening moet worden gehouden. Ook wordt uitdrukke-
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liJk aandacht gevraagd voor de bestuurlÍJke problematlek rond de landbouw

en het landelljk gebled en de rol van de overheid en belangenorganisatles
daarbij .

Bij de vraag over noodzakeltJke trendbreuken wordt vooral
drastische wljztglngen ln de Ínput-output relatles. Ook de

llserlng van de afzetorganisaties en van schakels ln de.

(o.a. de onderzoekschakel) wordt ln dit verband genoemd.

Als trendbreuk wordE ook gezlen het verleggen van de aanpak

naar systeembenaderlng met aandacht voor de verschlllende
reglonalisatle.
OntwikkelÍngen naar lcwallceltsverbeÈering en verminderlng van de emí.ssles

worden niet als trendbreuk gezien maar als een lntensivering van reeds

lngezet beleid.

verwezen naer

lnternationa-
Ínnovatleketen

van sectorale
functles en
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Kenmerkend voor de onderwerpen xraervoor verkennende studles in gang zLJn/

worden gezet dan wel worden voorgesteld, ls het felt dat de overheden

(rlJk, provlncies, gemeenten en in zekere mate ook de weÈenschaPPen) een

zeet grote verant\roordeliJkheid dragen voor deze duurzame ontwikkeling, en

het welslagen daarvan. De overheid als beharElger van het algemeen belang

van de burgers rekent het zlch immers tot taak vooníaarden te scheppen voor

de ontwlkkeLlng en instandhouding van een duurzaam leef- en produktie-

miLieu. DaarbiJ nag oP de creativiteit en exPerÈise van het onderzoek een

beroep worden gedaan (ontwikkeling van een lange-termijn-visie, vermeerde-

ring van kennls en inzlcht, ondersteuning van beleld en beheer) '

BiJ een aandachÈsveld als de groene rulmte*), \íaarin bij uitstek van de

overheden een sturende rol op onÈwlkkelingen ln ruimte en tijd wordt

verwacht, zul-len lange-termljn-verkennlngen zlch in het bijzonder richten

op:

- onderwerpen waarblJ meer functles van de groene ruimte in het gedlng

zLjn;
- vergroting van lnzicht en kennls over natuurwetenschappelijke processen

en patronen over een lange reeks van Jaren (o.m. binnen landschapsecolo-

gische systernen);

- vertaling van verworven kennis en ervaring naar andere schaalnlveaus in

verband met de consequenties voor het beheer van de ruimte (zowel op na-

tionale en Europese schaal, als op reglonale en lokale schaal);

- interacties van beleldsterreinen blJ het landelljk $ebied*) ' met accent

op oplosslngsrlchtlngen voor bestuurllJke en natuun^IetenschappellJke

vraagstukken ln hun samenhang;

*) De begrlppen groene rulmte en landellJk gebied worden hier en daar door
elkaar gefiruik[. Zil worden ln deze notltle vriJwel als synoniemen be-

schouwd.
De functies landbouw, bos, natuur, landschap, recreatie, openbaar groen
in stedeliJke gebieden, water, lnfrastructuur behoren ertoe. De term

"landeliJk gebied" sluit naar de leÈter van het lroord het openbaar Sroen
in stedel-ijke gebleden uit en geeft geen duidelijkheid over de over-
gangszones staà-land. Vandaar een lichte voorkeur voor "groene ruimte" '
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de rol van het waarnemen, verzamelen en analyseren van gegevens, alsmede

het beschikbaar kriJgen ervan als ondersÈeuning van beleid, bestuur en

behee.r.

In het volgende wordt voor een aantal onderwerpen de stand van zaken ten

aanzien van verkenningen belicht (deel I) en worden enkele woorstellen voor

(nieuwe) werkennende studies gedaan (deel II). Het kader waarin deze onder-

rrerpen worden geplaatst is ruimer dan van de Nederlandse landellJke en

randsÈedellJke gebleden; steeds dienen de Europese en mondiale dimensí.e

erblJ te worden betrokken, vooral de consequentÍes die lncernatlonale ont-
wlkkelingen hebben op de ontwlkkelÍngsrichtlng van de Nederlandse groene

rulmte, en de rol dle de \retenschap (ook lnternatlonaal) daarbiJ kan sPe-

1en.
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Deel I:

1. Duurzaam samengaen van verschlllende functles in de groene ruimte

In ondersÈaande ultwerklng komt het reglonale nlveau verschillende malen

naar voren. Een dergellJke gebiedsgerlchte aanpak ls in de landlnrlch-

tingspraktÍJk allang geneengoed en krljgt de laaÈste jaren in toenemende

mate aandacht door de nvlngeroefeningen" ln zogenaamde R0M-gebieden'

a. Landbouw en Natuur

Dit onderwerp, \íaartn het omgaan met economie en ecologie oP het

klelne schaalniveau centraal staat, krijgt in het onderzoek al een

aantal jaren aandachE; o.a. via het afgeronde CoAl-progranma zLjrt

resultaten operatloneel geworden voor de beheerspraktijk' De conse-

quenties van aanpassingen in de bedrijfsvoering en oP reSionale

schaal ziJn echter nog onvoldoende bekend; bedriJfsmodellen meÈ

inpasslng van Ee§Clryg@Ehe-e.E vragen biJzondere aandacht'

b. Natuur en Recreatle

Aanzetten voor studles op dit vlak ziJn gedaan door verschillende

prograÍmerlngsorganen, zoals door het NRIp-Overlegorgaan Openlucht-

recreatí"e-onderzoek (OORO) ten behoeve van het MeerJarenonderzoe§ro-

tramma 1991 - Lgg4, door het Programmerlngsoverleg RuintellJk onder-

zoek (PRO) ten behoeve van ziJn Meerjarenvlsie 1991 - 1996 en door de

PSG Recreatie en Milleu van de RIíNO.

Een verbredint van het onderwerp buiten het terrein van de dosis-ef-

fect relatles en de sturing-gedrag relaties (RMNO-rapport) is If,ense-

liJk; met name ls het onderwerp mobilitelt van belang, enerziJds

omdat de mogellJkheden/beperklngen van de moblliteit de samenleving

nogal bezlghouden, anderzlJds omdat de natuurlljke omgevlng velen

blufÈ aantrekken om te verPozen.

Daarnaast spelen vragen rondom toekomstlg recreaËiegedrag 1n natio-

naal en lnternationaal verband.

c. Landschao

In het landschap kan een stuk van heË (duurzaam) samengaan van de

functles herkenbaar worden. Anderzljds zullen de voorwaarden die aan

een goede landschappeliJke kwallteit worden gesteld ook invloed heb-
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d.

ben op de ruimtellJke lnvulllng van andere funcÈles'

Landschapsbehoud, -ontwlkkellng en 'beheer vragen de komende Jaren

ondersteunlng vla onderzoek, ontwerp en trendmatig volgen. Van grote

betekenis is de vernieuwlng vaÍr de Íntegrale planvorming, waarblJ

landschapsbour, èn landinrlchting beÈrokken zljn. De Visie Landschap

vormt voor planvorming èn onderzoek een belangriJk kader. Internatio-

nale aspecten mogen daarblJ niet vorden vergeÈen. De NRLO zal medlo

1992 een advÍes op hoofdliJnen over het landschapsonderzoek uit-
brengen, dat zal lnhaken op de Beleidsnota Landschap dle blnnenkort

verschlJnt.

Internatlonale asPecten

De internationale, met name Europese, kiJk op de functles en functle-

vervulling kan nlet meer losgezLen worden van de ontwlkkelingen ln

het Nederlandse landellJk gebled. Inzicht ln de waarde van kengetal-

len en belangrlJke lnteracÈies tussen functies op dat Srotere schaal-

nÍveau i.s een eersÈe sEaP op Ireg naar een volledlger inspelen op en

rekening houden met ontwlkkellngen in de landbouw en de landellJke

gebleden bulten onze landsgrenzen.

verstedelUking en ÍndustrlalÍsaÈle
De bedreiglng van de groene ruimte door de verstedellJklng, lndustri-
alisatle en verdlchte infrastructuur gaat onverminderd door. Meer-

jarenafspraken, zoals recent voor het Groene Hart overeengekomen,

zijn ook voor andere gebieden nodig. ZIJ vragen, met name op heU

Lagere/regÍonale schaalniveau, zoals in overgangszones, veel oplos-

singsgerichte studies a1s ondersteunlng van integrale planvorming en

besluitvorming. l.Ianneer men in de Europese dimensie denkend, Neder-

Iand als een verstedelljkt gebled ziet en dus over de Stad Nederland

zou spreken, rlJsÈ de vraag of het tÍjd wordt voor een nieuwe vlsie
op de verhoudlng stad-platteland. I,Ianneer er sprake is van een minder

sErlngente scheidlng, welke elsen zal de sÈad op lange termijn aan

"ziJn" groene ruimte (mogen) stellen en - omgekeerd - welke eisen

leggen de veelzUdige functies van die ruimte (landbouw, I{onen' bos,

natuur, landschap, recreatie, water) op tafel om als leef- en produk-

tiemilieu te overleven? Een verkennlng van de aspecten die in inte-

grerend onderzoek aan de orde moeten komen is met het oog daarop van

veel belang.

e.
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I)rmrzame ontwikkellns van verschil-lende funeLles afzonderllik

a. Land- en Tulnbouw

Hlerover worden voorstellen ont\rlkkeld door de andere sector-kamers.

Van belang is dat, naast aandaacht voor ontwikkelingen in de be-

driJfstakken ze1-f, gellJktiJdlg de impllcatles voor milieu-asPecten

ln de directe omgeving, voor lnfrastructuur en voor rufuntelÍJke

spreldlng/concentratie van agrl-buslness actlviteiten \íorden verkend.

Dlt dient dan nlet beperkt te bllJven tot de reglonale schaal, maar

ook ln een Europese context te worden beschouwd'

b. Natuur

Het programma natuuronderzoek in het kader van het NBP, maar ook

ander onderzoek van dlverse lnstelllngen, besteedt aandacht aan dit
aspect; die activitelten zijn door de beperkte duur (enkele Jaren)

toch maar gedeelteliJk ln staat de ontwikkeling naar een duurz'me

"natuur te bllJven volgen en ondersteunen". Vragen als wat wordt daar

onder versÈaan voor de verscheidenheld aan landschappen, hoe ls de

ontwlkkeling te volgen en te meten, mogen we gaandeweg ingrijpen via
aanpasslngen 1n het beheer, en waÈ zlJn de consequenÈies, bllJven de

ontwerper, lnrlchter en beheerder bezlghouden.

Ook het lnternationale natuurbeleid, waarin Nederland een ro1 speelt,

zal- gebaat zÍJn blJ beantwoordlng van deze vragen; en er wellicht nog

een aantal aan toevoegen.

OntwlkkellngsliJnen zullen voor het terrestrlsch en het aquatisch

milleu nogal verschill"end verlopen, ls de indruk en dat zal zlch kun-

nen weersplegelen In de opzet van onderzoek. Toch is ook hier behoef-

te aan een samenhangende aanpak, b.v. voor een sÈroomgebied of rele-
vante delen daarvan.

De laatste Èijd ls vrlJ veel denkwerk verricht ten aanzien van ken-

nisbehoeften (LT-Commlssie CRMI, natuuronderzoekprogramma, studie-

dagen IBN, enz.). Het zal dus urogelijk ziJn een aantal hoofdlijnen
voor (lange termijn) studles te destllleren.

c. Recreatle
BIJ de voorberelding van de MeerjarenvlsÍe Ruimtelijk Onderzoek 1991

- L996 van het PRO en van het Programma Openluchtrecreatle-onderzoek

van heÈ OORO zlJn een aantal thema's voor onderzoek geformuleerd op
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basis van analyses van bestaande kennls en hiaten daarln (Beckers/

Raaijmakers; DietvorsÈ/Spee) . Dlt materiaal vormt het ultgangspunt
voor een selectle van onderwerpen die zich met name rlchten op de

kansen voor recreatieve ontwikkellng in een naar duurzaarnheid toe-
groelend landelljk gebied.

3. EcologÍsche norrnstelllng

Dit onderwerp ls ln de NRLO-Meerjarenvisie Landbouwkundig Onderzoek L991

' 1994 als prlorltalr thema aan de orde gesÈeld tenelnde vla onderzoek
tot een verdere wetenschappelljke onderbouwing van ecologisch gerlchte
normen te kunnen komen. Recent is ook door de RMNO een vlsie uitgebraeht
over de rlchtlng waarln het onderzoek naar de ecologische inpasbaarheld
van stoffen zich zou dlenen te onEwlkkelen. Op basis van een door belde
raden te entamere prograruneringsstudle zal nu een onderzoekprogrem-a

worden opgesteld. De voorkeur gaat daarbij uit naar een beperking tot
enkele ecosystemen; namelijk waarbij de wisselwerking tussen landbouw-

kundig gebruik en ecosystemen centraal staat (kwetsbaar agro-ecosysteem,

natuurlijk terrestrisch ecosysteen en aquatisch zoeÈ ecosysteem). Dlt
onderzoek zal met name het kennlsgat tussen (eco)toxicologie en systeem-

ecologie moeten zlen Èe dichten. Verwacht kan worden dat in de periode
1995 - 2000 en verder omvangriJke onderzoekinspanningen nodig zullen
zijn.

4. Monitorine

Regelmatig wordt voor verschillende onderwerpen de behoefte naar voren
gebracht om veranderingen ten aanzien van milieukwaliteit (Iand, rivle-
ren, enz. ) , natuur- en landschapswaarden, bedriJfsresultaten, eÍrz.

trendmatig te volgen. Meetnetten ziJn kostbaar door hun langjarige hoge

exploltatielasten. De roep om trendclJfers kan echter alleen goed worden

beanÈwoord als er selectief op kan worden lngespeeld. In verband met de

methodische vragen lÍgt hier een duidelijke ro1 van het onderzoek.
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5. Interactles van beleldsterrelnen ln het landellJk Sebied

De ln L991 uitgevoerde verkennende studle brengt de complexe problema-

tiek biJ besluitvorming en uitvoerlng van plannen voor bestemmlng, ln-

rlchting en beheer van het landelijk gebied ln kaart. De onderzoekÈhe-

ma,s die uÍÈ deze verkennlng naar voren komen benadrukken de behoefte

aan een versterklng van de lnbreng vanuiÈ de bestuurswetenschappen biJ

de oplosslng van vraagstukken. Genoemd worden o.a.: scenari-o's voor

rulntellJk selectlef landbouwstructuurbeleld, responsiviteit ten aanzl-en

van nieuwe beleldsbehoeften, toekomstlg pl-annÍngssysteem landeltJk 8e'

bied. Nadere keuzes Eussen de verschÍllende onderwerpen die de verken-

ning heeft opgeleverd, zullen vla een workshop met deelnemers van met

narte de vtaagzlJde worden gemaakt. In navolglng van de ln de verkenning

meegenomen beleldsnota's SNL en NBP zou eenzelfde analyse van andere

noÈa,s, zoals Openluchtrecreatle en Landschap kunnen \dorden verricht.
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Deel II:

Concrete voorstellen voor verkennende studles

Ín voorbereiding zlJn)

(naast dle welke al loPen of

é. ToekomsÈverkennlnE voor de groene rulmte

Aanvullend op het onderzoek gebaseerd op toekomstverkenningen, die uit-
gaan van het doortrekken van megatrends (emanclpaË1e en indlvlduaLise-

ring, schaalvergrotlng en lnternatlonallsering, economisch-technologi-

sche ontwikkeling) (zle o.rn. Beckers-Raaymakers in PRO-studie, l-991) kan

in de MeerJarenvlsie l-995 - L998 ook onderzoek \íorden meegenomen, geba-

seerd op een toekomstverkenning die, Ios van huidige trends en problema-

tiek, een aantal streefbeelden definleert. In deze streefbeelden zou men

zoveel mogeliJk aspecten van de Nederlandse samenleving moeten beschriJ -

ven, en tevens de wtJze waarop de Nederlander ln de Z1-e eeuw zaL wlllen
ríonen, werken, recreëren, enz. DergellJke beelden reflecceren de bereld-

heid van de samenlevlng om onduurzaamheld te vermlnderen. Het gaat daar-

bi3 nlet om één ldeaalbeeld, maar om een aantal beelden, waarbiJ ieder

beeld een creatieve, maar wel enigszins realistische comblnatie geeft

van mogelijkheden. Het ls nameltJk alt{d wel zo dat een ideale situaEle

voor het ene aspect (biJv. werkgelegenheid) ten koste gaat van de optl-
malisatie voor een ander asPecL (bijv. milieu).

De haalbaarheid van een bepaalde combinatie/bepaald (ruimtelijk) beeld

kan gebaseerd worden op toekomststudles voor allerlei ontwikkelingen,

zoals op demografisch, soclaal-economlsch, ecologlsch, bestuurlljk en

technologisch vlak. Ook fyslsche aspecten, de sltuatie ten aanzlen van

natuurltjke hulpbronnen, autonome ontwikkelingen en verr.achte crends ln

het buitenland, met name ln Europa, moeten worden meegenomen. Deze afwe-

gingsanalyse kan in een tweede fase van de verkenning gebeuren, om ln

eerste instantle het aantal vrlJheldsgraden in het denken over de toe-

komst niet teveel te beperken. In die afwegingsanalyse zullen de mega-

trends alsmede de dernografische en culturele ontwlkkelingen een rol
spelen. UiteindeLiJk zal de verkennlng moeten opleveren oP welke manler

het onderzoek kan bijdragen aan het totstandkomen van meest wenseliJke,

maar ook haalbare situatles voor de groene ruimte. De consequenties van

de keuzes en de onzekerheden daarblj vragen biJzondere aandacht.



39

Deze verkennende studie beweegt zich oP een hoog abstractie-/schaal-
nlveau. ZLJ beoogt door het inzichteliJk maken van een aantal opties

voor mogeliJke ontwlkkellngen de samenleving (beleid, praktljk, maat-

schappellJke groeperingen) te betrekken in een continu (denk- en uitvoe-

rings-)proces ter vergroting van de duurzaamheld van het 1andellJk ge-

bied.

hlerna volgende voorstellen voor verkennende studies spelen zÍch af

een lager schaalnlveau.

b. InteracÈle tussen ecoLoelsche en economlsche duurzaamheid

Dit onderwerp sluit aan bij hetgeen in deel I onder "duurzaam samengaan

van funcÈies" ls verneld. Het heeft ln het bijzonder betrekking op de

functles landbouw, natuur en recreatle en op de landschappelijke kwali-

teit. Terwijl onderwerp a. poogt via streefbeelden een inschatÈing te

maken van rnogeliJke opties in de ontwlkkeling van de groene ruimte (en

daarmee een Èoekomstverkennend karakter heeft), gaat het bij dit onder-

werp b. om een Ínschattlng van de haalbaarheid van enkele van die

opties, waarbij de beheersaspecten centraal staan. Onderwerp b. houdt

zlch dus als het ware slechts met een segment van a. bezig. Bovendlen

ligt het accent van onderwerp b. op het nader verkennen van concrete

onderzoekbehoeften.

Toegespltst op de relatie landbouw/natuur is één van de kernvragen, oP

wel-ke wijze de beschikbare middelen optimaal kunnen worden ingezet (ver-

beteren lnput/ouuput-verhoudlng), rekening houdend met bepaalde (in te

schatten) ontwlkkellngen ln beide sectoren. Hlerbij zal men gebrulk

maken van inzlchten op het gebied van de landschapsecologle, kennis op

het terreln van grondwaterstromen en abioEische randvoorwaarden benodlgd

voor de reaLlsatie van bepaalde natuurdoeltypen (ecosysteemvlsle). De

verkennlng zaI- zíct. zowel rlchten op de huldlge sltuatie als op een uit
een oogpunt van efflciency en effectlvitelt meest wensellJk samengaan

van belde functles ten opzichÈe van elkaar. Hierblj is heÈ goed rekenlng

te houden met verschillen ln bedriJfssystemen en natuurdoeltypen. Ook de

beheersmatige kanÈ van recreatieve ontwikkelingen zal bij deze verken-

ning kunnen rrorden meegenomen, evenals de effecÈiviteit van zonerings-

maatregelen. BiJ onderwerp a. is de ÍnternaÈionale dimensie als belang-

De

oP
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rijk aandachtspunÈ naar voren gebracht. Deze aspecten spelen ook als heÈ

gaat om randvoorwaarden biJ de te selecteren opEles voor onderwerp b.
Denk biJvoorbeeld aan het Europese landbouw(rnilleu)beleid en aan inÈer-
nationale afspraken ln het kader van de Wetlands Convention.

c. Duurzaamheid van de groene ruimte bU toenemend recreatief gebruik

In een recenÈe verkennlng van Beckers/Raaymakers voor de MeerJarenvlsle
van het PRO zijn drie negaÈrends (vermeld onder a. ) geanalyseerd en ziJn
de consequenties daarvan voor onder meer moblliteit en vrije Èijd onder-

zocht.

Onvoldoende lnzicht bestaat echter over de gevolgen die de demografi-
sche/culturele ontwÍkkellng van de bevolking (ontgroening, vergriJ zlng,
ethische groeperingen) zal hebben voor de duurzaamheid van de groene

ruimte, indien het recreatief gebruik toeneemt.

Een verkenning zal zich onder meer richten op de grenzen van de indivi-
duele keuzevrljheld in verband met de belastlng van het milieu, de vorm

en spreiding van vrlJetlJdsbesteding en de berelkbaarheid van recreaEle-
ve/toeristische voorzleningen (aspecten van mobiliteit en infrastruc-
Èuur) .

Een van de kernvragen Is in hoeverre de kwaliteltseisen van de recreent
biJdragen danwel afbreuk doen aan de gewenste duurzaamheid van de groene

ruimte. Dle groene rulmte vervult Julst een essenÈiëIe functie biJ de

ontspanning en vrlJetlJdsbestedlng van de mens. Ook het recreatÍef mede-

gebruik van landbouwgebÍeden zal op langere termiJn weer meer een optle
kunnen worden dan op het ogenbllk, nede met het oog op het leefbaar hou-

den van het platteland; ook de landschappellJke kwaliteit in de zln van

aantrekkelijkheid voor de recreant vraagt aandachÈ. Een analyse van het
toekomstig recreaÈiegedrag, dat steeds meer gekenmerkt wordt door ver-
scheidenheid als gevolg van demografische, sociaal-culturele en soclaal-
economische veranderingen, is van belang bij de beantwoordÍng van deze

vraag.

Flexibilisering van arbeids- en bedrijfstÍjden, de woning als toekornstig
produktiecentrum en toename van heË aantal tweeverdieners hebben onder

meer gevolgen voor de spreidlng van de vrije tijd over de dag, de week

en het Jaar, de duur en vorm van de vriJetijdsbesteding en de lokaties
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waar vrÍJe tl5d wordt genoten. De vraag 1s welke effecten dlt heeft voor

de recreaEie ln de groene ruimte.

De concurrentie tussen steden, reglo's en landen zal toenemen' In dÍt

kader zullen bestuurders ln de toerlstlsch-recreatieve sector zich af-

vragen wat dlt blJvoorbeeld voor Nederland tlaterland, de grensreglo's en

tradÍtlonele vakantlegebieden zal betekenen'

Het aandeel van nlnderheldsgroepen, zekeïl ln bepaalde leeftlJdsgroepen,

zay sterk toenemen ln de bevolking. tíat dit gaat betekenen voor de

recreatle is nauwellJks bekend. Evenmin Is bekend hoe de mate waarln een

marktconforme aanpak van de recreatie de non-particlpatle van achter-

standsgroePen za1 beinvloeden.

Bij het onderwerp bereikbaarheld en mobiliteit gaat het met name om

vragen naar de onderliggende mechanismen voor recreatief auEogebruik en

de groei van deze en andere vormen van vrijetijdsmobiliteit. Zonder

inzicht ln deze complexe materie valt geen effecÈieve sturÍng van

overheidslrege te verwachten.

Slotopmerking

Sector-Kamer I heeft geconstateerd dat ln de genoemde onderwerpen voor ver-

kenningen de vertaalsleg naar concrete lnrichtingssituaties ontbreekt.

!Íelke elsen stelt de duurzaamhetd dle we voor de groene ruimte voor ogen

hebben aan de inrlchting, Iranneer er meer gebruiksvormen van die ruimte in

het geding ziJn en men dus met het benutten van fysische poEenties moet in-

spelen op wat de samenleving als geheel of de mensen individueel wensen? In

heÈ verlengde van de lnrichtlngsaspecten ligt de vraag over de bestuurs-

vorm. Die laatste is evenzeer belangrijk omdat het gaat om het veilig stel-

len van de gekozen koers via een op duurzame ontwikkellng gericht beheer'

De Sector-Kamer heeft besloten om oP basis van de ulÈkomstsen van de voorge-

stelde verkennlngen deze vraag eerst zeLf aan de orde te hebben'

ïr. F.C. Zutdema

24 tebruarÍ 7992
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Duurzame ontwÍkkellno van de Nederlandse landbouw en het landelllk gebled

ln de eerste decennla van de 21e eeuw: blldragen vanuÍt de Seetor-Kauer

Plantaardlge Produktie (ff)

Inleldins
De vraag, dle nen zlch blJ de voorberelding van een studieprogranma voor

verkennlngen ten behoeve van heÈ bevorderen van een duurzane landbouw in
(het begtn van) de 21ste eeuw vooreerst moet stellen, luidt: "líat ls duur-

zErme landbouw?" Daarna zou de vervolgvraag kunnen zlJn: "Welke kennis is
nodig om een duurzame landbouw te verkrUgen?"

Eerstgenoemde vraag is In absolute termen momenteel niet te beantwoorden.

l,Íel kan gezegd worden dat er zodanlg landbouw bedreven zal moeten worden,

dat het fysische produktlenllieu noch de ecosystemen, die door de landbouw

betnvloed worden, daardoor onomkeerbare schade oplopen.

Daarenboven zal duutzaamtreid ook moeten inhouden, dat de landbouw in zowel

sociaal als econonlsch opzlcht aan de werkers in de landbouw acceptabele en

verantwoorde leef- en werkomstandlgheden biedt.
Voor de bepaling van een studieprogramma gericht op een dergelijke duur-

zaamheld kan men ook ultgaan van de factoren, die momenteel die duurzaam-

held bedrelgen c.q. verminderen. BiJ een dergelijke kwalitatieve benaderlng

Èreden twee groepen factoren op de voorgrond, te weEen:

1) emlssles van stoffen in mllleubeLastende concentratles; en

2) rendementsontwikkellngen in verschillende sectoren van de Nederlandse

landbouw.

Tevens dringt zich de vraag op, tot welke concentraties deze emissies gere-

duceerd moeten worden of waar de rendementsminima llggen om van een duur-

zame landbouw te mogen spreken. Zowel de kwalitatieve als de kwantitatieve
benaderlng kan richting geven aan de aard van de benodigde verkenningen.

Ten aanzien van de plantaardige produktie gaat het ondermeer om efficiënt
gebruik van produktÍemiddelen en aanzlenlljke vermlndering van emissies van

gewasbeschermingsmiddelen, nutrlënten, afvalstoffen, CA, e.d. naar bodem,

water en lucht. Ook het gebruik van de groene ruimte voor het bedrijven van

Landbouw en/of voor andere maatschappellJke activitelten is daartoe van be-

lang.
Bovengenoemde overwegÍngen heeft een subgroep van de Sector-Kamer ertoe ge-

bracht de volgende voorsËellen voor heÈ uitvoeren van verkennende studies

te doen. Het ultgangspunt ls daarbiJ geweest dat het mogelijk is ook in de

21ste eeuw in Nederland landbouw te bedrijven op welke ttijze of ln welke
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vorm dan ook.

Onderwerpen ten aanzlen van grondgebrulk en ontwlkkeling van teelEsectoren

1. De beschÍkbaarheld van de groene rulmte ln Nederland voor de landbouw

Met name de opengrondsteelten hebben grote arealen nodlg om doelmatlg te

kunnen telen. Gelet op de behoefte aan verruimlng van de vruchtwissellng

1n de akkerbouw zaL de areaal-behoefÈe per bedrlJf Èoenemen. Het

rendementsniveau neemt echter af, zodat de mogeliJkheden voor bedriJfs-
vergroting door grondaankoop ook afnemen. Bovendien ziJn er andere

bestemmingen voor dlezelfde groene rulmÈe, È€ weten recreatle, bos,

natsuur, verkeer, lndusÈrie, enz. Hoe zal de verdeling van de bestaande

groene ruimte vorm krljgen en welke gevolgen zaL dat hebben voor de

landbouw? Deze vraagstelling kan ook toegespitst worden oP een specÍ-

fieke bedrlJfstak, blJvoorbeeld de glastuinbouw. De vraag wordt dan:

"Hoe zou de reglonale spreldlng van de bedrljfstak 1n biJvoorbeeld 201-5

kunnen worden en welke gevolgen zou dat kunnen hebben?" (N.B.: Voor

enkele westelijke provlncies heeft het LEI dit aspecË reeds in studle. )

2. De positie van de primalre plantaardlge produktie ín Nederland in rela-

tÍe tot die elders ln Europa of daarbuiten

Economische duurzaamheid van de Nederlandse landbouw wordts binnen de EG

niet alleen bepaald door de teeltomstandigheden, de bedrijfsorganlsatÍe,
het managementnlveau e.d., maar ook door aard en omvang van de natÍonale

en Europese regelgeving. Daarenboven speelt de politieke strijd tussen

de EG en de VS rondom de toelaatbaarheid van steunmaatregelen een groÈe

ro1. De uitkomst daarvan zal ook de Nederlandse landbouw in hoge mate

beinvloeden.

Het is geenszlns vanzelfsprekend dat de Nederlandse landbouw en de

Nederlandse prlmalre produktie ln het biJzonder zonder aanpassing ven

beleld zlJn huldige posltle zal kunnen handhaven. In een verkennende

studle zou een aantal scenarlo's voor de ontwlkkeling van de Nederlandse

priuraire produktle in dit krachtenveld omschreven kunnen worden. Daaraan

zouden adviezen gekoppeld kunnen worden ten aanzien van de meesÈ gewen-

ste reactie van overheid en bedrÍjfsleven om de duurzaamheid van de

landbouw te kunnen bevorderen.
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3. VeranderÍnqen ln bedrUfsstructuren
Veranderlngen 1n heg gewassortlment, de bedrlJfsomvang, de teeltlnÈensi-

Èelt, de technologie e.d. brengen veelal ook aanpassingen in de struc-

tuur van de bedrlJven met zlch nee. Bovendlen zal de grote behoefte ean

vermlnderlng van het gebruik en de emlssie van grondsÈoffen of derivaten

daarvan naar het mllieu en de regelgevlng daaromtrent dit proces ver-

snel-len. HterblJ kan gedacht worden aen een sterke toename van de Eech-

nologlserlng In de beschermde en de lntensleve onbeschermde teelten'

Maar ook een toenemende comblnaÈIe van vollegrondsgroenteteelt en akker-

bouw op hetzelfde bedrlJf of vruchtwlsseling over bedrlJfsgrenzen heen

zullen de bedriJfsstrucÈuur beinvloeden'

Het is gewenst de verschlllende politieke ontwikkelingen te analyseren

en de mogelljke gevolgen voor de bedrijfsstructuren te bepalen' Daaruit

kunnen dan adviezen voor het onderzoekbeleid voor de 2e helft van het

komende decennitrm worden gedestllleerd.

4. l,[ogelijkheden voor teelt van hoogsalderende gewassen

De druk op de bedrlJfsrendementen zal ln de komende jaren toenemen'

vooral bfj de bedrijven dle ln hoge mate afhankelijk zijn van Europese

landbouwsubsldles. In het afgelopen decennium ls veel studie gewiJd ean

de potentiële teelt van nleuwe gewassen dle met name grondstoffen voor

de agrarische industrie zouden kunnen leveren. Er zou echter ook gedacht

kunnen worden aan de teelt van pfodukten, waaraan zeet hoge eisen van

kwaLltelt of leveringszekerheld worden gesteld en uit dlen hoofde een

hoger nlveau van teeltkennis en bedrijfsorganisatie vereisen en een

hoger gewassaldo zou kunnen genereren.

In hoeverre zou de Nederlandse land- en tuinbouw kunnen uitgroeien tot

glg leveranclers van zaaTzaad en plantgoed voor de bulkproduktie op Èeel-

tbedrlJven in en buiten Europa? Het lljkt zinvol deze mogelijkheden in

kaart te brengen.

tie
Uitvoerig is er geschreven over en gestudeerd op milieubelastende facÈo-

ren in de prlnaire produktie als stikstof en gewasbeschermlngsmiddelen.

Hierover zijn rapPorten geschreven (bijvoorbeeld door de Cornmissie
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Spiertz) en beleidsnota's gemaakt (bljvoorbeeld het MeerJarenplan Gewas-

bescherrning). Bovendien ziJn en worden er onderzoekprogramma's ontworPen

om aan de kennisbehoefte tegemoet te komen.

Alle geledlngen ln het landbouw-lnnovaÈlesysteem zIJn dermate bezeÈ net

bovengenoemde factoren, dat er momenteel minder of welnig capacltelt

over bllJft voor andere mllleubelastende factoren. Du1deliJk mlnder aan-

dacht kan gegeven word€n aan het nutrlënt fosfor en welnig aandacht ls

er momenteel voor een element als kallum of voor spore-elementen en son-

mige zvrare metalen.

Het is te verwachten dat ook deze factoren in het komende decennlum in

de schljnwerpers van de maatschappelijke en politieke belangstelllng

zullen komen te staan. Het is derhalve van belang dat het landbouwkundig

onderzoek en hun beleidsmakers zich daarop gaan orlënteren. Een verken-

nende studie kan daarvoor een goede aar,zet leveren.

De emissle van grondstoffen is ln hoge mate afhankellJk van de lntensl-

Èelt van het gebrulk daarvan; dat geldt voor nutrlënten maar ook voor

gewasbeschermlngsmiddelen; biJ het gebruik van energle geldt dat evenzo

voor de emlssle van COr. Het streven moet eroP gerlcht zlJn het produk-

tleniveau (grotendeels) te handhaven, terwiJl toch het gebrulk van

grondstoffen vermlnderd wordt.

In het (fundamenteel) fysiologisch onderzoek zíjn er aanwijzingen dat er

grote verschillen tussen planten en plantensoorten bestaan in droge

sÈof-produktle per eenheid van grondstof. Hierbij kan zowel gedacht

worden aan nutrlënten als aan warmte of llcht.

Het 1ljkt zlnvol de llteratuur en ook deskundlgen op dit gebied te raad-

plegen of en ln hoeverre deze aanwijzingen realiueltswaarde hebben en

wat er gedaan zou moeten worden om de reëIe mogeliJkheden verder te ont-

wikkelen.

7. ReslsÈentie tegen belasers van cultuursewassen

I'iet het oog op beperktng van het gebruik en de emissle van gearasbescher-

ningsmiddelen leggen overheid en bedrljfsleven grote nadruk op het kwe-

ken van duurzaam resistente rassen van cultuurgelrassen. Gezien heÈ zeer

grotè aantal schimmels en bacteriën, daÈ ln de natuur bestaat, €D het

betrekkeliJk klelne gedeelte daarvan dat in staat blijkt ziekten in cul-

tuurgelrassen te veroorzaken, kan gesteld worden daÈ reslstentie tegen
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deze soort ziekteverwekkers in de natuur veeleer regel dan uitzondering

is. De natuur houdt derhalve nog ruime mogelijkheden voor reslstentleve-

redeLing verborgen. Door mlddel van onderzoek zouden derhalve In prlnci-

pe alle cu1-tuurge\rassen reslstent gemaakt kunnen \dorden tegen alle voor-

komende fytopathogene micro-organlsmen.

De vraag doet zlch echter voor \rat er met de populaÈies van deze mlcro-

organlsmen zou gaan gebeuren, vooral met de obltgaau-parasiEaire mlcro-

organismen, lrenneer bovengenoemde doelstelling bereikt zou worden' ZaL

een dergellJk beleld ln het landbouwkundig onderzoek de biodiversitelt
vermlnderen, en zo ja, kunnen de gevolgen daarvan dan lngeschat worden?

Een bezinning op deze vraten lljkÈ ons ter voorberelding van de MeerJa-

renvlsle L995 - 1998 gewenst.

8. Verpakkinesmateriaal

Verpakkingsmaterlaal als afvalprodukt komt steeds meer in de maatschap-

peliJke en pol-ltleke bel-angstelllng te staan, zowel ln bepaalde export-

landen als ln ons elgen Land. De leverancÍer wordt in Èoenemende Date

verplicht het verpakklngsmaterlaal terug te nemen en milieuvriendeliJk

te vernietigen of opnieuw te gebruiken.

Voor Nederland als belangriJke exporteur van verse en verwerkte agrari-

sche produkten levert dtt bljzondere problemen oP, omdat dit verpak-

kingsmateriaal op verre markten ingenomen en afgevoerd moet worden.

In een studle zou geinvenÈarlseerd moeten worden, hoe groot en van welke

aard de problemen daarblJ zullen worden. Bovendlen zou aangegeven moeEen

worden ln welke rtchting(en) er mogeliJke oplossingen gevonden kunnen

worden en wat dat zou kunnen betekenen voor de landbouw-innovatlekeÈen

ln Nederland.

ArbeÍd en arbeldsomstandÍgheden

9. Mens en arbeid Ín de landbouw

BiJ wijzíging van de bedriJfsstructuur of de teeltsystemen verandert

vriJwel steeds ook de omvang en de aard van de arbeid. Dit vraagÈ der-

halve een andere opstelling en vaak ook andere expertise van de wer-

ker(s) Ín de landbouw. De snelle veranderingen, die zich in de landbouw

de laatste tiJd hebben voorgedaan en zich ln de komende decennia nog

zullen voordoen, veroorzaken spannlngen biJ de bedriJfslelders (de mens

als manager) naar ook blJ de medewerkers (de mens als leverancler van
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arbeld) .

De ontwikkellngen ln de landbouw zullen zo snel moeten gaan' dat de

flexibtlltelÈ en het aanpassingsvermogen van de mens Ín dit gehele

proces wel eens een belangrlJk vitaal knelpunt zouden kunnen bllJken te

zijn. Met het oog op de ontwlkkellng naar een duurzame landbouw ln Ne-

derland liJkC ons een studie over deze aspecten alleszlns gerechtvaar-

digd.

10. Ralrottíseríng 1n de orinaire olantaardiee produktie

Soms worden er toekomstbeelden geschetst van een boer, die vanuít ziJn

verkeerstoren met onbemande machines zljn veldwerkzaamheden verricht. In

hoeverre hebben dergellJke beelden realiteÍtsslaarde en sraar in het tech-

nlsch en technologlsch onderzoek en ln de bedrlJfsontwikkelÍngen zltten

concregiseringsmogeltJkheden? Hoe 1lgt dtt ln de verschillende bedrlJf-

stakken en welke sociaal-economische, teelutechnlsche en marktkundige

gevolgen kan een dergeliJke ontwlkkellng hebben?

HeE plantaardige produkt ln de afzetketen

11. Taakverdelins tussen sehakels ln de keten

De prlmaire produktieschakels 1n de keten van uitgangsmaterlaal Lot

consument za| zlch in toenemende mate moeten gaan realiseren, dat ze een

organiek onderdeel van de gehele produktle - ea afzetketen is. Ze zal drts

Íneer dan tot nu toe rekening moeten houden met voorgaande en opvolgende

schakels in dle keten.

líanneer dat besef ten volle doordrlngÈ, zou een beweglng kunnen ontstaan

om de toegevoegde waarde in de primalre produktieschakel te vergroten.

Deze schakel heeft daartoe in princlpe een goede mogellJkheid door de

coöperatieve organisaties, die zeer actief zijn, en zou daartoe gesÈlmu-

leerd kunnen worden door de behoefte een voldoende hoog rendement op het

geinvesteerde kapitaal te kunnen behalen.

In een verkennende studie zou aangegeven moeten kunnen worden, waar in

de verschillende secEoren de mogelijkheden daartoe liggen en wat de ge'

volgen voor de gehele keten zouden kunnen zLjn, maar ook waar de beper-

klngen en gevaren l1ggen.
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12. !íarktsegmentatle en integrale ketenbeheerslng

In de MeerJarenvlsie L991 - Lgg4 van de NRLO ls reeds aan8egeven' daE de

eisen van de afnemers zlch steeds meer verbljzonderen, zodaE er een

grooÈ aantal afzonderllJk te onderschelden deelnarkten ontstaan' Het op

de wenken bedlenen van deze deelnarkten is een krachtlg wapen in de con-

currentlesÈrtJd on de gunst van de afnener/consument' maar vraagt een

hoge organlsatlegraad ln de produktle- en afzetketen en een grote be-

reldheld tot sameilrerklng en onderllnge aanslultlng blJ de verschlllende

schakels ln deze keten.

Allerlel onderdelen van de verschlllende schakels zijn reeds bestudeerd

(prljsvormlng, kwaliteit, logistiek, è'd') en de resultaten daarvan zijn

in studlerapPorten en nota's vastgelegd'

Hetgeen ontbreekL is echter een goede' concrete studie over de samenhang

en afhankellJkheld Èussen de verschlllende schakels en over de sturlngs-

en terugkoppelingsprocessen, dle daarln van belang zlJn'

Een dergellJke studie zou de NRIO in sÈaat kunnen stellen beter en con-

creÈer dan 1n de vigerende rneerJarenvisle te advlseren omtrent de reali-

satle van goed functionerende IKB-systemen In de plantaardige sector

voor zowel de verse als de verwerkte produkten'

Dr.Ir. G. WeststeíJn

78 februarí 7992
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D{erlttke ProduktÍe. Gezondheld en llelzÍln (III)

Fundamenteel dlerfyslologlsch onderzoek

Een aantal verkennende studles welke relevant ziJn voor het ProgrÍmma

,,Duurzame landbouw en landellJk gebled na 2000n zlJn oPgestart in het kader

van aanbevelingen ult de MeerJarenvÍsle Landbouwkundig Onderzoek 1991

Lgg4. Dlt betreft studles omtrent priorlteiten ter versterklng van heÈ

fundamenÈeel dlerfyslologisch onderzoek. Vanwege het feit dat het gaat om

,'fundamenteel-", zullen de resultaten relevant zijn voor bovengenoemd

studieprograruna. Het gaat on de volgende verkennende studies:

- fundamenteel gedragsfysiologlsch onderzoek

Onderwerp van de studle ls het gedrags- en welziJnsonderzoek ln brede

zin. Hierln zlJn ook de rel-atÍes met gezondheld tmpliciet betrokken.

Afronding van de studie wordt verwacht ln de eerste maanden van 1992.

fundamentee I s tofwls sel ingsonderzoek

Onderrerp van de studle betreft de fyslologle van de omzetting van voeder

in het dierliJk produkt. Afrondlng van de studie wordt verwacht medio

t992.

fundamenteel fyslologisch onderzoek met betrekking tots fokkerij en voort-

planting
Het gaag hlerblJ om het in kaart brengen van de priorlteiten in het on-

derbouwend onderzoek ten grondslag aan toegePast fokkerlJ - en voortplan-

tlngsonderzoek. Afrondlng van de studie wordt medio 1992 verwacht.

Bij alle vier de bovengenoemde studies geldt daÈ in

accent l-igc op lntegratie van kennis en expertise ult
pllnes.

microbÍologle van het maagdarmkanaal

Doel van deze studie is het identlficeren
bouwend onderzoek aangaande de microblële

kanaal.

van prioriteiten in het onder-

ecologie van heË maagdann-

belangrijke mate het

uiEeenlopende disci-
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Diergeneeskunde in de aanvang van het volgende mlllennium

In de laatste jaren is duidelijk geworden dat de dlerlijke produktie ten

aanzien van methoden en randvoorwaarden belangrijke veranderlngen zaL

moeten ondergaan om te passen in de conceptle van duurzaam, concurrerend en

veilig.

In de eerste plaats zlJn dat mllleu-elsen. Dlt leldt enerzlJds tot een

bevordering van ecologlsch lngepaste dlerllJke produktle: extenstef en

arÈlsanaal. D4arnaasL ls te verwachten daÈ de technologlsche ontwlkkellngen

zullen leÍden tot eën htgh-tech produktle ln geisoleerde houderijsystemen.

Geïsoleerd wordt hierln bedoeld als gesloten, zodat geen emlssle van

milieubelastende componenten optreedt, maar ook gesloten voor besnettingen

van buitenaf. Deze ontwikkellngen zullen belangrijke invloed hebben op de

dieren, de opÈredende zlekÈen en de bestrijding/behandellng van de ziekten.
De consument vraagt ln steeds verdergaande mate garanties dat het dierllJke
produkt vrij is van dlerbehandellngsmiddelen en van ziekteklemen. Dit laat-
ste is met name van belang omdat te verwachten is dat de bevolklng een

toenemgnde gevoeligheld zal hebben voor (food-borne) infecties. Redenen

hiervoor zijn:
- toenemende vergrllzing;
- vermlnderlng van de mogeLtJkheld tot het opbouwen van afweer door het

terugdringen van zlektekiemen;

- veranderende eetgewoonten (fast-food).
Voor waÈ betreft de dlerbehandellngsmiddelen geldt dat deze problematisch

kunnen zijn, nlets alleen vanult het oogpunt van residuen ln het produkt,

maar ook vanuiL het oogpunt van milieu-belasting (wornmiddelen, insecticl-
den).

Miní.mal"isering van het gebruik van diergeneesmiddelen zal belangriJke ef-
fecten hebben op de strategieën van dierzlekte-bestrijding. Veel meer dan

nu zal de aandacht moeten uitgaan naar de preventie van dierziekten,
PrevenÈie za1 nieÈ 1n de eerste plaats betekenen preventieve entingen, maar

ook het voorkouen van dierzlekten door aanpassing in de dierbehandeling.

Een belangrijk punt hierbiJ ls een lntegrale benadering van het functlone-
ren van de dieren zodat sÈress-factoren vanult voedlng, houderij en produk-

tie-niveau worden voorkomen. In toenemende mate zaL de dlergeneeskunde moe-

ten opereren zonder hulpmlddelen als geneesmiddelen. Dit geldt ook voor het
gebruik van vaccins, hetgeen op de langere duur minder gewenst zal zijn on-
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dat door vacclnatie niet de onderllggende oorzaak van de optredende lnfec-

tle wordt aangePakt.

De geschetste ontwlkkellngen zullen belangrlJke gevolgen hebben woor zowel

het dlergeneeskundlg onderzoek als onderwlJs'

voorgesteld wordt een studle te ondernemen waarin de volgende elementen aan

de orde dienen te komen:

1,. lIelke veranderlngen ln het dlerltJke produktle systeem worden verwacht

ln de Jaren na 2000?

Het geat om veranderlngen met name vanult het perspectief van dierge-

zondheidszorg.

2. Í,Ielke kennls en expertise zal nodig zljn om deze veranderingen te be-

werkstelligen c.q. te begelelden met het oog oP een optimale dlerlljke

produktle?

3. Welke onderzoekrlchtlngen dlenen te worden gestimuleerd om de noodzake-

lljke kennls en expertlse te genereren, mede ln het licht van dierge-

neeskundlge oPleidlngsasPecten?

De dlergeneeslqmde reageert echter nÍet alleen oP de op het moment belang-

rlJke dterllJke produktletakken. ook aan veranderlngen ln de gezondhelds-

zotsvoorgezelschapsdleren,vislnkwekerlJenenveranderlngeninde
veterlnaÍre volksgezondheidszotg (vleeskeurlng) zal aandachÈ besteed moeten

worden.
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Voorstel voor een studle omtrent de exploratie van de economisch haalbate

mogeliJkheden tot een drastlsche verhoglng van de efficlëntle ln de dier-
lijke produktie. zowel ln het opzlcht van mlneralen- als energieverbruik

De druk van mensellJke activlteiÈen op het rnlLleu zal ln de toekomst op

middellange ternlJn verder toenemen. Dlt geldt mët name in ons land omdaÈ

de verwachting is dat de bevolklng verdet zaL toenemen.

In deze lijn zal van de landbouw ln versterkte maEe worden geëist te func-

tioneren met een minimale nllleubelasting. Dit geldt in de eerste Plaats
voor de emlssie van mlneralen, maar ook heÈ verminderen van het energle-

gebruik is een essentlële factor.
In essentie za]- dit doel moeten worden bereikt door het minlmaliseren ven

de verllezen naer het milieu ln de verschillende fasen van de agrarische

produkti.e. Van primair belang is daarbU dat de agrarlsche produktle wordt

gezlen als een lntegraal bioconversleproces waarbÍJ maxÍmaal gebrulk moet

worden gemaakt van krlngloop en herbenutElng van mÍneralen en efficlëntle
van energle-lnput. HlerbU moet nÍet (alleen) op deelprocessen worden ge-

let, maar moet de problematiek lntegraal worden benaderd, over de gehele

produktiekolom en tussen produkÈlekolonmen. Alleen dan ls het nogellJk tot
een effectieve strategle te komen die maximaal effect sorteert,

Het mests- en ammonlakonderzoek heeft ln de laatste Jaren belangriJke resul-
taten geboekt ten aanzien van het aangeven van mogelljkheden om de emissle

van mlneralen naar het het nilieu te beperken. Mede vanwege de urgentie van

de problematiek rras en is dit onderzoek gerlcht op de korte termiJn; de

projecten dlenen op korte termiJn tot resultaten te lelden. Aangezien het

mest- en arnmoniakonderzoek nog 1n volle gang ls, worden ook 1n de eerst-

komende Jaren slgnlflcante resultaten verwacht, dle een blJdrage zullen

leveren aan de beperklng van de mineralenemÍssle.

MeÈ name ln het middellange-term{n-perspectlef Ís het noodzakellJk gedach-

tenvormlng te stlmuleren omtrent nleuwe produktleconcepten ten behoeve ven

de larrdbouw. Doelstelllng daarbÍJ ls het analyseren van het bloconversie-

proces van (plantaardÍg) grondstoffen tot dlerllJk produkt met het oog oP

mininale verlÍezen naar het milieu en optimale energle-efficiëntÍe. Het ls
daarvoor van belang een fundamentele analyse te verrlchten van de stof-
stromen in de (dierliJke) produktle, de ermee verbonden energetische aspec-

ten en de mogelijkheden de efficlëntie van het proces significant te ver-
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hogen.

Bedacht moet worden daÈ het overall-rendement van de bioconversleprocessen

grondstof-dierliJk produkt laag ls.
Daarnaast moet worden bedachÈ dat een verlaging van het kunstmestgebrulk

kan lelden tot een aanzienllJke besparing op de energieconsunptie.

Derhalve ls het van essenÈlële betekenis te pogen te komen tot een slgnifl-
cente verhogÍng van de efflcléntí.e van de verschlllende deelprocessen.

DaarÈoe ls kennls van de fundamentele mechanismen dle ten grondslag llggen

aan de vorming van nutrÍ.ënten ln plantaardig uraEeriaal en aan de omzettlng

Ín het dier van voedlngsstoffen ln produkt van belang.

In NRLO-kader ls op basls van de aanbevellngen van de t'[JV 91-94 een studie

geëntaneerd omtrent de prioritelten ln het fundamenteel sÈofwlssellngs-

onderzoek. De resultaten van deze studie zullen ongetwijfeld eveneens

lngaan op de efflclëntí.e van de dierlijke produktie in termen van emlssle-

beperking. Echter de genoemde studie za1- zich concentreren op het funcElo-

neren van heg dler ln brede zin en slechts een deel van de omzetting van

mÍ.neralen ln dierlUk produkÈ omvatten.

Voorgesteld wordt ln NRl0-verband een werkgroep oP te dragen een analyse te

maken van de mogellJkheden om op middellange en lange termiJn te komen tot

een signlficante verhoging van de efflclëntle van het proces van omzettlng

grondstoffen tot dierllJk produkt, waarbiJ zowel de efficiëntie van het mi-

neralengebrulk als van energie wordt betrokken. De analyse dient uit te

gaan van een integrale benadering van dit bioconversieproces, dus vanaf

N-bron via groei van de plant als veevoer tot aan dierliJk produkt en ook

over de kolomnen van agrarische produktie heen te gaan.

Een dergeliJke analyse vergt een breed georiënteerde benadering oP een

relatief hoog integratleniveau. Om tot een koppeling te komen van de verei-

ste dlscipllnes wordt voorgesteld hierÍn niet alleen het onderzoek maar ook

het bedrUfsleven te betrekken; Juist ook omdat het bedrijfsleven een be-

LangriJke rol zal spelen ln de ontwikkellng en Ímplementatie van de techno-

Logische op).ossingen.
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In de eerste helft van 199L is een studle gereedgekomen van de RMNO; deze

studie betof een analyse van de mogeliJkheden om vla bl-ocechnologlsche

technieken te komen tot een verhoglng van de mÍneralenefficiëntle van de

dierlijke produktie.
Aangezien de RUNO-studle ultglng van een analyse van de stofstromen ln de

agrarische produktle vormt deze een belangriJk basisdocunent. De scoop van

de te entameren NRl0-studie zal ziJn om te analyseren op welke efficiëntie-
winst kan worden berelkÈ en welke technische en technologische innovaties

daarvoor nodÍg zÍJn.
De horizon dient daarblJ zo rulm genomen te worden dat praktische oplossin-
gen zowel op korte en op middellange termiJn als op lange terrnlJn beschlk-
baar zouden kunnen komen. Op basis van de analyse dlenen aanbevellngen te

worden geformuleerd voor aan te pakken onderzoekvragen.

Het gaat daarbiJ om de identificatle van noodzakelijke onderzoekprojecten

en aanbeveling Èen aanzien van de uitvoerende organisaties.
Tevens dient aandacht geschonken te worden aan de mogeliJkheden om via cou-

binatie van expertise en taakverdeling tot een effectieve aanpak te komen

tussen bedriJfsleven en onderzoekinstellingen. De vorming van sarneilrer-

kingsverbanden in strategische all1antÍes kan belangrljke perspectieven
bieden om effectleve afstemming te realÍseren en te verzekeren daÈ de

resultaten van het onderzoek tot praktische toepassing komen.

Voorgesteld wordt om bovenbeschreven studle ult
hooggekwal if iceerde deskundlgen.

te voeren in een groèp

Deze deskundigen zullen ln een aantal langdurige biJeenkomsten de problema-

tlek moeten analyseren en bespreken.

Een onderzoeker op post-doc-nlveau za1 aan de groep moeten worden toege-

voegd om de sessies voor te bereiden, lnformatie biJeen te brengen en de

resultaten op te schrlJven. Gedacht wordt aan een inzet van totaal 6 mens-

maanden.

Dr. F. van Vugt

17 februari 7992
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Verlcennende stuCie visteelt

Inleidinq
ffi l9B0 is in }bderlard een @in EsnaalÉ net de teelt rnn vis
voor crrnsun'gtie-doeleirden. @zien de-fUrmtologisctre cmstardi-gheden
vond deze ótwfHceling net nalre plaats in oveLdelde en rrenm:rde
reci:cculatie-EpteÍÍEnl Ondariks teEenslaEen en de vele p:olclaren
de Isederlarrdsdvislsdekers ree te nratcen locgen, I<an in ziJn totaliteit
toch van een su]<sesvotle sta::t gesprOken rrvorrden. De rrerkmp+narde mrt
de geteelde vis steeg in de perioaé 1985-1990 van cEI. f 3 milJoen tot
ca.-f L7 milJoen. Iie[ ziet en verden naar uit dat een aantal
visl«,veeklcedríJven winstgevend aan het vprrden is, enkelen breiden zictt
ncrenteel uit.
e"rior de hoge kosten in l[edenland rroor inlrrt! a1s aaÈeid en gmld, de

t"ort =0,O" 
píoUtemtiel< van reststoffenverwijder- ing, diergeneesnidde-

Iengebnrik èn uelzijn, en de toensrende produktie m1 @tofe zalm-
acfrÉigen uit S1<ardiíavië, is het onzel<er-hoe de ontruild<elingsrng-elijk-
heden-zijn voor de ttederianAse visteelt op de -!,,at langemq tamijn' In
verband lret te rzenlenen overheids-subsidies, de aeeds gedane

investerilgen en IIEt de signalen \ramrit de visseriJsecEor en de.
Iandbor1gy ó in deze aktivj-Ëeit te gaan inrresteren, is een orderbouwd

inzictrt in de toekorstige ontwi}kelinEen gek€ÍI§tt. Een derrgelijk
inziclrt zou veirhgen tunnen rmrrden door een verkenneurde shrCie op
basis rmn gemt€Féerfe orEraSnlatieet \ran zorr'el nationale als
intqrnationale qrturÍId<e1ingen.

Onsctrriivinq verkennende stldie

a) een verkennende studie naar de sarri-lange ternijn (tot j??r 2000)

rnigelijldrcden rroor de t€elt van zoet- en zoutwaten- consurpt^ievis in
aI of niet verwasrde :reci:rctrlatie-slnstaren in lleden]and

b) de rzolgende astrnkten dienen in de verkennemde stulie betrpkken t€
riorden:
- e»rtrapolaties rran kostprijsontwi}kelingen voor de huidige in.

UeOerianO geteelde sooiten, en sctrattingen vian kostprijsontwjJd<e-
lingen van-enkele kansrijke in Nederlard te telen vissoofren, bij
'verscfriffenae produ)<Lierriveau' s. Bij de extratrnlaties_nog-en
besclrouningen over kostprijs-beÏnvloedende fa}t,onen aLs de
kosten rran r,vaten, energÏ-e, diergeneesniddelen, neststof f erverwi j -
dening, aràeid en rrenteniveau zeken niet ontbrel<en.

- orEraÉlaties van \rraag, aarÈod (nationaal als internationaa]) en
priJsöntr,rilckelilg rran àe huidige - en trnterrtj-eel kansrijke soor-
terrí i" relatie fot die \ran @ncurerende geteelde en gevarrgen vis

- ontÍj,rild<elingen op het gebied rran het velziJn van vis

c) voorker:r bij de uitvoering van deze verkennende studie heeft een
eillerlÉn reaevvert<er van nftrc-ófO, de afdeling Visserij van het I.rEI of
rmn de Vakgroep Visteelt en VisssiJ van de LuW. Deze _persoon distt de
o<pertise van àe genoarde institutsl en vakgrrcetrl bij de shrdie te
beireklcen. Oe kosfen \ran deze studie kcnen uit het U{f/NRIO-fonds rzoor
dergeliJke studies en IID§len nrurinnnal f70.000-f80.000 bedragen.

Di:oectie Visserijen, L0 febnrari 1992
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1.

Ter voorberelding van de dlscussle over duurzame landbouw zlJn gesprekken

gevoerd met personen uiÈ het bedrufsleven, lnstltuten en LIJW' Uit deze

gesprekken zijn een aantal onderwerPen naar voren gekomen, die voldoende

lnteressant llJken voor verkennlngen'

Allereerst enkele onderwerpen, dle reeds op enlgerlel wijze aandacht kriJ

gen:

Het Ís te verwachten dat de landbouw in toenemende mate beschouwd zal

gaan worden al-s een lndustrle waaraan eisen zullen worden gesteld net

als bij elke andere lndustrle, blJvoorbeeld ten aanzien van afvalstro-

men. In dat beel-d Past nlet meer dat mest wordt ultgereden en verspreid

over het land. Dat nag elke andere lndustrle ook niet'

Technologisch gezi en zaL ln de volgende eeuw alles wel kunnen, maar wel

met een prijskaartJe. In een beeld zoaLs hier gescheEst, zullen lnÈen-

sieve landbouw en natuur nlet meer in elkaar verlleven kunnen zljn'

Nederland zou moeten worden opgedeeld bijvoorbeeld in

- een beperkt gebied waar geconcentreerd intensieve vleesproduktie

plaatsvindÈ, iets dergellJks kun Je ook voorstellen voor groente en

fruit in kassen;

- natuurgebleden waarln enlge beperkte landbouw, ln overeenstemming met

de natuur, mogellJk lijkt; eventueel rulmEe voor agrarlsche sPeCiali-

telten;
- gebleden met grootschalige efficiënte akkerbouw, bijvoorbeeld Flevo-

polder,DezegebiedenoPgevenvoorrecreatle'Hierwordenalleen
industrlële velllgheldseisen gesteld. Van strategisch belang (voed-

selvoorziening) .

Essentleel is dat in ieder van de drie genoemde categorÍeën verschil-

lende eisen worden gesteld. Een dergelijke benadering is niet geheel

nÍ.euw. Toch llJkt een zo consequente doorvoering van opheffing van ver-

wevenheid wel nieuw. Voorgesteld wordt met diÈ onderlderP aansluiting te

zoeken blJ aanverwante thema's aangerelkt door collega's Van der l'[eer
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en Zuldema.

Aerificatie Ín de 21e eeuvr

Ten behoeve ven dlt onderwerp llJken de volgende tendenzen van belang:

- PriJzen voor fosslele brandstof zullen relatief stiJgen. De vraag

neemt toe; toename van het aanbod (nieuwe voorraden) blijft beperkt.

Bereldheld tot overeenstemrnlng Èussen aanbieders om prljzen nlet te

sterk te laten dalen (produktlebeperklng) zaL toenemen (gezond ver-

stand) .

PrlJzen voor landbouwgrondstoffen zullen relatief dalen ten gevolge

van produkttviteitsverhoging en toename van het aanbod (OosÈ-Europa).

Concurrentlepositle van produkten op basls van landbouwprodukten ver-

betert aanzlenllJk.
- Zotg voor het milleu neemt Èoe. Bereidheid regelend op te treden en

offers cë brengen wordt groter. Bio-afbreekbaarheld en bijdrage aan

COr-reductie worden elemenÈen die agrificatie zullen bevorderen.

- Biotechnologle komÈ tot wasdom. Opent nieuwe mogeliJkheden op het ge-

bied van biotechnologlsche (fernentatleve, enz)rmatische, microblolo-

gische) processen. Biomassa als eubstraat/grondstof.
- Kennis specifieke eigenschappen van de landbouwgrondstof neemt toe en

za]- vruchten beginnen af te rderpen. Allerlei specifieke uoePasslngen

(niches in de markL) worden commercieel aantrekkelijk. Voorwaarde is
wereldwijde toename van de onderzoèksinsPanning

- Dankzij verdere beheerslng van de manipulatlemogeliJkheden van plant-

materlaal zullen bepaalde natuurllJke componenten "gemakkellJker"
(economiseh) toegankelljk worden.

Conclusle: agrlficatÍè l{kt kansrlJk 1n de 21e eeuw.

Voorgesteld wordt een inventarlserende studie Ee laten ultvoeren van

wat voor onderzoek er momenteel gaande Is, met als doelstelling de

bovengenoemde tendenzen te kwantlficeren, zodat de kansen van deze ont-

wikkellngen beter kunnen worden Íngeschat.

Vervolgens zullen de prioritelten van de verschillende projecten op dlt
terrein opnleuw moeten worden vastgesteld. Dau kan consequenties hebben

voor de huldige onderzoekprograrnrna's.
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3. Loglstlek in de 21e eeuw

Indemeerbeperktebetekenlsvan"loglstÍekn,wordtvaakgedachtaan
de dlstrlbutiefase: hoe komt het produkt blJ de klant' Inmlddels weÈen

we dat loglstlek te maken heeft met een keÈenbenaderlng, waarin de dls-

trlbutie, hoe belangrlJk ook, één van de schakels is. In fette gaat het

om een integrale goederenstroombeheerslng, lntegraal wll zeggen door de

geheLe keten heen.

Voor agrarlsche produkten kornt daarbiJ het begrip bederfelijkheld, het.

geen een aparte dlmensle geeft aan de noodzaak van een goede koppeling

van alle schakels in de keten. On dezelfde reden blukt ln de praktiJk

dat loglstlek en technologlekeuze vaak nauw met elkaar verweven zljn'

In het kader van duurzane landbouw ziJn we geïnteresseerd in het lnte-

gra).eeffectvanallerlelafzonderliJkefactoren,dleiederopdeketen
inwerken. On te kunnen komen tot 'rtechnologlcal fore- of back-castlng"

is het belangriJk de keten te kunnen doorrekenen. Alleen dan kan vaak

op een lteratleve wlJze heÈ effect van varianten in de prlmalre sekLor'

de keuze van de verwerklnSstechnologie en de mogeliJkheden in de markt,

oPeensystematlschewlJzewordenlngeschaÈ.EendergellJkmodelwordt
momenteel ontwlkkeld voor de hennepketen (LUI{/ATO) ' Dtt kan een goed

hulpmiddel zlJn biJ het doorrekenen van toekomstscenario's'

AanbevolenwordtlndeTaakgroepLoglstiekdenogelijkhedenvaneen
dergeJ.iJk rekenmodel te evalueren'

Terug naar dlstributle. lJe beglnnen ons nu al te realiseren dat het in

detoekomstblJvoorbeeldnietmeermogellJkzaLziJnomwinkelsdoor
iedere leverancler aParÈ te laten beleveren. Er verschiJnt een toe-

komstbeeld, waarln aan de rand van de steden wordt lngezameld en ver-

volgens gebundeld wordt aangeleverd. Een soortgeliJk voorbeel-d naar

aanleidlng van de congestle biJ de velllngen. Door gebruik te maken van

moderne infornatietechnol-ogie, gaat audlovlsueel veilen toc de noge-

liJkhedenbehoren.Indatgevalgaanproduktenbljvoorbeeldrecht.
sÈreeks van Israël naar Japan, zonder ook fysiek bij de veiling in

Aalsmeer ge\íeest te zlJn.

Iíat verder rfeg de rnogellJkheld van kopen uit de catalogus, door niddel

van een goed classlflcatlesysteem. Daartoe dienen de produkten van con-

stante kwalltelt, vorm en samenstelling te ziJn. Kan biotechnologie
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4.

daarbij helpen?

VoorsÈel ls ook hier om de Taakgroep Loglsclek Èe vragen deze oncwlk'

kelingen ln kaart te brengen en te helpen lnschatten wat voor mogelfJk-

heden dergelljke nleuwe systemen te bieden hebben.

Ontwlkkellngen ln consuurenten(keuze) gedrag lnclusief voedl4gs gewoontes

In toenemende mate za]- de consunent belang hechten aan lcwalitelt, lraar-

blJ ook de aangewende technologle en de nllieu-asPecten een grotere rol

gaan spelen. Voor de lndustrle betekent dlt dat elsen worden gesteld

aan de processlng. Deze elsen zullen zodanlg moeten worden geformuleerd

daU de velllgheid zeker Is gesteld en toch onnodlge beschadlglng aan

het produkt wordt voorkomen.

De verwachtlng ls dat "chemÍsehe!' lngrediënten in de komende jaren

slechÈs een kleine rol zullen spelen. De mens wil een eerlijk stukJe

voedsel, is geen robot, laat zlch nlet "voeren" met lets dat geen voed-

sel is. Daarom ook zal "ln vitro"-voedsel zeket geen bulkvoedsel wor-

den, we1 als aanvulling ln samengestelde produkten (biJvoorbeeld tus-

sendoortJes).

Iten zal frequenter willen eten. Dat ls gunstig voor de metabole kwall-

Èeit. Het llchaam kan de gewe}dlge plekbelastingen niet aan, zeker nlet

bU ouderen. Zo onÈstaat een voedlngsbeeld waarln de hoofdrnaaltlJden

mÍnder groot worden, maar wel "eer1lJk" voedsel- bllJven. Daarnaast tus-

sendoortJes: cons.umentvrlendellJke snacks (mtcrowave?) met "ruimEe"

voor andere grondstoffen. Deze snacks kunnen meer geprocessed ziJn, men

is daarbij minder kritlsch, men denkt er mlnder bij na'

Voorgesteld wordt de hiergenoemde tendenzen mee te nemen in de voor-

stellen, zoals die door de Taakgroep Marktkunde recentelijk zijn aange-

dragen bi5 Sector-Kamer IV. In deze voorstellen krijgen veranderende

gedragspatronen van de (Europese) consument ruime aandacht. Daar zou

dÍÈ goed ln passen.

van biotechnologle. 3e wereld e.d.

De biotechnologie geeft vele mogellJkheden ter verbetering van agrarl-

sche grondstoffen. Dit kan bljvoorbeeld resulteren in mlnder gebrulk

van bestriJdingsmlddelen. l'[aar stel dat het bijvoorbeeld leidt tot een

5.
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betere cacaobotervervanger, vlndt de consunenr dat dan acceptabeL ten

aanzlen van de problematiek van de derde wereld?

Ten aanzien van de btotechnologle werd de verwachtlng geult, dat de

consument zel-f ex nlet echt gevoelig voor zal zÍJn. Is het FDÀ-approved

dan zal- het wel gegeten worden. Voor consumentenorganisaties zaL het

wel een "scorepunt" bliJven: "knoeien met voedsel nag niet".
Eventueel wind uit de zellen nemen door nlet meer te spreken over blo-

technologÍe sec, maar het een beter omschreven doel meegeven: blJvoor-

beeld verhoogde reslstentí.e van planten of melk produceren met onverza-

digd vet (nleÈ néér neLk).

VoorgesÈeld wordt ook blJ deze overweglngen aansluiting te zoeken blJ

de voorstellen, die ziJn geformuleerd door collega Van der Meer. Een

goed uiÈgangspunt daarblJ llJkt de themadag "consumentenaccePtatie-

onderzoek", georganiseerd ln december 1991 door de Taakgroep Marktkunde

i.n samenwerklng met de LNV-dlrectle MKV.

Uit de gesprekken l§íamen ook een aantal nieuwe onderwerpen naar voren:

6. Efficiency van voedselBroduktÍe

Door collega Van Vugt wordt reeds aandacht besteed aan een fundamentele

verbetering van de stlkstofbenuÈtlng met als doel: verhoging van de

efflciency van de bloconversie.

Daarnaast lijkÈ het de moelte waard ln te schatten wat de mogelijkheden

van ln vitro-produktte van eiwit via micro-organismen zljn. Deze direc-

te weg moeÈ effectiever zLJn. MogeliJkheden via bacterieën, via glst
(gernakkellJker af te schetden) of via schimnel (heeft aI enlge tex-

tuur).
Resultaat Ís geen belastlng van heÈ land net stikstof en fosfaat. Res-

terende urllleubelasting is aftrankellJk van de zuiverheid van de ge-

brulkte grondsÈof. BlJkomende probLenen ziJn beheersbaar. }Íeeste orga-

nismen zlJn verder ongevaarliJk.

Ook vetachtlge produkten zlJn op soortgelijke wlJze via micro-organls-

men te maken. Voorloplg lÍJkÈ dlt echter te kostbaar.

Blnnen de lndustrle zlet men op termiJn alleen mogellJkheden voor ln

vltro bU speclalltelten. Voor bulk lfJkt route vla gemodlflceerde

planten veel loglscher. DlÈ ls in overeenstemrning met wat hierboven

onder punÈ 4 ls genoemd ten aanzlen van de mogelijkheid van aanvulllng
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7.

in samengestelde produkten.

Een andere route waarblj efflciencywinst kan worden behaald EaaX vla
plantaardige eiwitten, rranneer zlJ ln samengestelde produkten de plaats

van dierlijke elwitten lnnernen. Voorbeelden zlJn soJa-elwltten in PLz-

zakaas en vleesvervangers. In het algemeen geven fabricated/processed

foods meer rulmte voor alternatleve grondstoffen.

Voorgesteld wordt te verkennen wat op termlJn de mogeliJkheden ven ln
vlÈro-voedsel en plantaardlge elwltten zouden kunnen zlJn, met name ln
samengestelde produkten en daarblJ aanslultlng te zoeken biJ de trends

geslgnaleerd onder punt 4.

Veredeling van grondstoffen. gerlcht op optlmallsatie van de verdere

verwerkin,g

Is het mogellJk landbouwprodukten zodanig (genetlsch) gemodificeerd aan

te leveren, dat de kwallteit ervan tlJdens bewaring beter behouden

blijft of dat ze rrog s1echts een mlnlmale verdere verwerklng vragen,

zoals bijvoorbeeld:
- soJabonen, ríearvan de olie direct gebruikE kan worden in de margarl-

neproduktle zonder harden en omesteren;

- gLutens, wearvoor geen broodverbeteraar meer nodlg is;
- zodanige beheersing van fyslologÍe, dat kasconditles beter kunnen

worden gestuurd, een beter gedefinieerd produkt wordt verkregen en er

dus meer loglstleke mogelljkheden zijn.
Voorgesteld wordt te inventarlseren wat er op dit gebied reeds gebeurÈ,

wat de mogeliJkheden ziJn, en te verkennen op welke gebieden er nog

witte vlekken bestaan.

Mogelijkheden voor procesbeheersing. met name ten gevolge van snellere

rekenmethodes

In de gesprekken l«yam duldeliJk naar voren de exponentleel toenemende

mogelljkheden van snel rekenen. Daardoor wordt de benodlgde hardware

steeds klelner. Op deze wtJze wordt het blJvoorbeeld mogeliJk snel com-

plexe moleculen Èe herkennen. Zo zou de zuivel goedkoop heel specifÍeke

eiwitfracties kunnen winnen. Vlaat zo zou Je ook flavorcomponenÈen kun-

nen herkennen.

B.



65

I'Ianneer de Julate sensoren beschikbaar zLJn, geeft dlt de mogellJkheid

van snelle (ninl)detectÍenethoden. Dit ls een belangrlJke ontwlkkellng

om een betere procesbeheerslng nogeliJk te maken. Daartoe kunnen ook

moderne "selftunlng regul.ators" dlenen: behoorllJk courplexe nodellen,

waarí.n kennÍs ls opgeslagen. Dlt l{kt op expertsystemen, maar betreft
dan wel de fundanenteel-fyslsche relatles. Zo kom Je van "procesrege-

llngn naar rrprocessunderstandlngn .

Dtt speelt ook ln op de Èendens dle alom wordt geslgnaleerd en aangeeft

dat het eccent steeds meer kont te llggen op het beter beheersen van

processen en rnlnder op de ontwlkkellng van nleuwe procestechnieken.

Voorgesteld wordt te verkennen wat de mogeliJkheden van snelle reken-

methoden zlJn en hoe dit kan blJdragen tot een betere procesbeheerslng

via sneLlere meettechnieken en moderne computergestuurde procescontro-

le. DaarblJ dient de ontwlkkellng van sensoren Èe worden meegenomen.

Bio - afbreekbare verpakkingsmaterialen

GedeeltellJk ls heÈ a1 genoemd onder punt 2 over agriflcatie, naar veel

algemener kryarn in de gesprekken dle wlJ hebben gevoerd naar voren de

problematlek van verpakklng en milleu en daarbinnen: de mogeliJkheden

van blo-afbreekbare verpakklngsmaterialen, misschien zelfs eetbare! In
het algemeen ontbreekt het blJ verpakklngsmaterialen aan fundamentele

kennis van onderrlerpen als migratie, waardoor vaak overdimensionering

plaatsvindt en dus de problemen onnodig worden vergroot. Dat speelt dan

nog eens extra sterk biJ "blo-afbreekbaar", omdat dergelijke verpak-

kingsnaterialen vaak nog ln ontwlkkeling zíjn.
De grote lnteresse vloeit natuurliJk voort ult het feit, daÈ blo-af-
breekbaarheld een wezenliJke biJdrage zou kunnen leveren aan de oplos-

sing van een groot milieuprobleem.

Voorgesteld wordt om de mogellJkheden van bio-afbreekbare verpakkings-

materlalen in een aparte sÈudle te verkennen.

10. Indlvlduallserlng voedlngs- en gezondheldsvoorllchtlng

Er vlndt een hele ontwlkkellng plaats ln het denken over gezondheld.

BelangriJk daarbtJ ls, dat het menselljk genoom bekend wordt. Dat moet

meer zicht geven op gezondheidsrisico's die men loopt. Zelfdiagnose vla
biochenische markers wordt mogeltjk en dus voedingsadviezen per indi-
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vidu.
Individuallsering zal ook nodig zlJn, omdaÈ men 1n toenemende mate Pro-

blemen ontmoet zoals biJvoorbeeld: ten gevolge van eten van eÍ.eren,

gaat blj sonmlge mensen het cholestorolnlveau omhoog, bU anderen niet.
HterblJ spelen zowel genoom als gevoellgheÍd een ro1. Dat betekent ook

veel meer vraag naar tallormade produkten. Denk daarbtJ ook aan de ou-

derwordende bevolklng I

In dat kader werden ook de "functlonal foodsn genoemd, waarbu een

,'goedeo' darmflora wordÈ gestlnuLeerd en pethogene flora ln haar groel

wordt belemerd. Ook hlervoor geldt daÈ men ln het kader van voedÍngs-

advlezen per individu mogellJkheden zlet.
Voorgesteld wordt om te verkennen uat de witte vlekken zíjrr in het

onderzoek dat ultelndelljk zal moeten leiden toÈ lndivlduele voedings-

adviezen.

11. Belang sBecÍfleke lnhoudstoffen

In Èoenemende mate wordt het belang van kwaltteit door de gehele keten

heen erkend: 'van grond tot mond". Tot dusver lag het accenÈ vooral op

kwantlteit. Men stuÍt dan op problemen, die beklemtonen dat voldoende

kennls ontbreekt, biJvoorbeeld ten aanzlen van:

- rol van ollgosaccharides 1n verband met darnflora ("functlonal

foodsn ! ) ;

- hormonale werklng van lactosterolen ln soJa (in relatie tot blJvoor-

beeld colonkanker);
- cholesterol-effect van koffle-olie.
On hier zicht op te kriJgen zou veel meer analytisch werk moeten worden

verricht, maar steeds in relatle tot het effect op de gezondheíd.

Zoiets zou moeten beginnen met een lnventarisatle. Dan pas kan beter

worden beoordeeld of een verkenning zlnvol is.

Dr.ïr. J.ll.P. Papenhuíjzen,

februari 1992.
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Duurzane ontstkkellns van de Nederlandse landbouw en het 1ande1ljk gebled

Ín de eerste decennla van de 21e eeus: blldragen vanult de Sector-Kamer

Landbouw ln de SanenlevÍng (V'l

Op dÍverse plaaÈsen wordt Èhans verkennend onderzoek uitgevoerd over de

vraag hoe de Nederl-andse Landbouw er in de 21e eeuw ult zou kunnen zien.

Mede ter voorbereLding op de NRIO-MeerJarenvlsie L995-1998 wordt ln deze

notitle een overzlcht gegeven van onderwerpen dle elders reeds worden aan-

gepakt of die vanuÍt de NRIO aandacht verdienen voor de Sector Landbouw í-n

de Samenlevlng. Een Èoedellng naar onderwerpen per sector ls evenwel arbl-
tralr omdat vele onderwerpen nu Juist een combinatie van technÍsch- en

maatschapplJ -wetenschappellJke of naaÈschappeliJke elementen als kern heb'

ben.

Het doel van de verkennÍngen ls te verhelderen welke maatschappellJke,

weÈenschappellJke en beleidsmatlge ontwikkelingen zich kunnen voordoen en

welke onderzoelorragen en -vel-den vanult dlt perspectief bezlen prlorlteit
verdienen.

Tn deze notlÈle wordt naast een overzÍchÈ van relevante lopende studies en

verkenningen een voorstel gedaan voor een negental studles en verkennln-

gen. Twee daarvan hebben betrekking op OVo-management met het oog op duur-

zaamtreidseÍ.sen en drLe op lange ternlJn-verkennlngen. De drle overige zlJn

gerlcht op institutles, publlekshoudlng en flnanciering van het landbouw-

beleid.

I. I.OPENDE VERKENNINGEN

I.A Verkennlngen elderg

Het CPB 1s bezlg met lange-ternlJn scenarioverkenningen voor de Neder-

landse econonie voor het Jaar 2015, waarin de landbouw op een hoog

aggregatÍenlveau voorkomt. De relevantie daarvan voor de landbouw is
beperkt.

De RMNO werkt aan lange-termiJn verkenningen over "Milieu en Econo-

mle", waarin de noodzakellJk geachte concensus over het beleidslnstru-
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3.

mentarÍ.utr centraal sÈaat. Fase l van dit onderzoek Ís lnrnlddels afge-

rond.

De tlRR werkt aan een project "!{i11eu, Economle en Bestuur". De eerste

fase van diÈ onderzoek richt zlch op de vraag of het tot dusver inge-

zexxe instrr:.mentariun voldoende effectlef en efficlènt ls om de in het

overheidsbeleld vastgestelde nllleudoelstelllngen te realiseren. Dit
deel kont near verwachting spoedlg ult. Het tweede deel van de studie

rlcht zich op de vraag wat de lange-terniJn lnpllcatles van duurzaarn-

heid ziJn.

Het LEI-DLO heeft in opdracht van LN/ een voorstudle verrlcht waarln

is aangegeven welke lange-teruiJn verkennlngen van de econornlsche ont-

wlkkeling van de Nederlandse landbouw uogeliJk ziJn. DaarbiJ staan

verkenningen ten behoeve van het RIVI.I en INV centraal . Het betrefÈ zo-

wel een visle "Landbouw 201-0", biJdragen aan de Milleuverkennlngen en

-scenario's van het RIVM en aan talcverkenningen van LNV-directies. Het

tezamen door SOI,I, CPB en LEI-DIO ontwikkeLde ECAM-nodel voor de EG-

landbouw zal aan deze verkennlngen ten grondslag liggen. Er vindt
thans overleg plaats over de verkennlngen dle twee-JaarllJks zullen
plaatsvinden voor LÈilV en RM.

In het LEI-DLO proJecÈ "Een landbouw die voldoet aan strengere eisen

van natuur en nilleu" wordt getracht net behulp van een linealr pro-

granneringsrnodel een beeld te krlJgen van de nationale en reglonale

gevolgen voor produkÈle en werkgelegeriheid van enkele scenarlo's van

milleu-elsen, marktontwlkkellngen en technologische nogelí.jkheden. De

glastuinbouw bllJf,t daarbU bulten beeld. Dlt onderzoek zaL midden

L993 worden afgesloten. (De nethodologische uitgangsPunten en toePas-

singsmogelljkheden van het DM}'[-nodel verschillen nogal van die van

het in het vorige punt genoemde ECAM-nodel).

I.B NRLO-onderzoek rond het thema duurzaanheid

6. Door de vakgroep StaaÈshuishoudkunde van de LIJI.I ls in opdracht van de

NR.LO aangevat de studie "Duurzame landbouw: voorstudie voor de opzet

4.

5.
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van gedetallleerde sectorstudies" . Deze verkennende studie rlcht zleh

op economische inplleaÈies van het begrÍp duurzaanheid. Het doel van

deze vootstudle 1s een goed uitgewerkte oPzet Le maken voor gedetalL-

l-eerde scenarÍostudtes naar de econonlsche aspecten van een stringen-

ter nllleubeleld voor een aantal takken blnnen de Nederlandse land-

bouw, rekenlng houdend meÈ de lnternatlonale context. Het betrefÈ in

veel opzlchten een verbiJzondering voor de landbouw van de onder de

punten 2 en 3 vermelde studies van R}íNO en l{RR. Dè tweede fase van het

onderzoek, I{aarvan de ulwoerlng is voorzlen door heÈ LEI-DLO, moet

een en ander concretiseren voor enkele landbouwtakken. AansluÍting

blj, dan wel voorÈbouwing op resultaten van heÈ proJect "Strengere ei-
sen" (punt 5) lÍgt voor de hand.

Er is een opdracht verleend door NRLO, RAI{OO en RMNO voor een program-

meringsstudle 'Ondetzoek naar de effecten van wiJziglngen 1n produk-

tle- en handelsstfonen op economie, nllIeu en netuur". Deze studie,

waarvan de eerste fase ls opgedragen aan de vakgroep Ontwlkkelingseco-

nomie van de LIIW en het IVM van de VU, kan gezien worden al-s een con-

cretiserlng en operatlonaLlserlng van het begrlp duurzaamheid in de

context van internatlonale economische relatles. Voor de tweede fase

van deze studÍe Ís onder andere onderzoek naar mogeliJke operaÈionali-

sering rnet behul-p van reeds beschlkbare klrantitatleve nodellen op het

terrein van de landbouw voorzlen. Deze verkennende studie ls gerela-

teerd aen een bredere verkennende studie "Duurzaoe economie en ontwik-

kellng", met RAWOO en RMNO als voorttrekkers.

In opdracht van de NRLO hebben CABO-DLO en LEI-DIO een sÈudie uitge-

voerd over lnput-outPut relatles in de landbouw. Deze studie wordt

blnnenkort afgerond. Aanleiding tot deze studle vormde de overweglng

dat input-output relaties van cruclale betekenls ziJn biJ de vraag lrat

het effect zal- ziJn van heÈ terugdrlngen van het gebruik van inpuÈs.

Ook de vraag Ín welke mate extenslvering nogelljk ls door bevordering

van verminderd inputgebruik grlJpt terug op deze relaties. Er blijkt
thans allerninsÈ eensgezlndheid te bestaan over de aard van input-out-
put relaties in Èheoretisch opzicht en hoe daar in de praktiJk nee on-

gegaan moet worden bij de lnplementatie van heu nilleubeleid en bij

8.
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schattingen over het effect van rnogellJke drastische priJsverlagingen

in de landbouw op de intensitelt van het grondgebruik. Intrlgerend is
de grote spreidlng in input-output relatles die in de praktlJk wordt

aangetroffen en de vraag welke aanknopingspunten dat biedt voor het
beleid. De studie heeft duldellJk geuaakt dat er meer onderzoek nodlg

is om over deze vragen helderheÍd te versehaffen.

rr VooRGESTELD VEBKENNEND NRIO ONDERZOEK

II.A Duurzaamheld en OVO-nanagement

"Boerenkennis en het functioneren van het OVO-instrunentarlum net be-

Èrekklng tot het verhogen van efflclëntie van input/output relaties in
plantaardige produktie "

InnÍddels zljn diverse praktljkproJecten ven start gegean op het ter-
rein van geiinÈegreerde plantaardige produktie met actleve particlpatÍe
van bedriJven. DaarblJ staat centraal de wens om het gebrulk ven nu-

criënten en gewasbeschermingsrnlddelen terug te dringen. Van groot be-

Iang is aan de huidlge proefproJecten voldoende lnzlcht te ontlenen

over de vraag hoe in de toekoust optÍnaal gebruik gemaakt kan worden

van de voorlichting en, ln het verlengde daarvan, van het onderzoek.

BIJ het verkennende onderzoek van de Vakgroep Voorllchtlngskunde van

de LUÍ.I zal aar^ twee elementen aandacht worden besteed:

L. Hoe gaan boeren zelf neE lnput-output relatles on? Welke kennls

hanteren ze? Waar halen ze hun lnfornatie vandaan? !Íelke meetpunten

gebruiken ze? Hoe verschillen efficiënte en minder effÍclënte boe-

ren in deze opzlchten? Iíe1ke conclusles kunnen worden getrokken uit
deze informatie voor het functioneren van voorLlchting en onder-

zoelx? Om deze vragen Èe beantwoorden zullen boeren ln één of enkele

proefprojecten, waar kwanÈltatleve gegevens over T/O relaEies en

bedriJfsresultaten bekend zlJn, worden geï,ntervleÏrd.

2. Op grond van een vergel-ijkende anaLyse van een aantal proefprojec-

ten zal vervolgens worden onderzocht wat de eisen zlJn dle het in-
troduceren van meer duurzane landbouw stelt aan de voorlichting, en

het kennissysteem in heÈ algemeen, inclusief de rol van sEudleclubs

en ander georganiseerd bedrijfsleven in dat kennissysteem. Er ziJn



7L

aanl Uzingen daÈ bevorderlng van meer duurzaam boererrhandelen spe-

clfleke eÍgen stelt aan de aard van de ondersteuning vanult OVO'

IO. ',Input-output relatles ln de Nederlandse nelkveehouderiJ vanuit het

gezichtspunt van het onderzoek naar bedrlJfsstiJlen"

vanult verschlllende bronnen zlJn gegevens beschlkbaar over verschll-

len in lnput-output relatles tussen bedriJven. Over de vraag naar de

brulkbaarheld van dle lnforrnatle ln het beleld bestaat nog onvoldoende

duldeltJkheid en eensgezindheld. Dat kont ten dele doordaÈ er ln het

verleden vooral naar dlt probleem gekeken werd vanult de vraag in wel-

ke mate bedrlJfsresultaten samenhlngen met verbruik aan inputs'

DaarblJ bleek vaak dat dle relaÈles in de praktijk zwak ldaren en maar

ln beperkte mate causaal traeeerbaar. Nu er echter ln her kader van

het urllleubeleld grote maatschappellJke waarde gehecht wordt aan heÈ

terugdrlngen van het gebrulk van nutrlënten en gewasbeschermlngsnldde-

len bledt de ln de praktiJk bestaande spreidlng daarvan waarschijnlijk

nuttige aanknoplngspunEen voor de vraag ln welke mate en hoe die te-

rugdrlnglng kan worden aangepakt zoader dac dat onnodig lnkomensver-

lies oplevert. onderzoek naar de aard en samenhang van spreldlng in

efficiëntle in lnputverbrulk ls derhalve wenselljk. Eén van de bronnen

van informatie over spreiding ls het bedriJfsstlJlenonderzoek' In ver-

schllLende reglo,s heeft 1n de laatste Jaren zulk ondetzoek plaatsge-

vonden voor de nel}:rreehouderiJ, waarblJ soms mede expllciet gekeken is

naar verschlllen in efflciëntle van het nutriënEengebruik' Het thans

voorgestelde verkennend onderzoek ls vanuit heE gezlchtspunt van het

bedrlJfsstiJlenonderzoek op drle gezlchÈspunten gerlcht:

L. De verza^melde gegevens van dle verschlllende onderzoeklngen worden

nogeenssystenatlschdoorgelopenmetbetrekklngLoÈdegevonden
spreidingen. Daarbij verdieÍrt met name ook de vergelijkbaarheid met

gegevens van het LEI aandacht'

2. Vervolgens wordt de relaÈÍe met de gepercipieerde bedrijfsstijlen

samengevat dan wel verder uitgewerkÈ, met speciale aandacht voor

interrelatlesmetanderekengetallenenvarlabelen.
3. TenslotÈe wordt vanui-t het gezichtspunt van het bedrijfsstijlenon-

derzoekeeninschattln8gegevenvandevraagwelkpraktischge.
brulk gemaakÈ kan worden van Segevens over sPreldlng in efficièntie
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II.B

11.

ln gebrulk van nutrlënten voor met name het landboutmllleubeleld,
analyses van bedrí.JfsonÈwlkkellng ln de nelkveehouderlJ en het
funeÈioneren van onderzoek en voorllchtlng.

f .anoe-fermí Ín 'uerlrannínocn

"Energleproduktie en energleverbruik door de landbouw ln de 21 eeuw. "

De ervaringen van het verleden en de prognoses voor de toekomst geven

aan dat de doelsÈelIlngen voor energleverbrulk ln de landbouw voor het
jaar 2000 haalbaar zLJn zonder dat dlt lngriJpende gevolgen heeft voor

de produktle en consumptle van landbouwprodukten in Nederland. Ener-

gleverbruik wordt echter a1s een van de meest knellende factoren op

langere terniJn gezien voor het realiseren van duurzaamheldsdoelstel-

lingen, vooral door de relatle tussen het verbruik van fosslele brand-

stoffen en het broelkaseffect. Indlen men hoge prlorltelt geeft aan

het beperken van het broelkaseffect (hetgeen overlgens nog allerninst
zeker is) dan zullen de doeleinden voor energieverbruik verder aange-

scherpt worden. Los daarvan vraagt ook de beperkte voorraad aan fos-
siele brandstoffen en de ongellJknatige verdeling van vindplaatsen om

aandacht voor mogeliJkheden tot terugdringlng van het energieverbrulk
bij produktie en consumptie van landbouwprodukten. DaarbiJ moet zowel

naar het directe als indirecte energieverbruik gekeken worden. Men kan

daarbij een vijftal componenten onderschelden die een rol spelen bij
de energie-efflciency en die onderling interacËles vertonen, namellJk

de blotechnologische mechanÍsmen van planten en dieren, het bedriJfs-
systeem waarbinàen planten en dieren worden geteeld, de ruimtel.ljke
spreidÍng van produktie en constrnptie en heÈ daarmee verband houdende

transport, de verwerking en de samenstelllng van het consurnptiepakket.

Via een systeemanalystische benadering kan in beeld gebracht worden in
welke mate besparing 1n elk van deze componenten afzonderlijk en in
combinatie mogelljk ls. Over dÍt onderwerp is elnd Januarl een inven-

tariserende studieblJeenkomst gehouden net deelnemers van IJiIV, DLO,

NOVEI.Í, LU, RUG-IVEM en RCN. Aan de hand van de resulËaten wordt nader

bezien hoe een verkennende studle het best kan worden opgezet. Zo'rt

studie dient de basls te leggen voor een samenhangend onderzoekpro-

grFmma.
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12. ,Aanpassing van produktle en consumPtLe teneinde te voldoen aan mon-

dlale eisen van duurzaamheld"

In veel publlkaties wordt ge\rezen op de te verwachten toenane van Pro-

duktle in de volgende eeuw ten gevoLge van de groel van de wereldbe-

volking en het §Ereven naar welvaartsgroel. Door Sroepen dle de be-

perktheld van de ntlleugebrulkstrulmte sterk benedrukken wordt in

toenemende mate de noodzaak benadrukt van een krlnpende economle ln de

welvarende landen om een duurzame ontwlkkellng ln de ontwikkelingslan-

den mogeltJk te maken. Anderen bestrlJden deze noodzaak of achEen deze

optÍe niet realtistlsch. De vraag of duurzaarntreid tot zo'n ontwikke-

ling dwlngt hangt deels af van de deflnlërÍng van duurzaantreid en de

vraag hoeveel prlorlteit gehecht wordt aan interpersonele en interna-

tional-e lnkomensverdellng. Ook de lnschattlng van mogelÍJke technolo-

gische ontwlkkelingen speelt hlerbiJ een ro1. Hoe het ook zlJ, op lan-

gere EerDiJn zal er welllcht een meer of mlnder drasÈische aanpasslng

Ín consunptle en produktie moeten plaatsvlnden. Lange-termiJn scene-

rlo,s kunnen hlerover lnzlcht helpen verschaffen en aanteven wat deze

lnpltceren voor de wereldlandbouw, de wereldvoedselvoorzlening' de Ne-

derLandse landbouwkolom en de voedselconsumptie(gewoonten) ln Neder-

land. Dlt onderzoek heeft belangrlJke raakvlakken met dat genoemd on-

der de punten 6, 7 en 1l-. Voorgesteld wordt derhalve de beslultvorming

over dlt onderzoek tot l-993 aan te houden'

L3. "Ruimtelijke spreldlng van de landbouw, het aanverwante bedrijfsleven

en andere functles in het landellJk gebied in Europa ln de 21€ eeuw"

Verschillende factoren oefenen een belangrijke invloed uit op de ruim-

teliJke spreldlng van activiteiten die deels concurrentle ondervinden

van agrarische actlviteiten en er deels ook direct of indirect mee sa-

menhangen. De landbouw zelf vormt een dynanlsche en vaak overheersende

factor. TechnoLoglsche en economlsche ontwlkkelingen, het landbouwmi-

lieubeleld, veranderÍngen in het handels- en landbouwbeleld van de EG

-- mede onder lnvloed van overleg net handeLsparÈners in oost-EuroPa

en in GATT-verband -- en het reglonaal beleld van de EG oefenen hier

invloed op uit. Binnenkort komt er een publikatie uit van de l{RR over

het nogellJke gebrulk van de ruimte ln de EG. In het verlengde hiervan

of hiernaast valt te ovenegen samen meÈ sector-Kamer I een verkennen-
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de studie te verrichten naar de ruimtellJke spreiding van de landbouw,

hét aanven ante bedriJfsleven en andere functles in het landellJke ge-

bied in de 2Le eeuw. DaarbiJ zou deels voortgebouwd moeten worden op

de resultaten van de verkenningen onder 11, 12 en 16. Voorgesteld

wordÈ derhalve de besluitvoering over dit onderzoek tot 1993 aan te

houden.

II.C. Overig verkennend soclaal-wetenschaPpelljk onderzoek

14. "BesruurliJke problenatlek rond de landbouw en het landelijk gebled,

en veranderlngen ln de rol van de overheld en de belangenbehartiglngn

Er zljn duidélijke aanwlJ zlngen dat er zich 1n de komende decennia be-

langrlJke veranderingen zullen voltrekken ln het bestuurlÍJk systeem

rond de landbouw en de belangenbehartiging. De betrekkeliJke homogenl-

teit van het Groenè Front vertoont duldellJke barsten. Het sterk auto-

mome karakter van het landbouwbeleld, dat in samenspraak tussen het

Groene Front en het Landbouw-Mlnisterle tot stand kwam, ls doorbroken

door extern opgelegde taaksÈelllngen, nèt nelme vanuit het mllieube-

leid. Op vele terreinen is de invloed van andere maatschappeliJke

groepen en van de aLgemene polltlek sÈerk toegenomen en de samenleving

verwacht lnspraak op terreinen waar tradlÈloneel een grote mate van

autonomie bestond, terwlJl nieuw beleld voortvloeiend ult de SNL en

het NBP deels tot de bevoegdheden van de lagere overheid behoort.

Voorts zlJn er geleldellJk aan veel bevoegdheden overgedragen aan de

EG. Ook zijn de nogelÍjkheden om beleid te voeren veranderd, enerziJds

doordat de burger veel sceptischer staat tegenover de overheid en de

maakbaarheid van de samenleving en anderzljds doordat het Mlnisterie

aannérkelijke bijdragen noet leveren ean de bezulnlgingen van de over-

held. Het traditioneel decentraal georganiseerde ministerie zoekt

thans naar een nieuw managementmodel om betèr aan de opgelegde taak-

stelLingen èn verwachtingen te kunnen voldoen. Binnen de landbouw vol-

trèkken zich onder lnvloed van markt, Èechnologie en mlLÍeu verscherp-

te belangenÈegensteLllngen binnen de Landbouv, en een zekere mate van

verticale lntegratle in de kolom, waardoor de horizontale belangenbe-

hartiging minder vanzelfsprekend wordt. Het Ministerie en de agraxi-

sche belangenorganisaties hebben duidelijk moeiÈe een nieuw evenwicht



75

te vlnden van waarult de problenen effectief aangepakt kunnen worden'

De voorgestelde verkennende studle van de vakgroep Soeiologle tríesterse

Gebieden van de LUIí rlcht zich Ín de eerste plaats op een algemene

analytische beschrlJvtng van de belangrlJksÈe factoren zoals die zlch

thans voltrekken In het bestuurllJk systeeD rond de landbouw en de be-

langenbehartlging.
De relevante veranderlngen dle ln de verkennende programmeringsstudle

op nogellJke instltutionele en polltlek-bestuurLiJke inplicaÈtes nader

onderzocht zulIen worden betreffen:

a. de reducÈie van de taken van de naÈlonale overheld op het terreLn

van het specifieke ('kl-assleke' ) landbouwsectorbeleld (uitvoering

van een deel van het marktbeleld, het landbouwstructuurbeleld en de

taken op het terrein van onderzoek, voorlichting en onderwijs) en

de gellJktlJdige toename van taken van 'algemeen bestuur' met be-

trekking tot Platteland, landschap, natuur en mllieu;

b. de verschulvlng ln de sociaal-economische posltie van een deel van

de boeren 1n de rlchtlng van geprofesslonallseerde keten-onderne-

mers (systeemverwevenheid) ;

c. de verschulvlng ln de soclaal-economische posltie van een ander

deel van de boeren naar groÈere afhankeliJkheld van nieL-produktie-

gebonden inkomens (belonlng voor voortbrenging van 'collectieve'
goederen als natuur en landschap en nlet-agrarlsche inkomens;

d. de toename ln de verscheldenheid van bedriJfsontwlkkellngspatronen

en de afnemende legltlnitelt van op een 'unidimensioneel' ontwikke-

lingsrnodel gebaseerde belangenbehartlging en beleidsvoering.

15. "Publiekshoudlng als factor voor agrarlsche onÈwlkkellng"

De 1andbouw wordt steeds meer afhankelljk van de algemene publiekshou-

dlng net betrekking tot:
- voeding, voedÍngsniddelen en gezondheid,

- rnilieubeheer,
- relatte tussen landbouw, natuur en andere functies in het landelljk

gebied, en

- technologle en produktlenethoden.

Over een deel van dit onderwerP werd op 4 december door de LNV-dlrec-

tle MI(V een studiebiJeenkoxnst georganiseerd. Zodta het verslag hlervan
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beschikbaar ls zal nader worden overwogen een verkennende studÍe voor

te bereiden ln samenwerklng met Sector-Kaner IV. Bij een eventuele

verkennende sÈudie dlent echter ook aandacht gegeven te worden aan de

perceptle en houdLng ven diegenen dle werkzaan zlJn ln de landbouw en

de daaraan gelieerde lnstltuties en bedriJven. Het doel van dlt onder-

zoek moet zlJn om onderzoeksvregen te verduÍdellJken.

16. "Financierlng van het landbourbeleld'
Het is onwaarschijnliJk dat de sanenlevlngen ln de welvarende landen

duurzaam bereid zullen bliJven tot grote inkomensoverdrachten van be-

lastingbetalers en consumenten van agrarische producenten. Ihans liJkt
er bij de niet-agrarische bevolking evennin draagvlak te bestaan voor

het landbourupriJsbeleld als tien Jaar geleden voor het landbouwmllleu-

beleid. Niet onwaarschlJnltJk ls voor de komende decennla dat het
landbouwpriJsbeleÍd geleÍdellJk aan of welllcht ook abrupt gewlJzlgd

zal worden. DaarbiJ kan versnelde structureLe aanpasslng doel ziJn,
maar tevens kunnen andere doelelnden zoals het in stand houden van na-

tuur, landschap en recreaÈieve voorzleningen aanLeiding geven tot
nieuwe vormen van flnanciering. Mede door de lnternationale handelsre-
laties zuIlen nationale prijzen waarschljnliJk convergeren en dic
houdt voor de meeste welvarende landen en produkten in dat de prijzen
zullen da1en. Er kan niddels scenarlo's onderzocht worden hoe een sub-

stantlële verlaglng van inkonstoverdrachten zou kunnen worden gereali-
seerd en wet hiervan de soclale en economische gevolgen zouden zijn,
alsmede de mogelijk gevolgen voor natuur en landschap. Tevens kan een

aantal vormen van directe lnkomensteun, al dan nlet gekoppeld aan

doelstellingen van beschemlng van nilieu, natuur en landschap, onder-

zocht worden. Het spreekc vanzel-f dat dlt ln Europees perspecElef moet

gebeuren.

VrlJ algemeen rrordt er thans naar gestreefd het landbouwareaal te ver-
kleinen net als doel de produktlegroel in te danrnen en grond voor an-

dere gebruiksdoeleinden, zoals wonen, recreatie en naÈuurontwlkkeling,
vrij te maken. Er 1s thans te weinlg aandacht voor de kosten van het
beleid gerieht op beheersregelingen en grondonttrekklng aan de land-
bouw. Een verkennende studle zou de kosten daarvan in een aantal sce-

narÍo's mede in beeld kunnen brengen. Ook kan voor Nederland deels
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eangesloten!Íordenbljdekennlsdí.everzameldisvoorhetonderzoek
naar reglonale grondbalansen'

Dr.Ir. C,L.J. van det lleet

20 februarí 7992
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De

t_.

uerDen

De nÍddagdlscussie concentreerde zich op de prloriteiusstelling net betrek-

klng tot mogeliJke studie-onderwerpen.

De blJdragen vanult de Sector-Kamers tesamen met de korte plenaire toelich-

tlng op deZe sÈukken door de secretarlssen van de Sector-Kamers vormden de

lnput voor deze dlscussle.

dlscussle ls gevoerd aan de hand van de volgende vragen.

We1ke andere dan de door de Sector-Kamers aangedragen onderwerpen voor

verkennende studies behoeven Uws inziens aandacht?

Noem per deelnemer de 3 prloritaire onderwerpen voor verkennende stu-

dies.
(Op basis van de bijdragen vanuit de Sector-Kamers' aangevuld met de on-

derwerpen die tijdens de beantvroording van vraag 1 naar voren komen')

Ííelke door de Sector-Kamers genoemde studie-onderwerpen acht U van geen

of weinig belang?

De hoofdliJnen uit de groepsdiscussies en de plenalre bespreking zljn hier

kort weergegeven. DaarbÍj is de voLgorde van de vragen aangehouden' Eerst

volgt een overzicht van de door de Sector-Kamers voorgestelde onderwerPen.

Onderwerpen vanuit de Sector-Kamers van de NRLO

De volgende onderweÍPen voor nieuwe verkennende studies zijn door de Sec-

Èor-Kamers voorgesteld. Het cijfer achter het onderwerp geeft de betreffen-

de Sector-Kamer aan. Het paginanummer duidt op de pagina van de betreffende

Sector-Kamer-notitie waar een nadere uitwerking van het onderwerp wordt

gegeven.

2.

3.

1. Toekomstverkennlng voor de groene ruimte

2. Interactle tussen ecologlsche en economlsche duurzaamheid

3. DuurzaamheÍd van de groene rulmte biJ toenemend

recreatlef gebruik

4. Onderwerpen Èen aanzlen van grondgebruik en ontwlkkeling

van teeltsectoren
4a. de beschikbaarheid van de Eroene ruimte in Nederland

voor de landbouw

I, pag. 38

I, pag. 39

I, pag. 40

II

pag. 44
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4b. de posiÈie van de primaire plantaardige produktie in
Nederland in relatie tot die elders in Europa of daar-

buiten pag. 44

4c. veranderingen ln bedrijfsstructuren pag. 45

4d. mogeliJkheden voor teelt van hoogsalderende geríassen Pag. 45

5. Beperking van gebrulk en emissle van grond- en afval-
stoffen II
5a. inventarlsatie van milieubelastende factoren in de

plantaardige produktle pag. 45

5b. rnogelÍJkheden van het kweken van rassen met lage input-
behoefte pag. 46

5c. resistentie tegen belagers van culÈuurgewassen Pag. 46

5d. verpakkingsmateriaal pag. 47

6. Arbeid en arbeidsomstandigheden II
6a. mens en arbeid in de landbouw pag. 47

6b. robottisering in de primaire plantaardige produktie pag. 48

7. Het plantaardige produkt 1n de afzetketen II
7a. Èaakverdellng tussen schakels ln de keten Pag. 48

7b. markrsegmentatie en integrale ketenbeheersing Pag. 49

8. Dlergeneeskunde ln de aanvang van het volgende rnlllennlum IÍÍ, pag. 52

9. Voorstel voor een studie omtrent de exploratie van de

economisch haalbare mogelljkheden tot een drastlsche ver-

hoging van de efficiëntÍe in de dierlijke produktie,

zowel in het opzicht van mineralen- als energieverbruik III, pag. 54

10. Verkennende studie visteelt trII, pag. 57

L1. Verwevenheid van funcÈí.es landbouw en natuur: alterna-
tieven IV, pag. 59

12. Agrlficatie in de 21e eeuw IV, pag. 60

13. Loglstlek in de 2Le eeuw IV, pag. 61

14. Ontwlkkelingen ln consumenten(keuze)gedrag inelusief
voedingsgewoontes IV, Pag. 62

1,5. Ontwikkeling Ín sociaal-economlsche reactie van consumen-

ten ten aanzien van blotechnologie, 3e wereld, e.d. IV, pag. 62

16. Efficiency van voedselproduktie (ln vitro produktie via
micro-organismen) IV, Pag. 63

17. Veredeling van grondstoffen, gericht op optimalisatie van

de verdere verwerking IV, Pag. 64
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18. Mogelljkheden voor Procesbeheersing, met name ten gevolge

van snellere rekenmethodes

19. Bto-afbreekbare verpakklngsmaterialen

20. Individuallserlng voedings- en gezondheidsvoorllchting

2L. Belang specifieke lnhoudstoffen

22. Duurzaamheid en OVo-nanagement

22a. boerenkennis en het functloneren van het OVO-

lnstrumentarlum m.b.t. het verhogen van efficlëntle
vanlnput/output-relatleslnplanÈaardlgeproduktÍe

22b. lnput/output-relatles ln de Nederlandse melkveehou-

derlJ vanult het gezlchtspunt van het onderzoek

naar bedrtJfsstlJLen

23. Energieproduktie en energieverbruik door de landbouw in

de 21e eeuw

24. Aanpasslng van produktie en consumptie tenelnde te vol-

doen aan nondlale eisen van duurzaamheld

25. RulmteliJke spreiding van de landbouw, het aanven ante

bedrlJfsl-even en andere functies in het landelijk gebied

1n Europa ln de 2te eeuw (zie ook onderwerp nr' 11)

26, BestuurlUke problematiek rond de landbouw en het lande-

llJk gebled, en veranderingen ln de rol van de overheld

en de belangenbehartlging

27. Publlekshoudlng als factor voor agrarlsche ontwlkkeling

28. Flnanclerlng van het landbouwbeleld

IV, pag. 64

IV, pag. 65

IV, pag. 65

IV, pag. 66

v

pag. 70

pag.7L

V, pag. 72

V, pag. 73

V, pag. 73

V, pag. 74

V, pag. 75

V, pag. 76

Andere onderwerpen voor verkennende studies

In de verschlllende discussiegroepen zijn suggestles naar voren gekonen

voor andere dan door de Sector-Kamers aangedragen onderwerpen' Btj elk der

onderwerpen Ís commentaar opgenomen, ten dele vanuit de plenaire bespre-

-king, aangevuld net reactsies vanuit het secretariaat van de NRIO'

Natuuronderzoek:

Hlervoor is ln samenwerking NRLO/RMNO/BION een onderzoekprograrnma

ultgewerkt; dit Programma verkeert thans in de uitvoeringsfase.

Mondiale relatles:
Deze relatles zul,len In alle sÈudles moeten worden betrokken' voor-

zovex reLevant.
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- Energie-extenslvering:

Kan worden meegenomen bU het onderwerp energleverbrulk door de

landbouw ln de 21e eeuw.

- I{ater/.Iate rhul shoudkundl ge vraags tukken :

Nader zal worden bezlen, o.a. op basls van materlaal UNCED-Conferen-

tie en RMNO, of hlervoor nadere actle nodlg is.
- Transport en Infrastructuur:

Dlt onderwerp zou kunnen worden gekoppeld aan agrologistiek. Sec-

tor-Kamer IV zal bezlen of het onderwerp agrologlstlek en transport
aanvullend meegenomen moet worden.

- Lot diergeneesmlddelen ln de natuur:
Fabrikanten van diergeneesmiddelen zí-Jn blnnenkort verpllcht bij
aarrmeldtng van nieuwe middelen lnformaLie hlerover te overleggen.

Verkennende studle lÍjkt derhalve niet opportuun.

- Preventie als strategie blJ plantaardige produktle:
I.Iordt thans reeds meegenomen blJ geÍntegreerde plantaardlge produk-

tÍe.
- Biologische Landbouw:

Hierover verschiJnt nedÍo l-992 een beleidsnotltle van LNV.

- MonitorÍng en milieukengetallen:
Dit onderwerp, 1ncl. ecologische normsÈelllng, verdient en krljgt ln
het onderzoek van de komende jaren veel aandacht.

- Uitwisseling lnformatie in de keten:

Dit vormt onderdeel van IKB. Hier wordt de komende Jaren reeds in-
tensief aan gewerkt.

- Het functloneren van het Nederlands kennissysteem ten behoeve van de ont-
wikkel ings landen :

Voor dit onderwerp is lnmÍddels een speclale werkgroep ingesÈeld.
- Technology Assessnent:

Voor TA Ís lnmlddels een speclflek onderzoekprogramma ontwlkkeld.
- Nederland als vltale regio van Europa (welke kansen en belemmeringen ziJn

er voor Nederland om een vitale regio te zljn in het Europa van de 2Le

eeuw? )
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Prloriteitsstelllng
Op basis van de biJdragen vanult de Sector-Kamers' aangevuld met de sug-

gesties voor ondeníerPen door de deelnemer§ aan de studledag, zÍJn in drle

discusslegroepen prloritelten aan de onderwerPen toegekend.

De prloriteltsstelLlng werd bemoelllJkt door het veelal ongellJksoortige

karakter van de onderwerpen. Bepaalde onderwerPen vertonen ook een duide-

llJke samenhang. Een van de dlscussiegroepen heeft daarom de onderwerpen

eerst geclusterd alvorens prlorlteiten aan te geven'

Anal-yse van de groepsdlscussles en -resultaten geeft toch een duidellJke

aanwiJzlng over de onderwerpen \raarvoor met voorrang een verkennende sÈudie

zou moeten worden ultgewerkt. Dit betreft met name de volgende onderwerpen.

Onderwerpen dÍe een nauwe samenhang vertonen ziJn daarbij geclusterd'

L. Grondgebruik en rulrntellJke sprelding van functies ln Nederland en

west-Europa !n de 2Le eeuw (onder\rerP L, 4a, 1-1 en 25 uit het over-

zicht).
2. Interactle tussen ecologische en economische duurzaamheid.

3. Drastische verhoglng van de efflclëntle in de dlerlljke produktle-

4. Agrificatie en energleproduktie door de landbouw in de 21e eeuw (onder-

werp L2 en L9 (gedeeltelijk)).
5. Ontwlkkel-lngen ln consumentengedrag en voedings- en gezondheldsvoorlich-

tlng (onderwerp L4 en 20).

6. Energieverbrulk door de landbouw ln de 21e eeuw (incl. nleuw onderwerp:

energle-efficlencY) .

7. BestuurliJke veranderingen met betrekking tot landbouwbeleid en belan-

genbehartiging.

8. pubLtekshouding als factor voor agrarische ontwikkeling (onderwerp 1-5 en

27 ult het overzÍcht).
g. Bewerkstelltglng van een vltale reglo Nederland ln de 2Le eeuw

onderwerp).

Ten aanzien van het onderwerp "loglstlek in de 21e eeuw" (onderwerP nr. 13

ult het overzlcht) ls opgemerkt dat aandacht voor infrastrucEuur en trans-

port daarbiJ van belang ls. Dlt mede ln verband met heÈ bederfelijke karak-

ter van landbouwprodukten.

(nleuw
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Ouderwtsrpen van geen gf welnig belang
k dlseusslegroepen ktrnrnen nlet met duidellJke poste"rlorlteiten. EigenllJk
v.rrnd men vr$wel alle ondenÍeÍpen wel van belang, Voorzover er door lndlvi-
duele deelnemers onderwefpen a1s mtnder belangriJk uerden gsnoeud, was dtt
nÍet ofldst hat onderwerp a1s todanig nleÈ van be,Lang zorr zlJn, maar omdat

&en vond dat ove,r het bEtreffende onderuerp roÉds het nodÍge bekend ,!ras of
rec'ÈÍrt studies Ín gaÍU earen gèEèt of af,gerond.
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