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Voorwoord

is het verrichten van toekomstverkenningen. De
verkennÍngen betreffen zowel wetenschappelijke en technologische als maatschappelijke en beleidsmatige oncwikkelingen. Bij een NRLO-verkenning van
maatschappelljke en beleidsmatige ontwikkelingen wordt aan verschillende
Eén van de taken van de NRLO

aspecten aandacht besteed:
- er vindt voor het onderhavige onderwerp een analyse plaats van bestaande
en potentiële onwikkelingen, problemen en kansen;
- er worden opties voor oplosslng van de problemen en benutting van de kan-

-

sen in beeld gebracht;
er wordt een globaal antwoord (respectievelijk
met betrekking tot de opties geformuleerd; en

alternatieve

antwoorden)

- er vindt Èot slot formulering van voorstellen voor nader

onderzoek

plaats.
Toekomstverkenningen vormen,

gelet op het laatste, dan ook een belangrijke

basis voor nieuwe onderzoek- en technologieprogramma's.
Bij de ui-tvoering van de verkenningen wordt van een geschakeerd instrumentarium gebruik gernaakt. Het gaat om scenarí.o-studies, analyses van megatrends, backcasting, strategische conferenties, taakgroepen, sÈudie-opdrachten aan onderzoekinstellingen, etc.
Het in het voorliggende rapport opgenomen programma voor verkenningen
vloeit voort uit de in maart 1992 gehouden NRlO-studiedag, Iíaarop de problemen en kansen voor de Nederlandse Landbouw en het Landelijk Gebied in de
eerste decennia van de 2Le eeuw centraal stonden. Duurzame ontwikkeling van
landbouw en landelijk gebied vormde daarbij de rode draad. Bij de door de
NRLO gekozen benadering van het concept van duurzame ontwikkeling worden
ecologische, economische, socl.a1e, technische en ruimEelijke aspecten in
onderlinge samenhang bezien. Tevens wordt j-n aanmerking genomen dat de problemen en kansen van de Nederlandse landbouÍ, en het landelijk gebied in de
21e eeuw een Europese en mondlale dimensie hebben.

voor verkenningen sluÍt aan bij
een aantal reeds eerder door de NRIO, ten dele in samenwerking met andere
secÈorraden, ln gang gezette studies meÈ betrekking toÈ het onderwerp duurzaamheid. Deze betreffen:

Het in

deze

publikatie

opgenomen programma

-

getiteld "ImplicaÈies van het begrip Duurzame Ontwikkeling
voor de Nederlandse Landbouw". In deze verkenning staat de afweglng van
in het geding zijnde belangen centraal. De verkenning wordt uitgevoerd
door de Vakgroep Staathuishoudkunde van de LU in opdraeht van de NRLO.
- De Vakgroep Ontwikkelingseconomie van de LU en het Instituut voor Milieuvraagstukken van de W voeren gezamenlijk in opdracht van NRLO, RAIíOO en
RMNO een programmeringsstudie uit over "Handel en Milleu", \Íaarin interacties van beleid in beide gebieden worden geanalyseerd. Hlerbij staat
duurzaamheid in internatlonale economische betrekkingen centraal.
- In samenwerklng tussen NRLO en RAWOO is een "Iíerkgroep Landbouwkundig
Een verkenning

Onderzoek Ontwikkelingslanden" ingesteld met de opdracht de problemen en
kansen te analyseren en een lange termijn strategie te formuleren voor

gericht landbouwkundig onderzoek.
- NRLO en RMNO hebben het initiatief genomen voor de uitvoering van eeÍt
prograuuneringsstudie op het gebled van de ecotoxicologie.
Voorts dient vermelding dat in L993 LEI en IKC's in opdracht van LNV, RM
en RIZA een gezamenlijke verkennende studie "Landbouw 2010" zullen afronden. Deze verkenning sluit aan bij de CPB-verkenning "Scanning the fuÈure"
en richt zich op een aantal ontwikkelingsscenario's binnen de landbouw.
Hoofdaandachtspunten zijn perspectieven van economische ontwikkeling,
markt, milieu en technologie.
het ontwikkel

Het

ings

NRl0-Programma Verkenningen 1992/1993 wordt

in

L992 en de eerste

helft

van 1993 uirgevoerd. Bij de uitvoering wordt afstemming en samenwerklng met
andere organisaties nagestreefd. Het gaat daarij om afstemming en samenwerking met sectorraden, WRR, RPD, verschillende departementen, onderzoekotga'
nisaties, bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties, e.a. Ïíaar mogelijk
wordt gebruik gemaakt van de studies van anderen. Een lijst van NRLO-eontactpersonen voor de verschillende verkennende studies is achterin het

rapport

opgenomen.

Ir.

P. Verkaik,
secretaris NRLO.

Dr.

A.

1. Publlekshoudlns aIs factor voor aararlsche ontlrikkellne
1. Inlelding
het landbouwprodukt. I,Iaar vroeger de landbouw in grote mate van autonomie zelf kon
bepalen hoe men zaken wilde regelen, moet nu uitdrukkelijk rekening gehouden worden met andere opvattlngen en belangen. Dit geldt voor de landspolitiek, maar ook voor allerlei decentrale besllssingsprocessen oP lokaa1 en
ambtelijk nlveau, binnen bedrijven en biJ het kopersgedrag. Daarmee wordt
De samenleving

stelt in

toenemende mate eÍsen aan de landbouw en

de landbouw steeds meer afhankelijk van de algernene publiekshouding met be-

trekking tot:

- voeding, voedingsmiddelen en gezondheid;
- rnilieubeheer;
- gelrenste relatie tsusen landbouw, natuur en andere functies in het landelijk gebied; en
- technologie en produktiemethoden.
2. De moeelijke betekenis van kennis over publiekshouding
In principe gaat het hier om heel belangrijke zaken voor het lange-terrnijn
beleid van overheid en landbouwbedrijfsleven en wellicht ook van maatschappelijke organisaties. Immers wat voor zin heeft het te investeren in de
ontwikkeling van technologieën en produktlewijzen die niet goed liggen bij
het brede publiek.

Bij wat dÍeper graven ligt de zaak toch wat noellÍjker. Zo is de relatie
tussen pubLiekshouding en (koop)gedrag vaak heel zvak, zoals men bij zaken
van milieu en voeding vaak kan waarnemen. Men kan best tegen de auto ziin
en toch voor elk wissewasje de auto gebruiken. Ook bij de produktie van
afval neemt men dit \raar. Bij de houding ten aanzien van gezondheid van
produkÈen ziet men iets dergelijks. Men "weet" dat produkÈen uit snackbars
,,ongezond,, zijn en toch koopt men ze massaal. Heu publiek is voor diervriendelijke produktiewijzen, maar scharrelprodukten worden (nog) lang niet
door iedereen gekocht. Zo kan men nog wel waE voorbeelden bedenken en de
vraag doemt op of het bij het technologiebeleid en bij produktontwikkeling
wel verstandig is te veel rekening te houden met de vaak waÈ trendy houdingen. Straks koopt iedereen wellicht biotechnologische produkten van je
concurrent, of telt Èoch de lagere priJs meer dan de andere eigenschappen
van het produkt.

Deze voorbeelden laten zien dat meer aandacht besteed moet worden aan de
betekenis van publiekshoudingen en aan de vraag in welke gevallen er iets
mee gedaan kan worden. De vraag in hoeverre relevante houdingen kunnen Idorden bepaald is hier vanzelfsprekend onlosmakelijk mee verbonden' In het
onderstaande wordt aan de hand van voorbeelden aangegeven waar betere kennis van publiekshouding een rol zou kunnen spelen.

In het technologiebeleid yan EZ en INV wordt Sewezen oP de noodzaak het
draagvlak voor het technologiebeleid te vergroten. Technologisch aspectenonderzoek, maatschappelijke discussie en publieksvoorlichting over h'etenschap en technologie lrorden daarbij als mÍddelen aangerrezen. De vraag is
eveilrel in hoeverre hierbij behoefte í.s aan kennis van de publiekshoudingen
en hoe zulke kennis kan bijdragen aan de effectiviteit van deze activiteiten.
Van groot belang voor de ontwikkeling van de landbouw is

in hoeverre

de

het grote publiek verschillen van die van de agrarische
producenten en degenen die werkzaam zijn bij dienstverlenende intermediaire
instellingen, zoaLs OVO. Immers indien er grote verschillen tussen deze
groepen optreden, bestaat het risico dat dit tot slechte afstemming en
suboptimale inspanningen zal leiden.
opvattingen bij

Het kan voor heÈ agrarisch bedrijfsleven van groot belang zijn goed Ín te
spelen op publiekshouding ten aanzien van het agrarische produktieProces en
het beslag dat dat legt op ruimte en overheidsmiddelen. Zonder maatschappelijk draagvlak is her moeiliJk een omvangrijke produktieve landbouw in
stand te houden.
Voor het instandhouden van een hoogwaardig kennissysteem net publleke middelen is het van belang of het publiek de indruk heeft dat er een nuttig
gebruik van gemaakt wordt. Als de indruk bestaat dat het kennissysteem
milieu-onvriendelijke produktie, overschotten en ongewenste produktlewijzen
in de hand werkt, dan zalr dat vroeger of later ziJn terugslag vinden in het
draagvlak voor de publieke financierlng van dat kennissysteem'
Naarmate de druk van de landbouw op natuur en landschap ernstiger geacht
wordt, za| er meer druk ontstaan om grond aan de landbouw te onttrekken.
Indien de landbouw niet zelf in staat is de míIieu-overlast effectief terug

te drlngen, zal- er meer druk onÈstaan om te komen toÈ volumebeleld en andere maatregelen die een belenmerlng kunnen vormen voor bedrijfsontwikkeling.

te laten bij produkten die met verschillende produktlewiJzen zlJn verkregen en die door een deel van de
kopers ongeliJk gewaardeerd worden, zoals biotechnologische produkten,
loopt men het risico dat de waardering voor alle produkten zal dalen. Deze
overwegingen ziJn van doorslaggevend belang geweest biJ heÈ toelaÈingsbeLeid van met doorstrallng geconserveerde produkten. BU heÈ streven naar
gesloten produktlesystemen loopt men eveneens het gevaar dat een deel van
de kopers daar sterk negatieve gevoelens over heeft en dat gebrek aan herkenbare keuze leidt tot bezwaren tegen aLLe glastuinbouwprodukÈen. Door het
bieden van keuze, zoals In het geval van scharrelprodukÈen, kan men hier
tot op zekere hoogte aan EegemoeE komen. Ten aanzien van sonmige porduktiewljzen zijn producenten juist sterk gekant tegen etiketteerverplichÈÍngen,
Door de consunent onvoldoende de keuze

omdat produkten daardoor gestigmatlseerd zouden worden.

door consumenten en mllieu-organisaties gevraagd
om te komen Èot meatschappelljke toetslng van nieuwe technologieën en produkten. Duurzaamheldseisen vormen daarbij het belangriJkste criteriun, maar
ook een aantal sociaal-economische effecten, zoals werkgelegenheid en lnkomensverdeling, worden vaak genoemd, vooral met betrekking tot ontwikkelingslanden. Het probleem met deze toetsen is dac de maatschappeliJke oPvattingen over de wenselijkheid van deze criteria en de eventuele invulling
ervan zeer verschilt. Bovendlen vallen deze punten moeilljk op wetenschappelijke gronden vast te stellen. Hoewel rnoeilijk in te zien valc hoe zulke
criteria op afzienbare termijn in het toelatingsbeleid van de overheid zouhet
den kunnen worden opgenomen, mede door de lnternaËionale kaders, lijkt
toch onverstandig geen aandacht aan deze punten te besteden. Men kan hierbiJ denken aan de vraag of glastuinbouw wel duurzaam is, of intensieve
veehouderiJ wel thulshoort in Nederland en of biotechnologie de rijken rij ker maakt en de armen (ontwikkellngslanden) armer. Door het verschaffen van

In

Eoenemende mate wordÈ

informaËÍe en het ultvoeren van analyse kan de dlscussie
zicht op een hoger niveau gebracht worden.

ln krvalitatief

op-

3. Mogelijke reacties op tzeranderende publiekshoudingen
De veranderingen in publiekshouding worden thans in brede kring onderkend,
ook binnen de landbouwwereld en LNV. De vraag is echter hoe daarmee omgegaan moet worden.

is klagen over de onredelijkheid van eisen van de betreffende
belangengroepen en de I'wetensehappelijke" inconsequenties in publiekshoudingen die bij deze ontwikkelingen optreden. Daar valt voor een verkoper
weinig mee te verdienen.
Een andere optie is deze ontwikkelingen zoveel nogelijk te negeren, terughoudend te zijn met informatieverstrekking en de discussie te mijden. Hierdoor kan men wellicht tijdelijk ongestoord zijn gang gaan, maar het kan ook
een omgekeerd effect hebben of vervreemdend werken.
Een derde reactiemogelijkheid is om iritroudelijke discussie aan te gaan met
diverse groepen met het oogmerk de díscussie naar een kwalitaÈlef hoger
ní.veau te tilIen, te trachten consensus te bereiken en in elk geval het
begrip voor elkaars standpunÈen te verbeteren. De vraag doet zich daarbij
voor welke middelen daarvoor in aanmerking komen.
Tenslotte is er de mogelijkheid gericht en pragmatisch in te spelen op de
nieuwe trends in de publiekshoudingen zonder te veel stil te staan bij de
vraag of die wel "rationeel" zijn. De vraag daarbij is, hoe dan?
Een manier

4.

Onderzoekvrasen

Achuer deze teactiemogelijkheden liggen een aantal onderzoekvragen, waar
betrekkelijk weinig aandacht aan besteed is, namelijk:
1. llelke methodologische ontwikkelingen en problemen zijn er om ontwikkelingen in de publiekshouCingen op een betekenisvolle wiJze voor diverse
doeleinden te registre'er.ii

2. Is heÈ nut,tÍg te streven naar een perlodieke monitoring van veranderingen in pubkl.i.ekshourlingen clver technologie en produktiewijzen ten
behoeve van het straÈegisch beleid van overheid en bedrijfsleven?
3. In hoeverre zijn publiekshoudingen van belang bij de besluitvorming van
de overheid met betrekking Eot onderzoekbeleid, bevordering van technologie-ontwikkeling, struceurele aanpassingen en publÍeksvoorlichting?
4. In hoeverre is hec mogelijk en wenselijk dat de overheid gericht inspeelt op ontwikkeling,en in de publiekshouding en deze probeert te
beinvloeden?

kan het bedrijfsleven met produktontwikkeling rekening houden met trends ln publiekshoudingen en in hoeverre is het mogelijk met
programma's van public relations publiekshoudingen te beinvloeden?
Het verkennende onderzoek zal door literatuurstudle trachten een antwoord

5. In hoeverre

op deze vragen te vinden.

5. UÍtvoering
Voor de uitvoering van de verkennende studle zaL nader overlegd worden met
deskundlgen uit het markÈonderzoek en het publieksonderzoek. Bezien zal
worden of aangesloten kan worden bij onderzoek voor de ontwikkeling van publieksnonitoren van wetenschap en technologie'
Uitgegaan wordt van een benodigde studieduur van 6 maanden.

C.L.J. van der lÍeer,
juní 7992.

2. Bestuurtllke

veranderlnqen met betrekkinq

tot landbouwbeleld en

belan-

qenbehartlclnc

1. Inleiding
In het nabije verleden is het

landbouwbeleid regelmaÈig object geweest van
wetenschappelijk onderzoek. Deze aandacht was in heÈ verleden gerechtvaardigd, en dat is nog steeds het geval. Hierbij gaat het niet alleen om ef-

fecten van specifieke overheidsmaatregelen op het investeringsgedrag en de
inkonenspositie van boeren, maar ook om de bestuurlijke problematiek in
ruimere zlrr, Deze problematiek heeft beErekking op de relaties tussen overheid en georganiseerde Landbouw. Vanwege de belangrijke veranderingen die
zich nu en in de nabije toekomst aftekenen in de context van deze relaties
en de effecten die deze veranderingen hebben op het beleid Een aanzien van
de landbouw en de hiermee verrdante beleidsterreinen, is de besEuurlijke
problematlek rond de landbouw en het landelljk gebÍed een uitermaÈe belangwekkend veld van onderzoek.
l,[et name de volgende veranderingen verdienen de aandacht:
a. De betrekkelijke homogeniteit van het Groene Front, zoals deze in de afgelopen decennia heeft bestaan, vertoont thans duidelijke barsten; dit
wordt onder par. 2 nader uitgewerkt.
b. Er is sprake van een toenemende differentÍaÈie binnen de landbouw langs
andere lijnen dan de as modern-Èraditioneel; zie verder bij par. 3.
c. Er voltrekt zÍ.ch een heroriënÈatie met betrekkÍng tot de sturende ro1
van de overheid. Bovendien is er sprake van belangrijke veranderingen in
de structuur Van het publieke bestuur. Hierop wordt in par. 4 nader ingegaan.

d.

beleidsterreinen zijn in ontwikkeling; deze zíjn nauw gerelateerd
aan het agrarlsche beleld, maar kunnen dit beleid ook aarunerkelijk - en
voor de betrokkenen op een bedrelgende utTjze - beinvloeden; een nadere
uicwerkint ts te vinden in Par. 5.

Nieuwe

2. Het Groene Front
In een periode dat 'groen'

nog werd gezien a1s signaal-kleur voor landbouw,
was het Groene Front een begrip dat de speclfieke verstrengeling weergaf
Lussen politleke Ínstltuties en maatschappelijke organisaties op het Èerrein van de landbouw. De maatschappelijke organisaties vertegenwoordigden -

zoals ook thans nog heÈ geval ls - de belangen van de boeren in de vorngeving van het landbouwbeleid, en droegen anderzijds zorg voor een accePtatie
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van dit beleid door hun achterban. Uiteraard rdas en is de werkelijkheid
aarulerkelijk gecompliceerder en genuanceerder dan deze eenvoudige kenschets. De relaties tussen 'voormannen' en achterban, tussen landbouworganisaties en overheid, en tussen landbouworganisaties onderling verlopen
niet altijd harmonieus. Ook in het verleden was dit niet het geval. Een belangrijke bron van spanning in de afgelopen dertig jaar had betrekking op
de selectieve modernisering die zich - gestimuleerd door onder meer het
overheidsbeleid - in de landbouw voltrok. Met name het selectieve karakter
van dit moderniseringsproces heeft de relatie tussen de organisaties en hun
achterban onder druk gezet. Niettemin zijn degenen die bestuurlijk bij deze
Processen waren betrokken erin geslaagd het 'Front' min of meer gesloten te
houden. Dit manifesteerde zich met name in de jaren zeventig toen de eerste
kraehtmetingen plaatsvonden rond het opkomende milÍeuvraagstuk.
DaÈ dit front thans barsten vertoont, heeft verschillende oorzaken. Zonder
een uitputtende opsomming te pretenderen, kan hier gewezen worden op:
a. De toenemende mondÍgheid van een geprofessionaliseerde achterban.
ZoaLs veel organisaties in de sociaal-economische sfeer in Nederland
hebben ook de centrale landbouworganisaties een dubbele funcEie gehad.
Enerzijds zijn het organisaties die, in competitie met andere belangengroePen, waken voor de belangen van de boeren. Anderzijds maakten deze
organisaties deel uit van een geintegreerd verzuilingspatroon. Er werd
niet alleen gewaakt voor belangen van boeren, maar boeren accepÈeerden
het ook dat zij lid waren van de organisatie teneinde de positÍe van de
eigen zuil te versterken. De combinatie van deze twee functies, namelijk
belangenbehartiging en sociale controle, verklaart de hoge organisatiegraad in de landbouw. De verzuilingsfunctie heeft inmiddels sterk aan
bindende kracht ingeboet. Hoewe1 boeren in het lidmaatschap van de
standorganisatie nog een zekere mate van saamhorigheid met de eigen
religieuze groepering kunnen ervaren en tevens in dit lidmaatschap op
symbolische wijze Lot uitdrukking kunnen brengen d.ax zíj tot de boerenstand behoren, gaan niettemin zakelijke overwegingen een steeds dominantere betekenis krijgen. Tegen deze achtergrond is het ook begrijpelijk,
dat met name boeren met een geavanceerde professionele deskundigheid
veel belangstelling tonen voor sectorale organisaties. Deze ontwikkeling
zou - indien niet op de juiste wíjze opgevangen - de gecoördineerde
belangenbehartlging in gevaar kunnen brengen en daardoor de kracht van
het Groene Front verder verzwakken.
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b. De krachtige politlek-maatschappelijke ondersteuning van een milieubeleid lraardoor gangbare produktieprocessen in de landbouw onder sterke
druk zijn konen te staan.
Zol,ang de organisaties die de belangen van de boeren behartí-gen, de aanval van buitenaf effectief kunnen \ileerstaan, draagt dit bij toÈ een ver-

dere versterking van de polttÍeke positie van deze organisaties. De situatie wordt echter anders wanneer de druk van buitenaf zo groot wordt,
dat concessies onontkoombaar zijn. Dan krijgen de organisaties van hun

achterban niet alIeen het verwijt dat zij concessies doen, maar ook daÈ
ziJ een sltuatie hebben laten groeien waarbij het doen van concessies
onvermijdelijk lijkt te zijn.
c. De vermlnderde elecÈorare betekenis van de agrarische beroepsgroep.
De electorale betekenis van de landbouw is uiteraard sterk verrninderd
door de aantalsvermindering die zich in deze sector heeft voltrokken.
d. De differentiatie die zÍch in de landbouw zelf heeft voltrokken.
De modernisering van de landbouw en de professionalisering van de boer
hebben enerzijds geleid tot een vervaging van regionale verschillen in
bedrijfsstijlen, maar anderzijds een nieuwe vorm van differentiatie bevorderd. Dit wordt in par. 3 nader uiÈgewerkt.
e. De restrlcties ten aanzien van de produktieruinte.
De modernlsering van de landbouw die zich in de afgelopen decennia heeft
voltrokken, impliceerde een specifieke combí.natie van reductle en expansÍe. De reductÍe had betrekking op de inzet van arbeid en grond, de
expansÍe kwam tot uiting in het totale produktievolume. In het laatste
decennium zijn er door overheÍdsmaatregelen grenzen gesteld aan het
produktievolume in enkele bedrijfstakken. Hierdoor komt het agrarische
systeem onder aanzienllJk grotere spanning te staan; de onderlinge
competitle tussen boeren in een proces van voorEgaande modernisering kan
nlet langer worden getemperd door een voortgaande groei van de totale
produktle. Derhalve zull-en de belangentegenstellingen binnen de landbouw
scherper worden. Met nane het functioneren van de centrale landbouworganlsaties zal hierdoor extra op de proef worden gesteld.

3. Differentiatie
belangrijkste differentiatie-lljnen die tot voor kort binnen de landbouw
werden onderscheiden, hadden betrekking op de aard van de produktie en de
mate van nodernÍteit van de bedriJfsvoering. Ook nu zÍjn deze twee vormen
van differentiatie nog van grote betekenis. ModerniÈeit is evenwel in toeDe
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gedifferentieerd begrip. De modernisering en professionalisering die zich in de afgelopen decennia hebben voltrokken in de landbouw, hebben weliswaar een nivellerend effect gehad op de regi-onale verscheidenheid in bedrijfsvormen, maar toch niet in die mate dat alle boeren
binnen eenzelfde produktietak identieke replica's zijn geworden van eenzelfde ideaalbeeld. Hoewel we niet de vergissing moeten begaan het falende
ondernemerschap van niet-professioneel werkende boeren te legitimeren met
is het in toenemende
een verwijzing naar differentiële bedrijfsstijlen,
mate duidelijk dat er verschillende liJnen van professionalisering zLJn te
onderscheiden. Professioneel ondernemerschap heeft betrekking op:
- de sociaal-economische context: de specifÍeke markten \,íaarop de agrarische ondernemer zich richt en de mate van integratie in de bedrijfskolommen die op deze markten betrekking hebben. Naast de verticale integratie
kan in dit verband ook worden gedacht aan zowel horizontale als zijdelingse integratie. De horizontale integratie heeft betrekking op samenwerkingsverbanden meÈ andere agrarische ondernemers. De zijdelingse integratie heeft betrekking op nieÈ-agrarische markten, bijvoorbeeld de
recreatiemarkt.
- de kennis-context: de mate waarin de ondernemer Participeert in het min
of meer officiële agrarische kennlssysLeem dat wordt ontwikkeld en gepropageerd door de (voormalige) overheÍdsinstellingen op het terrein van
landbouwkundig onderzoek en voorlichting. In dit verband moet echter ook
r.ekening worden gehouden met andere min of meer geprofessionaliseerde
kennissystemen lraarvoor boeren kunnen kiezen, zoaLs blJvoorbeeld de or$a'
nische landbouw, alsook de mate waari-n lokale kennis een rol speelt in de
bedrijfsvoering, dat wiL zeggen de ervaringskennis die boeren in een benemende mate een

paald gebied met elkaar de1en.
- de milieu-context: de mate waarin de agrarische ondernemer rekening houdt
met de externe effecten van zijn bedrijfsvoering'
context: de mate \,Íaarin de ondernemer gebruik
- de bestuurlijk-politieke
weet te maken van de mogelijkheden die het politieke systeem biedt.
Langs deze lijnen van professionalisering kunnen verschillende bedrijfsstijlen worden onderscheíden. Empirisch onderzoek zal moeten uitwijzen in
welke mate deze modellen adequaat zijn ter typering van de geobserveerde

werkelijkheid. Naar de mate r,,raarÍn dlt het geval is, heeft deze vorm van
differentiatie consequenties voor de belangen die men verdedigd wenst te
zien, en derhalve voor de organisatie van de belangenbehartiging. In dit
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verband kan tevens de vraag de orde komen, in welke mate de differentiatie
die zich voordoet ten aanzien van professionalisering in de landbouw aanleiding geeft tot de ontwikkeling van verschillende bedrijfskolommen; bijvoorbeeld een afzonderlijke ecologische agrlbusiness.

4. De overheid
In de relatie tussen overheid en landbouw staat ook de rol van de overheid
zelf ter discussie. Sommigen plaatsen deze discussie in het kader van heÈ
zgrr. post-modernisme, anderen spreken van een nieuw conservatisme dat zieh
tijdens de economische recessÍe van de eerste hel-ft van de jaren Èachtig
vooral in de USA manifesteerde ('reagonomics') en zich daarna via het Verenigd Koninkrijk ('Thatcherism') verder verspreidde over Europa. Enkele
kenmerken van deze denkwlj ze zíjn: reductie van de verzorgingssÈaat, minder
overheidsingrijpen, meer ruimte voor markt-regulatie, meer flexibiliteit,
meer individuele verantwoordeliJkheid, een afnemend geloof in de maakbaarheid van de maatschappij, een Èanend vertrouwen in het sturend vermogen van
de overheid.
De verdedigers van deze nleuwe staatsopvatting zijn sEerk gekant tegen allerlei vormen van corporatisme. Juist in corporatische structuren is sprake
van een voor de buitenwachÈ ondoorzlchtige vermenging van economische belangenbehartlging en polltieke regulatie, en daardoor van een noeilijk
controleerbare innesÈellng van belangenorganisaties in het overheidsaPParaaÈ alsook van een even moeilijk controleerbare uitdijing van het overheidsapparaat. De kritiek op het corporatlsrne heeft consequenties voor de

legitimering van het landbouwbeleid, omdaÈ het bij uitstek de
tor is die corporatlstische structuren heeft opgebouwd.

landbouwsec-

Dat de overheid een meer bescheiden rol moet gaan spelen in het maatschappelijk leven, is In heÈ huidige politlek-ideologische klimaat een veel
gehoorde ríens. De realiteit past zich schoorvoetend en selectief aan'
Budgegproblemen bij de overheld spelen een belangrijke ro1, maar eveneens
het 'r,exzet van de georganiseerde belangengroepen. Van grote betekenis in
dit verband is ook verdeling van publieke bevoegdheden over de verschillende lagen van bestuur.
De vorming van de nationale staat is een van de fundamentele ontwikkelingen
dte zÍch de laatste eeuwen in Europa heeft voltrokken. Aan deze staatsvorming kunnen twee facetËen worden onderscheiden. Niet alleen heeft de sÈaat
ln de loop der Cijd een geweldige uitbreiding van taken en bevoegdheden ge-
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kregen, maar bovendien is er sprake van een sterk overwicht van de centrale
staat ten opzichte van regionale bestuursorganen dle opereren binnen het
territorium van de nationale staat.
1'hans is er echter sprake van een keerpunt in de ontwíkkeling van de nationale staat. In de komende decennia heeft het instituuÈ van de nationale
staat te maken met een tweevoudige aanval. Enerzijds is er sprake van een
proces van federalisering op Europees niveau, anderzijds voltrekt zich een
proces vau overdracht van bevoegdheden van de nationale staat naar regionale bestuursorganen. Dit laatste 1s een van de vormen waarin zich de
zogenaamde deregulering voltrekt. De ro1 van de nationale staat lijkt dus
aan erosie onderhevig, zowel door een proces van voortgaande centralisering, dat wil zeqgen de ontwikkeling van een centraal staatsapparaat op
Europees niveau, alsook door een proces van decentraliserlng.
Ook deze ontwikkeling heeft consequentles voor de relatie tussen belangenorganisaties van de landbouw enerzijds en anderzijds de overheid 1n verschillende gedaanten. Voor de georganiseerde landbouw is het van groot beIang om de verschillende belangen die behartlgd moeten worden, op de juiste
wijze in kaart te brengen en de organisatie van de belangenbehartiging af
te stemmen op aard van de betrokken overheid.

5.

Nieuw beleid

in het voorgaande beschreven tendentie van een zich Èerugtrekkende overheid staat in schril contrast met twee andere ontwikkelingen die met name
De

betrekking hebben op de landbouw:
a. De milieuproblematiek, die zeket waar dit de landbouw betreft een sterke
maatsehappelijk-politieke ondersteuning geniet, geeft aanleidlng tot een
landbouwmilieubeleid dat resulteert in een vergaande versterking van de
overheidsinvloed op de bedrijfsvoering van individuele bedrijven. Ilestquota worden toegelirezen aan afzonderlijke bedrijven; per bedrijf moet
een mestboekhouding worden bijgehouden. De tegenstelLing tussen enerzÍjds de ideologie van een terugtredende overheid en anderziJds de
onmiskenbare praktijk van een zich versterkende overheid moet biJna
onvermijdelijk leiden tot problemen rond legitimatÍe en acceptatie van
beleÍd.
b. Daarnaast is er met name op Europees niveau sprake van een groeiend
bewustzljn van de regionale problematÍek. Dit bewustziJn versÈerkt de
ideologische basis van een beleid waarbij het creëren van gelijke kansen
voor dÍverse regio's (regionale specialisatie), in meer of mindere mate
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wordt vervangen door een streven naar overeenkomstige welvaartsniveaus
voor de verschlllende reglo's.
Deze vorm van regionaal beleld kan overigens snel in conflict komen meÈ
het streven van een terugtredende overheid die de liberalisering van het
agrarische markt- en priJsbeleid propageerE; IÍberalisering zal inmers
eerder leiden tot regionale specialisatie dan tot regionale geliJkheid.
Een poging om deze conflicterende politieke idealen te verzoenen rdordt
wellicht gevonden in een zekere mate van regionalisering van het stelsel
van indivlduele inkomenstoeslagen. Overigens is een van de lmplicaties
van dit beleid dat opnieuw sprake is van een aanzienlijke versterking
van de controle door de overheid, en wel tot op het niveau van de afzonderlijke bedrljven. Individuele inkomenstoeslagen kunnen alleen betaalbaar \rorden gesteld indlen de overheid een gedetailleerd inzicht wordt
gegund in de wiJze hraarop het inkomen wordt verdiend en derhalve in de

wijze \raarop het bedrijf is georganiseerd.

6. Intesratiekaders
De bestuurlijke problematiek die zich met betrekking tot de landbouw manifesteert, maakt het in hoge mate wenselijk dat onderzoek wordt verricht
naar nÍeuwe sturingsmodellen, waarbij vormen van 'direct control' (een
directe benoeienis van de overheid met Índividuele bedrijven) in enigerlei
mate vrorden ingeruild voor vormen van 'indirect control'. Dit laatste wiL
zeggerr dat de overheid bij het reguleren van het gedrag van individuele
burgers gebruik maakt van bestaande maatschappeliJke integratiekaders. Deze
, Índirect controf is een van de mogelijkheden binnen de categorle 'besturen op afstand,. Dit laatste gebeurt ook wanneer er bijvoorbeeld heffÍngen
op bestrijdingsmiddelen worden gelegd teneinde boeren te bewegen tot een
meer rnilieuvriendelijke wiJze van produceren. Bij 'indirect control' gaat
het eehter om het moblllseren van bestaande maatschaPpelijke integratÍekaders als lnsÈrument voor het beÍnvloeden van gedrag van individuele
burgers.

verschijnsel, zeker niet in de landbouw. In de afgelopen
decennia heeft de overheid in sterke mate geleund op de standsorganisaÈies
in de landbouw, die in ruil daarvoor een belangrijke stem kregen in de forurulering van het beleid. Dit maatschappelijk integratiekader werd mede
gebruikÈ om het gedrag van individuele boeren te sturen. Mede hierdoor is

Dit |s

geen nleuw

de Nederlandse landbouw op een soepele wijze
verlopen zonder verontrustende vormen van maatschappelijke deregulering'

het moderniseringsproces in
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Zoals in het voorgaande is betoogd, is het maatschappelijk integratiekader
van de standsorganisaÈies thans minder hecht dan in het verleden het geval
was. Bovendien is er een 'post-modernístische' roep om verdergaande indÍvidualisering en 'bestuur op afstand'. De combinatie van deze factoren kan
ertoe leiden, dat het bestuurlijk vermogen van de overheid afneemt, en wel
in een periode dat de regionale problernatiek en de urilieuvraagstukken juisÈ
om een intensivering van het overheidsbestuur vragen. Onderzocht dient te
\{orden in welke mate deze bestuurlijke paradox kan worden opgelost door behale de standsorganisaties - ook andere maatschappelijke integratiekaders
in te schakelen die een effectieve 'indirect control' mogelijk maken.
Als maatschappelijke integratiekaders di.e in dit verband mogelijk van betekenis zijn, kunnen ter nadere verkenning worden genoemd:
a. de standsorganisatie (zie par. 7);
b. de coöperatie (zie par. 8);
c. de bedrijfskolom (zíe par. 9 en 10);
d. de regio (zie par. 11).

7. De standsorsanisatie
De sÈandsorganisatie als integratiekader van boeren is in deze eeuw tot
volle ontwikkeling gekomen. In deze organisaties komen drie verschillende
Íntegratie-dirnensies tot uiting. De eerste dimensie betreft de lokale
gemeenschap. Standsorganisaties hebben altijd plaatselijke afdelingen waar
boeren elkaar kunnen ontmoeten en ervaringen kunnen uitwisselen. De tweede
dimensie is de status-groep. In de standsorganisatie wordt de ervaring van
boeren versterkt dat. zij deel uitmaken van eenzelfde status-groep, de zgr..
boerenstand, die zich van andere groepen onderscheid door een eigen levenssÈij1 en een daarmee verbonden sociaal-economische positie, en die daarom
ook specifieke belangen te verdedigen heeft. De derde dimensie heeft
betrekking op de levensbeschouwelijke scheidslijnen in de bevolking; de
standsorganisaties zijn opgenomen in het verzuilingspatroon.
Wat de toekomstige onttrikkelingen beÈreft, dient men zich af te vragen welk
van deze dimensies gehandhaafd kan en moet blijven, en bij welke dimensies
er sprake zal en mag zijn van erosie.
Met name de derde dimensie zal; naar mag worden aangenomen, aan kracht inboeten, mede omdat ten behoeve van een effectieve belangenbehartiging de
erkenning en accentuering van levensbeschouwelijke tegenstellingen weinig
functioneel is. Echter ook de tweede dimensÍe staat om redenen die Ín het
voorgaande zijn vermeld onder druk. Dit wil niet zeggen dat deze dimensie
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geheel zal verdrrijnen. Iíat wel zal verdwijnen is de vanzelfsprekendheid
rraarmee een agrarisch ondernemet zic,}:. zal- rekenen tot de boerenstand, en
zich op basls van deze status-positie zal aansluiten bij een van de standsorganlsatles.
Ook de eerste dlurensie is aan verandering onderhevig. In de vroegere, meer
traditionele samenlevingen, was de lokale gemeenschap voor de boer een
belangrijker referentÍekader dan thans het geval is. Met de ruimtelijke en
sectorale verbreding van dit referentiekader - waaraan de standsorganisaties een bijdrage hebben geleverd - zal- ook de binding aan lokale organisaties verminderen. DiÈ is echter allerminst een onvermijdelijke ontwikkeling. l,Ianneer de lokale organisaÈies of afdelingen een aetieve ro1 spelen

in

de belangenbehartiging van boeren op lokaal en regionaal niveau,

zal dit

integratiekader behouden blijven.

8.

De coöperatie

heeft als integratiekader van boeren een succesvolle geschiedenis. !,taar tevens heeft de coöperaxie ze].'f sterke veranderingen ondergaan
die van invloed zlJn geweest op de integratiefunctie. Het concentratieProces dat zich in de coöperatieve wereld gedurende de afgelopen decennia
heeft voltrokken, heeft in eerste lnstantie geleid Èot een zeet sterke uitbreiding van het territorium van een coöperatie en daardoor tot een vergroting van de gemiddelde geografische afstand tot de leden. Vervolgens heeft
het concentratieproces geleid tot een professionalisering en bureaucratisering van het bestuur, en derhalve tot een vergroting van de sociale afstand
tot de leden. Zowel de vergroting van de geografische afstand als van de
sociale afstand resulteerÈ in een verzwakking van de integratiefunctie die
de coöperatleve vereniging nog kan vervullen. Belangrijker wordt de economische Íntegratie in de bedrijfskolom waarbinnen de boer én de coöperatie

De coöperatie

een plaaÈs hebben.

9- De bedriÍfskolom
bedrijfskolom impliceert een onderlinge
afstemming van het management van de bedrijven die op verschillende niveaus
binnen het systeem zijn gesitueerd. De machtsrelaties binnen het systeem
bepalen welke bedrijven in dlt proces initiatiefnemer zijn respectievelijk
de rol van aanPasser vervullen. Het proces van onderlinge afstemmlng heeft
betrekking op kwantiteit, kwaliteit en ]-ogistiek van de produktie' Geautomatiseerde lnformaÈiesystemen verschaffen niet alleen de boer een voortduDe systeemverwevenheid binnen de
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rend geactualiseerd inzicht in de processen op het eigen bedrijf, maar bieden ook de mogelijkheid van conÈrole en derhalve bijsturing op het niveau
van de bedrijfskolom.
Nader onderzoek is gewenst naar de vraag in welke mate de overheid gebruÍk
kan maken van dit integratiekader teneinde op een indirecte wijze het
gedrag van boeren te reguleren.
Controle door de overheid op gedrag van individuele boeren stuit in de
praktijk op grote problemen. Dit heeft te maken met het feit dat de agrarische structuur nog steeds bestaat uit een groot aantal afzonderlijke
bedrijven, die elk voor zich een betrekkelijk geringe omvang hebben. Als
gevolg hiervan wordt een effectief controle-apparaat zeet kostbaar, zodta
overheidsmaatregelen niet !íorden gedragen door een brede meerderheid van de
boeren. Controle op gedrag van individuele boeren wordt daarenboven bemoeiIijkt door de kleine-ondernemers-ideologie die karakteristÍek is voor agra'
rische bedrijven; in de landbouw is heE overigens gebruikelijk om deze
bedrijven aan te duiden met de enigszins anachronistische term 'gezinsbedrijf'.
De groeiende systeemverwevenheid in de landbouw biedt mogelijkheden voor
nieuwe vormen van beleid. Hierbij kan het gaan om kwaliteitseisen met betrekking tot produkten die aan de primaire landbouh, Irorden geleverd, bij voorbeeld de samenstelling van veevoeders, alsook produkten die op de consumentenmarkt worden afgezet. De groeiende systeemverwevenheid kan er ook
toe leiden dat beleidsvormen die in andere bedrijfstakken geleidelijk meer
ingang vinden, zoals het op ruilbasis afsluiten van convenanten met de
overheid, ook in de landbouw worden toegepast.

10. De machtsbalans blnnen de bedriifskolom
Het bovenstaande kan gemakkelijk, en terecht, aanleÍding geven tot de 8edachte dat - zodra de overheid de bedrijfskolom bewusL gaat benaderen als
'representatieve' gesprekspartner - de boeren hun positie als zelfstandig
ondernemer nog sneller ondermijnd zien dan thans reeds het geval is. Binnen
de bedrijfskolommen zijn de machtsverhoudingen immers ongelijker dan binnen
de huidige standsorganisaties. Derhalve zal de positie van de boer tegenover de overheid zwakker worden, indien de standsorganisaties hun positie
als gesprekspartner van de overheid moeten afstaan aan - of tenminste delen
met - de bedrijfskolommen. Een verzwakking van een sociaal-economische
positie kan aanleiding geven tot ongerustheid, maar behoeft niet te leiden
tot fatalisme. Een implicatie van deze ontwikkeling zort derhalve kunnen

19

zijn, dat de wljze waarop de belangenbehartiging van boeren is georganiseerd, een grondige herziening behoeft. De verdergaande integratie van
boeren in bedrijfskolom, gecombineerd met een scheve machtsbalans binnen
deze bedrijfskolom, schept de structurele voondaarden voor het creëren van
organlsatievormen waarbij boeren op collectieve wiJze hun onderhandelingspositie binnen de bedrljfskolom versterken. Zowel de behoefEe aan deze
nleuwe organisatlevormen alsook de mogelijke weerstanden hiertegen zljn
mogelijke terrelnen van onderzoek.

11. De resio

gericht beleid dat gebruik maakt van bedrijfskolommen
als maatschappelijk integratiekader, is per definitie een sectorbeleid.
Langs de lijnen van regionale ontwikkeling (werkgelegenheid, voorzieningenniveau, landschappelijke vormgevÍng) en milieubeleid, Ís het landbouwbeleid
echter ook gerelateerd aan andere aspecten van het overheidsbeleid.
Een op de landbouw

hier is nader onderzoek gewenst naar de vraag in welke mate de overheid
effectief gebruik kan maken van regionale maatschappelijke integratiekaders. De vraag kan worden gesteld naar de mate waarin in onze maatschappij
de reglo een effectief territoriaal integratiekader is, of dat hier slechts
sprake is van een bestuurlijke constructie.
Het overheidsbeleid met betrekking tot naÈuur en landschap is gedeeltelijk
regionaal georganiseerd. In het kader van de deregulering van overheidstaken lijkt een verdere decentralisatie van dit beleid waarschijnlijk. Bovendien lopen er thans enige bestuurlijke experimenten ten aanzien van regionale gebiedsgerichte integratie, ROM-gebieden, waarbij een poging wordt
gedaan uiteenlopende visies en belangen met elkaax Xe vetzoenen in een
coherent regionaal ontwikkelingsplan, dat wordt gedragen door de georganiseerde maatschappelijke belangen en de polltieke instiEuties in het betrokken gebied. Een nauwkeurige evaluatie van deze experimenten, en meÈ n€rme
ook van de positie van lokale/regionale afdelingen van de standsorganisaties, ls van betekenis. Met name doet zich hier de vraag voor of het beleid
dat resulteert uit een dergelijke bestuurlijke procedure, voldoende legitimitelt heeft voor de betrokkenen, met name voor leden van minderheidsgroeperingen in het gebied.

Ook
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12. Besluit
In het voorgaande is een aantal ontwikkelingen gesehetst die mogelijk van
betekenis zullen zijn voor de wijze waarop in de komende periode de agrarische belangenbehartiging gestalte zaL krijgen. De landbouw zelf is aan belangrijke veranderingen onderhevig, nieu alleen in economÍsch, maar zeker
ook ln structureel opzicht. Het begrip 'boerenstand, verlÍest zijn vanzelfsprekendheid. Maar ook de overheid - zowel de federale als de nationale
en de regionale overheid - heeft te maken met een zich wijzigende politieke
culEuur alsmede met veranderende structuren en bevoegdheden van het eigen
bestuurlijke apparaat.
Daarom is heÈ van belang een betrouwbaar kompas te ontwikkelen dat bruikbaar is voor allen die zich een beeld willen vormen van de politieke kaart
van agrarisch Nederland in de komende jaren. Voor de ontwikkeling van dit
kompas is wetenschappelijk onderzoek een onmisbare voorwaarde.
Derhalve is een verkennende studie wenselijk om te komen tot een coherente
vraagstelling oP basis van de hiervoor gesignaleerde veranderingen in de
bestuurlijke problematiek rond de landbouw en het landelijk gebied. Door
dit verkennend onderzoek te richten op zowel de institutionele als de politiek-bestuurlijke Ímplicaties van die veranderingen, kan een nadere afbakening en precisering van het gewenste sociaal-wetenschappelijk onderzoek
plaatsvinden. Het institutÍonele aspect heeft betrekking op de maatschappelijke en politieke organisatie van (agrarische) belangenbehartiging en
beleÍdsvoering; het politiek-bestuurlijke aspect betreft de rol van de
betrokken publieke, semi-publieke en private actoren in het beleidsproces.
De relevante veranderingen die in de verkennende programneringsstudie op
mogelijke institutionele en politiek-bestuurlijke
implicaties onderzocht
dienen te worden betreffen:
a. de reductie van de taken van de nationale overheid op het terrein van
het specifieke ('klassieke') landbouwsectorbeleid (uitvoering van een
deel van het marktbeleid, het landbour^/structuurbeleid en de taken op het
terrein van onderzoek, voorlichting en onderwijs) en de gelijkÈijdige
toename van taken van 'algemeen bestuur' met betrekking tot platteland,
landschap, natuur en milieu;
b. de verschuiving in de sociaal-economische positie van een deel van de
boeren in de richting van geprofessionaliseerde keten-ondernemers
( sys teemverwevenhe id)
;
c. de verschuiving in de sociaal-economische positie van een ander deel van
de boeren naar grotere afhankelijkheid van niet-produktiegebonden inko-
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mens (beloning voor voortbrenging van 'collecti,eve' goederen als natuur

d.

en landsch"p);
de Ëoename in de verscheidenheid van bedrijfsontwikkelingspatronen en de
afnemende legitimiteit van op een'unidí.rnensloneel' ontwikkelingsrnodel
gestoelde belangenbehartiging en beleidsvoering.

In overeensternming met het verkennende karakter van de programmeringsstudie
zal- de onderzoeknethode bestaan uit analyse van schriftelijk urateriaal als
beleidsnota's, perspublikatles en overige titeratuur en uit interviews met
sleutelinformanten uit het georganiseerde bedrijfsleven en uit kringen van
polÍtiek en beleid met betrekking tot landbouw en plaÈteland.
Het onderzoek kan binnen zes maanden worden voltooid, urits uitgevoerd door
een ervaren onderzoeker die het veld van agrarische belangenbehartiging en
beleidsvorming terdege kent.

A.T.J. Nooij
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dukten
Samenvattins

Een globale schets wordt gegeven van de problemen en ontwikkelingen in het
consrmentenkeuzegedrag ten aanzien van voedingsniddelen en sierEeeltprodukten zoals die zich in de komende decennia waarschijnlijk zullen voordoen.
Tevens worden een aantal daarop aansluitende onderzoekvragen geindiceerd.
De verkennende studie zal als volgt verder worden vormgegeven:
Le fase: nadere gedachtenwisseling net een panel van deskundigen leidend
tot identificatie van de elementen dÍe bij de verkenning met name
2e fase:

aandacht behoeven;
opstellÍng van een onderzoekprogramna

in hoofdlijnen.

1. Ontwikkel,ingen in de houding van consumenten
* Het gemiddelde opleidingsniveau van de consumenten neemt toe en consumenten worden daarom neer ontvankelljk voor nieuwe consumptieve mogelijkheden, maar ook voor kritiek op produktie en consumptie van voedingsniddelen en sierteeltprodukten.

:t De waarden "genleten" en "kunnen kiezen, onafhankèlijk handelen" blijven
van grote betekenis voor de consumentenmotivatie.
Velllgheid van voedingsrniddelen, zoals in relatie tot gezondheld, wordt
belangrijker. Men zal meer begrip opbrengen voor consumptieve beperkingen

in
*

verband met rniLieu-eisen.

reflectie op constrmptie en produktie wint aan betekenis. Dit
uit zich in een toenemende zotg om het nilleu en dier'
De norel-e

2. Ontwikkellngen in het leefoatroon
* Een groot gedeelte van de Europese consrxnenten leeft in de volgende eeuw
in bevoLkingscentra, die op diverse Punten grote overeenkomsten vertonen'
Men denke aan de verkeersomstandigheden, aan ontsPanning en aan het winkelen.
Dit werkt homogenisering van de consumptie op hoofdlijnen

in

de hand.
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De buitenshuis werkende huisvrouw

is in de 2]-.e eeuw een normaal ver-

schijnsel. Dit versterkt het buiÈenshuis consumeren en de behoefte aan
gemak bij het toebereiden en consumeren van voedingsmiddelen.
mobiliteiÈ van mensen neemt verder toe vanwege meer woon-, werkverkeer; vail{ege de verdere europese integratie; en vanwege de beÈere faciliteiten in luchttransport en in het openbaar vervoer (spoorwegen).
De

Het toerisme brengt vrijwel iedere Nederlander ln contacÈ met het buitenland, met name met buitenlandse eet- en verbruiksgewoonten.

De massamedia internationaliseren. Dit geldt met name voor de televisie.
Zij versterken de internationale marktpenetratie van produkcen.

Rationalisatie in produktie en afzet leidt tot minder regelmaat in werken
en vrije tijd. Men denke aan de pogingen om machines vierentwintig uur
per dag te kunnen benutten. Het vergroot de flexibiliteit in de consump-

tie van levensmiddelen..
3. Sociale ontwikkelingen
* Sociale spanningen als gevolg van werkloosheid en als gevolg van een gebrekkige integratie van allochtonen blijven aanzienlijk.
Bepaalde segmenten in de samenleving met eigen behoeften en problemen,

zoals bejaarden, manifesteren zich nadrukkelijker in de samenleving.
Het aantal generieke problemen rond produktie en consumptie van voedingsniddelen neemt toe. Men denke aan de milieuproblematiek in samenhang met
bepaalde produktiemethoden en, problemen rond de verpakking van levenmiddelen. De discussie rond heÈ voorkomen van ziektekiemen in voedingsmiddelen neemt toe met de groeiende betekenis van vers 1n de produktie en
afzet van voedingsmiddelen.
Overeenkomstige centrale tendenties in

constrmentenhoudingen en -gedra-

gingen, zeker in de grote bevolkingscentra van West-Europa, worden door
individuele consumenten op verschillende wijze uitgewerkt.
AIs reacÈie op de meer uniforme homogene Westeuropese consument worden in
bepaalde gebieden van Europa de regionale saamhorigheid, gebruiken en
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gewoonten sterker.

Door op deze specifieke behoeften in te spelen kunnen producenten van
voedingsmlddelen een concurrentieel voordeel realiseren.

4. OntwikkelÍnsen in het aanbod
* Producenten en detailhandel trachten produkten en diensten die in bepaalde landen succesvol zijn in zo'n groot mogeliJke narkt af te zetten. Een
groot aantal voedlngsmiddelenlndustrieën tracht zijn produkten ln een
Westeuropese markt af te zetten.
* Er kornen nieuwe produktie-technologieën beschikbaar, die wellicht aantrekkeliJk zijn ult hoofde van kostprijsverlaging, produktl«ualiteit en
milieuvriendelijkhei.d, maar die bij consumenten groËe weerstanden oproepen vanwege vermeende negatieve gevolgen.

* Het aanbod van

landbouwprodukten

uit de zogenaamde

ontwikkel"ingsmarkEen

op de Westeuropese markt wordt groter.

*

De groeiende mogelijkheden van de informatietechnologie, zowel

bij

consu-

ment als producent, vergroten de keuzenogelijkheden voor de consument.
ZiJ bewerkstelligen een groÈere differentiatie tussen het efficiënt kopen
van een aantal basisprodukten en het voor plezier uinkelen.

5.

Onderzoekvracen

De in het voorgaande genoemde ontwikkellngen in het gedrag van de voedingsmiddelen-consrfilent suggereren de volgende onderzoelcvragen.
Onderzoek naar de beleving van produkÈen door consumenten, in het bijzonder naar de relatie dle consumenten leggen tussen waardensysteem en

produkteigenschappen van voedingsmiddelen.
Onderzoek

lijk

gericht op de verschillende irrhoud die het begrip

verantwoorde consumpÈie" met

"MaatschappebeÈrekking Èot voedingsniddelen zou

kunnen hebben.

die het feitelljke keuzegedrag van consunenten
beinvloeden. Met name is het van belang oxa meer zicht te krijgen op de
eventuele discrepanÈie tussen het verbeelden, denken en handelen van conOnderzoek naar de facÈoren

26

sumenten in relatie tot de milieuvraagstukken en tot andere maatschapPelijke aspecten van de produktie en het verbruik van voedingsmiddelen.

consulpÈie van levensmlddelen als ketengedrag, dus
gedrag dat niet alleen betrekking heeft op het aankopen van produkten,
maar tevens op het voorstadium (de wij ze vart produktie) en op de vervolgfase (de afvalverwijdering) .
Onderzoek naar de

Onderzoek naar de verschillen in koop- en verbruiksgedrag tussen consumenten en tussen verschillende perioden van de week, zoals het weekeÍnde
ten opziehte van de resE van de week.
Onderzoek naar de mogelijkheden om consrunenten te informeren en adviseren
over "maatschappelijk verantwoorde" consumptie.

In hoeverre is de consument bereid om meer voor voedsel uit te geven ten
koste van de consumptie van andere produkten?
Dit bepaalt de speelruimte om milieuvriendelijke produktie van voedingsmiddelen te laÈen samengaan met hogere produktiekosten, dus met een
hogere prij s.
Welke verruiming en verdieping ondergaat het kwaliteitsbegrip van consumenEen als gevolg van maatschappelijke ontwikkelingen en van veranderingen

in

waarden?

6. Enige gedachten over de aanpak van de verkenning
De voorgaande vraagstukken en thema's

voor onderzoek kunnen op uiteenlopen-

de wijze worden onderzocht. Het palet van onderzoektechnieken voor dergelijke vraagstukken varÍ.eert van scenario-onderzoek, trend-extrapolatie tot
het
experimenten en enquétes. In dit stadium van de menÍngsvorming lijkt

ni-et zinvol

om

hierop uitvoerig in te

gaan.

Het lijkt nuttig om met een panel van deskundigen over de onderwerpen, dÍe
hier aan de orde worden gesteld, nader van gedachten te wisselen. Hieruit
volgt een beter inzicht in het mogelijke en wenselÍjke consumentenonderzoek
ten aanzien van de toekomstige eonsument van voedingsmiddelen en sierteeltprodukten. Vervolgens kan een concreet onderzoekprogramma worden vastgesteld. Hierbij dient tevens te worden aangegeven hoe het lange termijn
onderzoek zich verhoudt Èot het reeds binnen de NRLO ontwikkelde onderzoek-
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voor de periodè tot 1994.
Voor een effectief verloop van de verkennirtg is inzet van eerl capaciteit
van 3 mensnaanden van een post-doc als ondersteu:rlng noodzakeLlJk'
programma

t'r.T .G

nei

, lleulenberg,

7992.
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4- Ruraal qrondoebmlk en rulmtelllke soreí.dÍ.nc van functtes 1n Nederland
en [Iest-EuroDa 1n de 21e

eeuw

L. Doelstelling
Er zullen zich in het komende decennium ingrljpende veranderingen voordoen
in het ruraal grondgebruik in Nederland en West-Europa. De belangrijkste
impuLsen hlertoe komen voort uit:
- de afnemende grondbehoefte in de landbouw;
- duurzaamheidseisen die grenzen stel-Len aan produkcie en transPorÈ en Èot
ruimtelijke reallocaties kunnen lelden;
- het natuurbeleid waarin ook in Europees kader gedacht wordt aan een ecologische hoofdstructuur ;
- de wens het bosareaal ln Europa uit te breiden;
- de behoefte aan grond voor recreaÈie, lnfrastructuur en andere urbane
economische

- de Europese

functles;

en

economische

integratle.

Het doel van de verkennende studie is:

L. Het in kaart brengen van ontwikkelingen ten aanzien van landbouw,
milieu, natuur, landsehap, bos, \íonen, recreatie, i-nfrastructuur en
overige (economische) sectoren voorzo'vet die een belangrijke invloed
kunnen uitoefenen op het grondgebruik in Nederland en West-EuroPa. Hierbij worden ook betrokken de megatrends (emancipaÈie/individualisering;
schaalvergro:uLrrg/internatlonalisering; ontwikkelingen in llidden- en
Oost-Europa; economisch-technologische ontwikkeling) en sociale, demografische, culturele en bestuurlijke aspecten. Het gaat er in z'n totaliteit om hoe de leefbaarheid van het landelijk gebied voor mens' dier
en plant verandert.

2. Het aangeven van mogelljkheden en beperkingen om door middel van het
landbouwbeleid het ruraal grondgebruik te sturen, mede in het lichC van
de noodzakelijke aanpassinten van het gemeenschappelijk landbouwbeleid'
3. Het aangeven van mogelijkheden en beperkingen om door middel van (nationaal en internationaal) natuur-, bos-, landschaps- en recreatiebeleid
het ruraal grondgebrui-k te sturen.
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4. Het schetsen van de specifieke implicaties van de onder L t/n 3 genoemde
nogelijkheden en ontwikkelingen voor het ruraal grondgebruik in Nederland.

5. Het verkennen van de mogelijkheden van een ruimtelijk beleid dat meer
dan tot dusver gebruikelijk was in Nederland uitgaat van reallocatie van
grond via de markt, met inachtneming van randvoorwaarden die de samenleving aan bepaalde gebieden stelt ten aanzien van specifieke functies,
kwaliteiten en potsenties.

6. Het verkennen van de mogelijkheden voor de overheid
bruik meer rekening te houden met de mogelijkheden
ste aan grond elders in Europa.
7. Het formuleren van onderzoekvragen
gebruik van Nederland en de

met betrekking

om

en

bij het ruimtegerelatÍeve schaar-

tot het ruraal

grond-

EG.

2. Stappen in de verkenning
Voor een Èoekomstverkenning over het ruraal grondgebruik en de ruimtelijke
spreiding van functies in Nederland en líest-Europa kunnen de volgende stappen worden onderscheiden:

I

Verkenning van relevante scenario's/opËies voor het ruimtelijk beleid
en voor de ontwikkeling van rurale gebieden met betrekking tot bestemming, inrichting en beheer.
II Formuleren van kenmerken/voorwaarden voor duurzaamheid voor een aantal
(sectorale) macro-systemen, zoals landbouw, natuur(bos), landschap,
receatie, water- en transportsystemen.
III Ruintelijke spreiding van functies: wat kan waar? Ruimtelijke optimalisatie kan leiden tot meekoppeling van functies (en tot suboptimalisatie
van één van de functies). Aspecten van ruimEelijke kwaliteit, milieukwaliteit, alsook fysische aspecten, zullen hierbij rrorden betrokken.
De uitwerking vindt plaats op regionale schaal (b.v. beekdalsysteem),
c.q. op landsdeel-/landenniveau (bij Europese afweging).
IV Bestuurlijke/organisatorische en besluitvormingsaspecten, waarbij Europese en Nederlandse niveaus worden onderscheiden.

N.B.: Bij

de uÍtvoerÍng van de verschillende stappen kan een input worden
verwacht van twee andere verkenningen, namelijk over economisch/eco-
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logische duurzaamheid en over recreatiegedrag. Verder wordt gemeld
dat heÈ SC-DLO in L992 een programmeringsstudie over milieukundige/
ecologische aspecten van gebiedsgericht milieubeleid uitvoerÈ in
opdracht van de

RMNO.

3. Ontwikkelingen in het ruraal

grondgebruik

Verschillende ontwikkelingen, gaande met betrekking tot ruimtelijke functies, zullen in de komende decennia heÈ ruraal grondgebruik in Nederland en
West-Europa beinvloeden. Enkele ontwikkelingen worden hierna genoemd; verder wordt verhrezen naar de voorstellen voor andere verkennende studies (rnet
name over ecologÍsch/economische duurzaamheid en recreatiegedrag).
minder ruimtebeslag door de landbouw
De landbouw is de belangrijkste gebruiker van grond en sterk afhankelijk
van diverse vornen van overheidslngrijp"n. Er staan de komende jaren omvangrijke veranderingen te wachten op landbouwmarktsen en in het ingrijpen
door de overheid in de landbouw. De steeds verder oplopende overproduktie
van zware marktordeningsprodukÈen hangt sterk samen met hogere produkties
per hectare blj een nauwelijks dalend areaal grond voor landbouwdoeleinden.
de vraag op hoe grooÈ het overschot aan landbouwgronden is, waar
de omvang van dat overschot van afhangt, waar die gronden liggen, voor welke andere doeleinden ze gebruikt kunnen worden en welke beleidsopties de

Dit roept

overheid heeft

om heÈ

grondgebruik te beinvloeden.

In grote lijnen zijn er twee oPties voor het agrarisch markt- en prijsbeleid die elk zeer ulteenlopende gevolgen zouden hebben voor het grondgebruik en het overheidsbeleid dienaangaande.
is een verregaande produktiebeperking door een permanent sysEeem
van quotering en net handhavlng van de huidige relatief hoge prijzen. Dit
systeem irnpliceert een verder afsluiten van de EG-markten en drastische
vermlndering van exportsubsidles en kan daarom het besÈ aangeduid worden
aLs het autarkiemodel. Bij dit systeem blijven de grondprijzen hoog, moet
er relatÍef veet grond door overheidsinterventie een andere bestemming
krijgen en is reallocatie kostbaar. Een groot politiek probleem is bij dit
De eerste

systeem waar de onttrekking van grond aan de landbouw moet plaatsvinden.
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optie is de landbouwmarkten verder te oPenen. Dit impliceert een
sterke verlaging van heÈ prijsniveau voor de zwaat beschermde produkten
zoals granen, rundvlees, melk en sulker. Dit beleid kan worden aangeduid
als het liberaliseringsmodel. Hoewel de prijsverlaglngen een duldelijke rem
op de produktiegroei zullen zetten, valt te verwachten dat toch nog tenminste tijdelijk aanvullende produktiebeperkingen nodig zullen zíir. alvorens
een evenwicht op een lager produktieniveau te bereiken. De effecten op het
grondgebruik zijn heel anders dan bij het autarkiemodel. De grondprijzen
zullen lager zijn en extensieve gebruiksvormen, zoaLs extensieve teelten
voor agrificatie, extensieve graasdierhouderij , bosbouw, natuur en recreatie krijgen hierdoor betere kansen.
Ontwikkelingen in Midden- en Oost-Europa zijn in die zin van groot belang
omdat ze vergtote toegang tot landbouwmarkten in lJest-Europa vragen, líaardoor het overschot aan landbouwgronden kan toenemen.

De

tweede

Bij het liberaliseringsmodel heeft de overheid in principe een mindex zware
taak Len aanzien van de reallocatie van het grondgebruik, maar daar staat
tegenover dat de sociale problematiek ten minste op korte termijn veel
zwaarder is. Een te sterk verlies aan i.nkomsten zal immers moeten worden
gecompenseerd door ontkoppelde vormen van inkomenssÈeun. Er komt in diÈ
model een duidelijker scheiding tussen functies: landbouw als economische
activiteit, bescherming van natuur en cultuurlandschappen, sociaal beleid
en regionaal beleid.
narktontwikkel ingen
Door de reeds in gang gezetÈe prijsverlagingen voor granen worden de graanvervangers op termijn minder concurrerend. Daardoor verdwijnt een deel van
het concurrentievoordeel van de inÈensieve veehouderij in de gebieden vlaar
aanvoer van graanvervangers het goedkoopst is. Tegelijkertijd neemt de aantrekkelijkheid van integratie van intensieve veehouderij in akkerbouwgebieden toe. Een "rebalancingtt van bescherming van granen en graanvervangers
zal dit proces versnellen.

heeft ook invloed op de teelt van ruwvoedergewassen.
Mais en gras zullen er waarschijnlijk concurrerender door worden. Per saldo
valt te verwachten dat het aandeel van lokaal verbouwde ruwvoedergelrassen
in het rantsoen zal toenemen en dat de rundveehouderij ln potentie een groÈer beslag zal leggen op gronden in de gemeenschap dan thans het geval is.
De graanprijsverlaging
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dus meer gericht worden op de rundveehouderij.
Voorzover het melkquoÈumsysteem dit niet in de weg staat, valÈ ook te verwachten dat rundveehouderiJ enigszins verschuift naar akkerbouwgebieden.

De extensieve

akkerbouw

zal

duurzaamheidseisen

het milieu leidt geleidelijk tot scherpere randvoondaarden aan
de produktie en het transport. Milieubeleid kan leiden tot veranderende
comparatieve voordelen en omvangrijke verschulvingen in de produktie en
handelsstromen. Op een terrnijn van enkele decennia kan dit vergaande gevolDe zorg voor

gen hebben.

Voor wat betreft het gebruik van mineralen en gewasbeschermingsrniddelen is
er thans in grote lijnen duidelijkheid over de Nederlandse eisen voor de
komende tien jaar en is het mogelijk inschattingen te maken van de effecten
van duurzaamheidseisen op het concurrentievermogen van de landbouwtakken in
diverse regio's.
en voor de wat langere termljn is het nog
allerminst rnogeliJk op ondubbelzinnige wij ze de effecten te bepalen omdat
er te veeL onbekende factoren zijn. Niet duidelijk is wanneer er in inter-

In een aantal andere gevallen

nationaal verband op beduidende schaal effectieve maaÈregelen zullen worden
genomen voor de diverse milieuthema's, en in hoeverre de daarmee verband
houdende milieukosÈen dan doorvertaald kunnen worden in de prijzen. Voor de
Nederlandse landbouw is van speciale betekenis wat het relatieve effect op
specialisatie en transportkosten zou zijn. Hierover vallen vooreerst
slechts onder sterk beperkende veronderstellingen ui-tspraken te doen. Ook
Uechnologische ontwikkelingen zijn slechts ten dele te voorzien.

transport. verwerking en consumentenmarkt
Op de consumentenmarkÈ treden belangrijke ontwikkelingen op. Deze markt is
zich sterk aan het differentiëren. Er is een relatieve groei in meer exclusieve produkten en merkartikelen. Dit proces wordt in de hand gewerkt door
de eenwording van de Europese markt, waardoor schaalvoordelen oPtreden en
uitwissellng van goederen aan rninder beperkingen onderhevig is. Deze ontwikkelingen lljken echter deels oP gespannen voet te staan met de in het
kader van het nilleubeLeid nagestreefde duurzaamheidseisen' Als voorbeeld
kan worden genoemd de sterke toename van het verbruik van verse produkEen
die van grote afstand worden aangevoerd.
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ecologische hoofdstructuur (EHS) en landschappeliik raamwerk
De realisering van de Nederlandse ecologische hoofdstructuur als samenhangend netwerk van gebieden met natuurwaarden van (inter)naÈionale betekenis
vormt een van de hoofddoelstellingen van het natuurbeleid. Momenteel worden
de mogelijkheden om tot een ecologische hoofdstructuur ln West-Europa te
komen bestudeerd. Een door Nederland ontworpen concept Europese EHS
(Eeconet) is eind 1991 aan de EG gepresenteerd. Hoewel de versezenlijking
daarvan nog.ver weg Iigt, bieden de Europese eemvording en de noodzaak Èe
komen tot vermindering van het areaal landbouwgrond daartoe stimulansen.
Essentieel voor een duurzame ontwikkeling èn instandhoudÍng van een dergelijke hoofdstructuur op Europese schaal, is een verantwoorde afweging van
de ecologische potenties van gebieden (o.a. door gradiëntrijkdom, biologische verscheidenheid), de kosten voor inrichting en beheer, €r de internationale afspraken die hierover kunnen worden gemaakt (verdrogen). De
verkenning ecologische/economische duurzaamheid zal in dit opzicht een
input kunnen leveren.
Naast behoud en ontwikkeling van waardevolle ecosystemen vormen de bescherming en ontwikkeling van landschappelijke schoonheid ook belangrijke be-

leidsdoelen gerelateerd aan het welbevinden van de burgers (de concept-Nota
Landschap getuigt hiervan). Bij de ontwikkeling van ruimtelijke
concepten
voor het grondgebruik (op Europese en Nederlanse schaaL) zaL dit moeten
worden meegenomen.

bosuitbreidine
Het Meerjarenplan Bosbouw (1986) geeft als één van de doelstellingen het
uitbreiden van heE bosareaal door of vanwege de overheid aan. Het streefgetal is 30.000 à 35.000 ha in de periode tot 2000, met een rur{weg gelijke
verdeling over de Randstad, Zuidelijk Flevoland en de rest van het land.
Als doel van de bosuitbreiding noemt het MJP-Bosbouw "vergroting van de
recreatieve opvangcapaciteit, vooral in de Randstad, en van de zelfvoorzieningsvraag van hout". Het Meerjarenprogramrna Bosbouw 1990 - L994 signaleert
een toenemende druk om ook buiten de Randstad tot substantiële bosuitbreiding te komen. BÍnnen de EHS wordt een aanleg of ontwikkellng van 10.000 ha
bos met accent natuur voorzien. Het streefciJfer voor de aanleg van tijdelijk bos met produktiedoelstelling Ís 1.200 ha/jaar; een bijdrageregeling
stimuleert dit. In het algemeen zulIen de mogelijkheden van bosuitbreiding
worden vergroot wanneer landbouwgronden daarvoor beschikbaar kunnen komen
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ln het kader van het EG-landbouwbeleid.
scherming cul tuurlandschappen
Ook bij een drastische vermindering van het areaal landbouwgronden houdt de
overheid de vraag ln welke mate ztJ cultuurlandschappen in stand wil houden
en waar. Dit ts de problematiek van de beheersregelingen. Door de grote onvang ven de hiervoor op Europese schaal in aannerking komende gebieden moet
daarbij selectief te werk gegaan rrorden omdat anders de kosten excesslef

be

zullen stijgen.
recreatie
De Beleldsnota Openl-uchtrecreatle 1991 - 20L0 "Kiezen voor Recreatie" van
het l,[inisterie van Ll{V en de NoEa "Ondernemen in toerismel van heE Ministe'
rie van EconomÍsche Zaken geven de hoofdlÍJnen van het Nederlandse beleid
aan voor de komende jaren.
In de LNV-nota worden duidelijke keuzes gemaakt, waarbij de rijksoverheid
zich speciaal richt op kansen en ontwikkelingen die van landelijke en
internationale betekenis zÍJn. Be1eid en planvorming spitsen zieh toe op
vÍer thema,s: recreatie in natuur en landschap, Nederland-Waterland,
recreatie en verstedelljking en de versterking van de sector. BÍj alle
staaÈ I«uallteit van het gebodene hoog in het vaandel (en niet meer de
hoeveelheid/omvang der recreatievoorzieningen) Deze koers vormt duidelijke
randvoorwaarden voor de

ruimtelijke afweging en functievervulling in het

landelijk gebied.
Infrastrucgurele vraagstukken en demografische ontwikkelingen zulLen daarbij ook aandacht vragen. De verkennende studie over recreatiegedrag zal
hierbij een input kunnen vormen.
4. Grondgebruik in Europees perPsectlef (enkele discussiepunten)
Tot dusver heeft het beleid Èen aanzien van grondgebruik zich vooral op de
lokale, regionale en nationale mogelijkheden gericht. De vervulling van
functies was gericht op de eigen mogelljkheden. Dit leidt Èot suboptimale
afwegingen 1n het licht van de Europese eenwording. Enige voorbeelden mogen
dlt lllustreren.
De vraag of er in Nederland op grote schaal nog meer bosaanplant nodig is
voor houtproduktie dan waar de plannen nu in voorzien, kan beter in EGverband worden bekeken omdaÈ elders grond veel minder schaars is dan hier
en er eLders meer behoefte kan zijn aan met bebossÍng samenhangende econo-
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misehe impulsen.

Soortgelijke overwegingen gelden voor extensief grondgebruik ten behoeve
van agrificatie, natuurontwikkeling en recreatie. Ook de woonfunctle voor
een groeiend aantal gepensioneerden kan deels opgelost worden buiten de
Nederlandse grenzen.
De schaarste aan grond

duur. De

in Nederland rnaakt onttrekking van

landbouwgrond

economische mogelijkheden voor vormen van

extensief grondgebrulk
zoals extensieve graasdierhouderij, grond-extensieve agrificaÈiegewassen,
bosbouw, natuurontwikkeling en grond-extensieve vormen van recreatte zijn
beperkt. Het beleid zou zich daarom prinair kunnen richten op die functies
die noodzakelijk zijn binnen het eigen grondgebied, zoals bescherming van
cultuurlandschappen, behoud en ontwikkeling van voor Nederland specifieke
natuurgebieden en het scheppen van ruimte voor wonen en recreatieve mogelljkheden die meer direct samenhangen met het wonen in urbane gebieden.
Tegen de achtergrond van deze voorbeelden kan worden gesteld dat de Europese eerurording het nieÈ alleen noodzakelijk maar ook aantrekkelijk maakt het
Nederlandse ruimtelijke ordeningsbeleid te heroverwegen. Naast de bestaande
lokale, regionale en nationale kaders komt er een gemeenschappelijk of
multilateraal kader bij. De relatieve gewichten die in het beleid aan de
vervulling van diverse functies binnen het Nederlandse grondgebied gegeven
worden, kunnen er op langere termijn aanmerkelÍjk door veranderen.

5. Belangrijkste punten samengevat
Resulerend zal het verkennend onderzoek zlch op de volgende punten richten:
l-.

ontwikkelingen in de leefbaarheid van het landelÍjk gebied en van de verschillende (sectorale)
functies daarin in kaart gebracht, voorzover die een belangrijke invloed
kunnen uitoefenen op het grondgebruik in Nederland en [.Iest-Europa.

2.

Aan de hand daarvan worden vervolgens een aantal opties voor het ruimtelijk beleid en voor rurale gebieden geformuleerd. Bij de verdere behan-

Aan de hand van beschikbare studies worden

deling van die opÈies wordt het stappenplan van paragraaf 2 gevolgd.

3.

in de toekomst de mogelijkheden en beperkingen zijn om door
middel van het EG-landbouwbeleid en het (inter)nationale natuur-, bosen recreatiebeleid het ruraal grondgebruik te sturen, wordt verkend.
Hierbij wordt ook nagegaan wat de implicaties zijn van de keuze tussen
De vraag wat
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het autarkiemodel en het liberaliseringsmodel voor agrarische markten
voor het grondbeleid van de overheid.

4.

rele en fysische

in

Midden- en Oost-Europa, sociaal-cultuaspecten worden blj de ruimtelijke afweging van de

Megatrends, de ontwikkelingen

functies betrokken.
impllcaties voor Nederland van de in punt 1 genoende algemene onÈwikkelingen zullen speciale aandacht krijgen. Dit geldt ook voor de vraag
in hoeverre de Nederlandse overheid ernaar moet streven het ruimtegebruik te sÈuren door gedetailleerde planning en actieve interventies om
de gewensLe allocatÍes tot stand te brengen en in hoeverre gewenste
realLocaÈles vla de markt gerealiseerd zouden kunnen worden binnen het
randvoorwaardelljke beleid van de overheid. De Nederlandse aanpak neÈ
ruimtelijke ordening, landinrichting en bestemmingsplannen heefÈ tot
dusver sterk de nadruk gelegd op de rol van de overheid. Landbouwkundig
gebruÍk werd daardoor bescherurd en kunstmatig groot gehouden. De vraag
is of een grotere rol van de markt perspectieven bí.edt om beter aan de
tot dusver sterk ingeperkte urbane behoeftes aan ruimte voor niet-agrarische functies te kunnen voldoen.

5. De

belangrijke optsie voor de Nederlandse overheid om bij het ruirntegebruÍk meer rekening te houden met de nogelijkheden en relatieve schaarste aan grond elders in Europa zal worden nagegaan. De kansen voor oplossingen in nultilateraal en communautair verband worden verkend voor
bepaalde functles. Een dergelijke benadering kan worden ingebracht in
het gemeenschappelijk beleld ten aanzí.en van regionale ontwikkeling.

6. Een

7. Op grond van de analyses zullen onderzoekvragen worden gefornuleerd
betrekking tot het ruraal grondgebruik in Nederland en l.Iest-Europa.

6. Uitvoering

met

van heE onderzoek
De verkennende studie zal erop gericht zijn langs bovengenoende lijnen het
toekomstlg ruintegebruik nader ult te werken. De nadruk ligt daarbij op heÈ
verhelderen van de beleidsoptles en heË in kaart brengen van onderzoekvragen op deze gebieden. Ex zaL worden voortgebouwd op het l.IRR-onderzoek lan-

delijke

gebieden

in

Europa en onderzoek

biJ

de

RPD.
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De duur van heÈ verkennende onderzoek zal 9 mensmaanden bedragen.
De s'cudle moet blJ voorkeur wonden uÍtgevoerd door een econgom en

eètl Pla-

noloog,

Voorts zullen enkele

workehops gehouden worden met Nederlandse en buiten-

Iandse deskundigen.
Voorafgaand aan de uitvoerlng zal nader overleg plaatsvlnden met de

É.L.J.

vert dea líeer en

F,C.

ZuLdeua,

juní

7992.

RPD.
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5. fnteractle tussen ecoloclsche en economlsche duurzaamheld
1. Inleidins
Bij de aanpak van de toekomsÈgerichte verkenning naar het ruraal grondgebruik en de ruimtelijke spreiding van functles in Nederland en líest-Europa
is sprake van een aantal stappen:
I
Verkenning relevante scenario's/opties
II Systeemverkenning voor de verschillende functies in het landelijk gebied, zoals landbouw, natuur, bos, landschap, e.a.
III toepassing van duurzaamheÍdsprincipes op de ruimtelijke spreiding
IV bestuurlijk/organisatorische aspecten; uitvoerbaarheid en consequenties voor lnrichting en beheer.
studie I'Interactie tussen ecologische en economische duurzaamheid" richt zich op één functie, namelijk natuur, onverschilllg of de
natuurwaarden zlch bevinden ln natuurgebieden, bossen of cultuurlandschappen met een prinair-agrarische besternming. Verder staan de kosten voor
lnrichtlng en beheer centraal en rlcht de probleemstelling zíct:. prirnair op
de Nederlandse situatie.
De studie spitst zlch dus toe op een verkenning van benodigd onderzoek voor
de stappen II (functie natuur), III (koppeling kansrijkdom en lokatievraagstuk) en IV (kosten van inrÍ.chting en beheer).
De verkennende

2. Beleidsmatis kader
a. Eén van de hoofddoelstellÍngen

van het Natuurbeleidsplan (NBP) is het
realiseren van de ecologische hoofdstructuur (EHS) als samenhangend netwerk van gebieden met nauuurwaarden van (inter)nationale bektenis.
Het (voortschrijdend) Meerjarenprogramna Natuur- en Landschap 1992 1996 daÈ de uitvoering ervan beschrljft, kondigt aan daÈ in L992 de ecologische kansrljkdom van ons land zal zijn beschreven. In dat rapport
zal worden aangegeven waar bepaalde natuun aarden in principe het best

ziJn te realiseren.
Intussen heeft het
gelegd

Ield.

via de indeling in L2 ecoslrsteentypen de basis
voor de verdere ecologische afweglngen in het nationaal natuurbeNBP
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Voor elk van de 12 ecosysteemtypen*) wordt momenteel een ecosysteemvisie opgesteld. Blnnen e1k ecosysteemtype zijn verschillende doeltypen
te onderscheiden; bijvoorbeeld voor het laagveenmoeras-ecosysteem zijn
dat o.a. vrater- en verlandingsgemeenschappen, bouwgraslanden, struwelen
en bossen.

De volgende stap zal zijn het uitwerken van deze 1-2 ecoysteemvisies tot
100 gebiedsvisies**) net nacuurbeleidsdoelstellingen. Dlt zal naar verwachting enkele jaren vergen.
b. In het kader van het Relatienotabeleid worden natuur- en landschapswaarden in het agrarisch cultuurlandschap veiliggesteld (totaal 200.000 ha
in twee gelijke fasen). Het merendeel van de 2e fase relatienotagebieden
zal binnen de EHS worden gesitueerd.
c. Ontwikkelingen in de agrarische sector, zoals ten aanzien van het uit
produktie nemen van gronden, zullen ook kunnen leiden tot ruiurtelijke
afwegingen ten gunste van natuurwaarden.

3.

voor de verkennÍng
Naast het geschetste beleidskader zijn de volgende bouwstenen relevant voor
Bouwstenen

de verkenning:

- het

heeft een aanLal conclusies opgeleverd ten aanzien van ecologische, economische en ruimtelijke inpasbaarheid van natuur- en landsehapswaarden blj agrarische
Onderzoekprogramma Aangepaste Landbouw (COAL)

bedrij fsvoering;

- als uitvloeisel van deze conclusies zijn in de NRLO-Meerjarenvisie 1991 L994 een aantal aanbevelingen voor nader onderzoek opgenomen. Sommige
ervan hebben een bredere strekking, omdat zij zich specifiek rÍchten op
het reservaatsbeheer;
- in het kader van het NBP is momenteel een natuuronderzoekprogramma Ín
uitvoering, waarvan een enkel onderdeel verwant Ís aan het onderwerp van
de verkenning (met name'rnatuurontwikkeling").

4. Doelstelling van de verkenning
Op grond van het voorgaande kunnen de volgende doelen van
worden geformuleerd:

*) zie figuur 1
**) zie figuur 2

de verkennlng
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- analyse hoe per ecosysteemt1rpe een optimum tussen ecologische kansrijkdom
(incl. abiotlsche randvoorwaarden) en kosten voor inrichting en beheer
-

-

van natuurgebleden zou kunnen worden bepaald;
formuleren van onderzoekvragen, waarbij ook binnen de context van het
onderwerp internationale ontwikkellngen ten aanzien van landbouw-, bosen natuurbeLeld worden meegenomen;
foruruleren wel-k onderzoek als gevolg daarvan nodig is en op welke termlJn.

5. Direct nut van de verkenning
De betekenis van de verkenning

1. de verkenning

is drieërlel:

zal- de basis leveren voor verder onderzoek dat

ter

onder-

van de 100 gebiedsvisies noodzakelijk
wordÈ geacht. Ter illustratie: het gaat onder meer om de abiotÍsche en

bouwlng van de totstandkoming

2.

3.

ecologische gegevens die mlnluraal/optinaal nodig zlJn on de koppeling tè
maken tussen ecosysteennrisies en gebiedsvisies ;
de verkenning kan door de confronEatie van het kansrlJkdom-verhaal met
het ontwerp van de EHS en de kostenaspecten daarvan aI in een vroeg stadiun van de realisatie van de EHS leiden tot bijstelling van de EHS
en/of het NBP-beleid op onderdelen;
de verkenníng zaL een input vormen Ín de verkennende studie over ruraal
grondgebrulk.

6. Uitvoering van de studie
- Veel expertise over dit onderwerp is biJ het SC-DLO beschikbaar; blJ uitvoering door dlt lnstltuut zal lnbreng vanuit het IBN-DI,O en het LEI-DLO
van belang zlJn.

- Er bestaat een voorkeur om de studie te laten ultvoeren door 2 ervaren
personen met landschapsecologische en bedrlJfskundige achtergrond,
tesamen 5 mensmaanden.

-

Een kLeine begeleidingsgroep, waari.n beherende

digd ziJn, wordt van belang geacht.

ll.L. Berndsen
F .C , Zuidema,
juni 7992.

en

instanties vertegeilÍoor-
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Figuur 1: De 12 ecosysteemtypen
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Fisuur 2: Systematiek realisatie ecologische hoofdstructuur
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6. Toekonstlo Recreatlecedrag
1. Inleidins
recreatief-toeristische voorzieningen wordt de laatste tijd
meer en meer benaderd vanuit begrippen als verscheidenheid in recreatiegedrag, gedifferentieerde behoeften en vereist kwaliueitsniveau. Een eerdere
analyse, die ten behoeve van het onderwerp "toekomstig recreatiegedrag en
de consequenties voor geconbineerde recreatleve ontwikkeling, ruintelijke
kwaliteit en financiering van voorzieningen" werd verricht, laat zich in de
De vraag naar

volgende punten samenvatten:

Mobil-iteit/berelkbaarheid recreatief-toeristische voorzieningen (in het
bijzonder de daaraan ten grondslag liggende nechanismen).
2. (Toekomstig) recreatiegedrag: de effecten van diverse maatschappelijke
ontwikkelingen op het recreatiegedrag.
3. De effecten van de door de recreant gestelde (ruincelijke) kwaliteitseisen aan de groene ruimte.
4. De strijd om de gunst van de recreant: lokaal, regionaal en internationaaI.

notitie worden de genoemde aandachtspunten in hun
schouwd en volgt een aanpak om, rekening houdend met die
verkennende studie te laten verrichten.
In

2.

deze

samenhang besamenhang, een

Beschouwine

uit de inleiding kunnen worden samengevat in de
vraag naar de achtergronden en effecten van het gedrag van de recreant/toerist. Hierover is nog weinig bekend. In de studie van Dietvorst en Spee getlteLd "Wat weten we van recreatie en toerisme?" wordt geconcludeerd dat op
het gebled van recreatie en Èoerisme het vrijwel ontbreekË aan fundamenteel
onderzoek met een breder EoePassingsbereik. De lacunes zijn dus enerzijds
het ontbreken van generaliseerbare kennis en anderzijds het ontbreken van
inzicht in de achtergronden van het gedrag van de recreant en toerist. De
auteurs komen dan ook tot de conclusie dat ontwikkeling en operationallsering van wetenschappelijke concePten en planconcepÈen ten behoeve van een
verantr{oorde ontwikkel-ing van recreatie en toerisme de meest belangrijke
doelstellÍng is voor heE onderzoek. Het kennlsprobleem speelt op veel deelterreÍnen van recreatie en toerisme. Dat geldt ook voor de positie van
De

vier

aandachtspunten

44

openluchtrecreatie ten opzichte van de andere functies in de groene ruimte.
De relevantie van dergelijk onderzoek voor de groene ruimte kan aan de hand
van het begrip "ruimtelijke kwaliteit" worden geillustreerd. Er is nauwelijks specifieke literatuur/onderzoek beschikbaar waaruÍt duidelijk wordt
hoe dit complexe begrip voor gebruik en toepassing in de recreatief/toeristische sector kan worden geoperationaliseerd.
Voor de openluchtrecreatie vormt de groene ruimte een onontbeerlijk Segeven. De beschikbaarheid daarvan is geen vanzelfsprekende zaak. De toenemende zotg voor een duurzame beschikbaarheid van recreatiemogelijkheden in de
groene ruimte (in stad en land) kan grenzen stellen aan de individuele
keuzevrijheid van de recreant. AnderziJds kunnen er zich a1s gevolg van ingrijpende veranderingen in de agrarische sector ook ni-euwe mogelijkheden
voor openluchtrecreatie voordoen. Zo verwachE een studie van de l.Ietenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid dat de landbouw over twintig jaar
waarschijnlijk voldoende heeft aan een derde van het huidig grondgebruik.
Los van de vraag of het voorgaande ook in die omvang werkelijkheid wordt,

is het zeker taadzaam een bezinning op gang te brengen over de benutEing
van vrijkomende agrarische gronden.
Uitgangspunt van het recreatiebeleid voor de komende tvrintig jaar is een
gecombineerde ontwikkeling van recreatie en natuur, waarbij zoweL verweving
als zonering van groot belang zijn. Een fundamentele verdieping ln de positle van de openluchtrecreaite in een in functioneel opzicht sterk veranderende groene ruimte is essentieel. I,Íeer inzicht in het toekomstig recreatief gedrag is daarbij een onmisbare voor\^7aarde.
3.

Thema's

Op grond van

het voorgaande kunnen de volgende thema's voor de verkennende

studie worden aangereikt.
1. Het samengaan van recreatie met bos en natuur
De periode van de aanleg van grootschalige specifiek voor de openl-uchtrecreatie bestemde gebieden is voorbÍj. Dit betekent dat er nagedacht
moet worden over de mogelijkheden van gecombineerde ontwikkeling (verweving en zonering) met de functies bos en natuur. Aandacht dient dan te
worden besteed aan een systematÍsche aanpak van het dosis-effect- en het
sturing-gedrag-onderzoek. Dergelijk onderzoek vindt nu nog te inciden-
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teel plaats. In de "Stad Nederland" í.s daarbij

een meer eveildichtige

toetsing van zoneringsmaatregelen eveneens van groot belang.
heÈ noodzaak
2.

het toekomstig recreatief gedrag te

Ook

hier is

kennen.

Het samengaan van recreatle met landbouw
Onderzoek zaL het realiteitsgehalte van het in de Vierde Nota/Vierde
Nota Extra geinÈroduceerde begrip "verbrede plattelandseconomie" moeten
aantonen. In ons land heeft dit fenomeen nog maar een zeer beperkte
vlucht genomen. De vraag doet zich voor waar diE aan ligt. Een gebrek
aan mogel-ijkheden, bezwaren uit oogpunt van ruimtelijke ordening of is
het een mentaliteitskwestie? In een onderzoek naar de bijdrage die
"rural tourism" kan leveren aan de verbrede plattelandseconomie verdienÈ
het aanbeveling de regio's waar deze inkomstenbron enige voet aan de
grond heeft gekregen het eerst te analyseren. Om te weten in hoeverre
het recreëren op het plaÈteland te "vermarkten" is, is ook hier weer
kennis van het toekomstg recreati.ef gedrag een voonÍaarde.

sltuering bij veranderd grondgebruik
Lokaties waar de agrarische bestemming zich wijzigt kunnen van grote betekenis zijn voor de potentiëIe recreatieve gebruikswaarde. In de Friese
Kleistreek hebben deze gronden echter voor recreati-ef-toerlstisch gebruik een heel andere betekenis dan wanneer een vergelijkbare situaÈie
zich voordoet in het kleinschalige zandgebied. Of de eerste lokaÈie in
recreatief-toeristisch opzicht ook levensvatbaar is moet nog blijken.
Zelfs al worden er bossen en natuurgebieden aangelegd. Vanuit de aanbodskant bezien zal toch "eerst de tijd er overheen moeten zijn gegaan"
wil er van enige recreatÍeve waarde sprake zi-jn. Analoog aan het bovennationale karakter van de landbouw en mede in het licht van wegvaLlende
landsgrenzen, en daardoor - ook in recreatief-toeristisch opzicht andere concurrentieverhoudingen, dient dit vraagstuk oP internationaal

3. De geografische

niveau te worden onderzocht.
Doch ook het mobiliteitsvraagstuk dient bij de situering van recreatiegebleden aan de orde te zíJn. Het terugdringen van de automobiliteit is
gebaat bij recreatiemogeliJkheden zoveel mogelijk in de directe omgeving
van groÈe bevolkingsconcentraÈies. Dit vereist ook een l-ink naar het
ruimtelijk onderzoek. Om de mogelijkheden en beperkingen te leren kennen
is wederom inzicht in het toekomstig recreatief gedrag een eerste vereiste, heLgeen niet beperkt kan blijven binnen de gtenzen van Nederland'
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4. Ruimtelijke l«saliteitseisen
De kernvraag is in hoeverre de ruimtelijke l«uallteÍtseisen van de
recreanÈ bijdragen aan, dan wel afbreuk doen aan de gewenste duurzaamheid van de groene ruimte in een verstedelijkt Nederland met open grenzen. Wat zijn die ruÍmtelljke kwaliteltseisen? ZÍ-jn er grenzen aan de
individuele keuzevrijheid van de recreant? Hoe kunnen de wensen van
recreaÈie, bos, natuur en landbouw met elkaar gecombineerd worden tot
een duurzame ontwikkeling van de groene ruimte? Vanuit de recreatie
bezien betekent dit, dat eerst een toekomstanalyse gemaakt moet worden
van het recreatief gedrag in een Europese context. Van daaruit dlenen
scenario's te worden opgesteld voor het recreatief gedrag in 2010 en de
daaruit voortvloeiende ruimtelijke kwalÍteitseisen. Vervolgens dienen
deze te worden geconfronteerd met scenario's ten behoeve van bos en
natuur en landbouw. Dit zijn bouwstenen voor de Ín NRlo-verband uitgevoerde verkennende studie "Grondgebruik en ruimÈelijke spreiding van
functies in Nederland en West-Europa in de 21e eeuw". Strategisch lange
termijn onderzoek is met het oog op een evenwiehtige ontwikkeling van de
drie functies zeer ge\Àrenst.
5. Financiering van de gecombineerde ontwikkeling in de groene ruimte
Uit oogpunt van realiteitszin vereisen de aangegeven thema's in termen
van kosten en baten een financiële onderbouwing. Biedt het uit produktie
nemen van landbouwgronden mogelijkheden voor de financiering van recreatie, bos en natuur? Leidt het vrijkomen van EG- en rijksmiddelen bij een
Srotere marktoriëntatie van de resterende landbouw eveneens tot dergelijke mogelijkheden? Is de recreant bereid (meer) te betalen voor zijn
buitenrecreatie? Ook hier is kennis over het toekomstig recreantengedrag
een voorwaarde.

4. Recreatiesedras
Uit het voorstaande komt steeds het belang naar voren van het maken van een
analyse van het toekornstig recreatiegedrag. Zonder de vraagzÍjde te kennen
heeft het geen zin aan de aanbodzijde te werken. Zonder de achtergronden
van de vtaagzíjde te kennen kan het recreatief gedtag niet met succes beinvloed worden. Daarom is het centrale thema van de verkennende studie:
recreatiegedrag tot 2010 in Nederland vanuit een Europese context, toegespitst op de bovengenoemde vijf thema,s.
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notitie "Duurzane,orrtwíkkellng van de groene ruimte" van Dietvorst
(1991) wordt binnen het thema rVeranderÍngen in recreatief-toeristisch

In

de

gedrag,, een lans gebroken voor ondetzoek naar de effecten van demografi-sche
en sociaal.culturele veranderingen. In de PRO-voorstudie nr. 30 "Tijd-

Ruimte DSmamiek" van Beckers en RaaSruakers (199L) wordÈ uitgegaan van drie
megatrends, te \reten emancipatÍe/lndividuatisering, schaalverEtoxín9/Lnternatlonalisering en economisch-technologische ontwikkeling. Gevolgen daarvan
voor de tijd-ruimteltJke organlsatie van ons land voor de uitoefenlng en
inrlchting van arbeld, huishouden, vriJe tlJd en mobillteit worden in deze
voorstudie aangeduld. Tegen de achtergrond van beide stukken dient de verkennende studie

plaats te vinden

5. Uitvoerlng van de studie
- Voor de uitvoering is geëÍgende expertise aanwezig in l{ageningen, zoweL
bÍj de LU-Vakgroep Recreatie als bij het Staring Centrr.m DIO (Prof . Dietvorst). Voor specifleke onderdelen zat een inbrent van de KU-Brabant Vakgroep Vrljetljdswetenschappen (Prof . Beckers) en de RIIU-Faculteit RuimteliJke lJeÈenschappen (Prof. Van lleesep) van belang zijn'
- De duur wordt geschat op 4 mensmaanden; daarbinnen zaL ook de llnk naar
de verkenni.ng over puraal grondgebruik moeten worden gelegd.

J.

van der Vlugt,
G. van ilakeren en

.
juni

F .C

Zuidema,
7992.
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7. EnercleverbruÍk ln relatie tot de landbouw en het verbrulk van
orodukten ln Nederland
1. DoeIstelllne
De vernindering

landbouÍÍ-

het energÍeverbruik in de Nederlandse landbouw is een
erkende noodzaak. De nogelljke besparingen op lange termijn en de gewenste
aanpak om die te reaLiseren vergen echter nadere studle. Deze verkenning
rÍcht zieh op twee vragen:
- ÍIaar in de keten van grondstof tot eindprodukt bij de consument zitten de
grootste potenties voor energiebesparing en efficiëntieverbetering.
- I,Ielke aanknopingspunten zíjr. er voor het beleid om deze poÈenties te
van

realiseren.
Het doel van de verkenning is een aanzet Èe geven om een meÈhodologisch
kader te ontwlkkeLen. Tevens geeft de verkenning een eerste globaal antwoord op deze vragen en er worden onderzoekvoorstellen ontwikkeld voor
nadere analyse.

2. ComolexlteiÈ van het enersieverbruik
Het energieverbrulk van een produkt bestaat uit de directe en indirecte
energle, dle verbruikt wordt bij de verkrijging van grondstoffen, de Produktie, de handel, het transport, de consr:mptie en de afvalverwerking. Het
is bij het streven naar energiebesparing van belang dit totale energieverbruik te bepalen en na te gaan in welke schakel(s) de beste mogelijkheden
voor besparing f-iggen.

het bij energieverbrulk grotendeels om vraagstukken op nondiale
schaal gaat (uiÈpuÈting voorraden, emissie broeikasgassen) of continentale
schaal (verzurende gassen) moet de analyse in internatlonale context
plaatsvlnden. Een natlonale aanpak die leidt tot verschuiving van energieverbruik naar het buitenland lost immers mondiaal niets op.
Ourdat

(dat wil zeggen het totaal aan energie dat in de hele
keten, incLusief de afvalverwerking, wordt verbruikt) van vergelijkbare
eindprodukten kan zeer sterk verschillen al naar gelang de herkomst en
produktiewijze. In sommige gevallen zit het meeste energÍeverbruik in
bepaalde inputs en ln andere gevallen in het transport. Dit irnpliceert dat
naar het gehele energieverbruik in de ketens gekeken moet worden en dat
alternatleve produktiewijzen en -pl-aatsen en alternatieve pakketten mede
De energie-inhoud
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aandacht vragen.

Door uriddel van een systeemanalytische benadering is het nogellJk het
Potentiële energieverbruik van produkten te bestuderen. DaarbiJ kan men de
volgende componenten onderschelden:

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Het bioLogisch systeem
Het bedrijfssysteem
het geografisch systeern
Het verwerkingssysteem
Het consumptÍepatroon
De afvalverwerking

In figuur 1 is

een hiërarchische sysÈeemrelatie tussen deze componenten

in

beeld gebracht.

plant of dier gelden specifieke inputoutPut relaties voor plantevoedingsstoffen en veevoer. Deze relaties kan
men optimaliseren voor een organisme met gegeven genetische eigenschappen.
Ook is mogelijk te proberen de geneÈlsche eigenschappen zodanig te veranderen dat een betere input-output relatie mogeltjk wordt. Dit laatsÈe gebeurt
in veredeling en fokkerij.

Voor het biologisch systeem van een

Planten en dieren worden gehouden ln bedrlJfssystemen \Íaarbinnen men meer
of rninder inputs verbrulkÈ. Op dlt ni-veau wordt besllst Ín hoeverre inputouepuÈ relaties per plant of dier worden geoptimaliseerd en hoeveel inputs
gebruikc worden voor de verzorging. Er is sprake van een interactie in
efficiëntie van inputverbruik tussen het biologisch systeem en het bedrijfssysteem. Zo kan men planten in de open lucht of in kassen verbouwen,
vee laten grazen of in gesloten systenen huisvesten en meer of minder input
gebruikende systemen toepassen (extensief of lntensief).
Produktie en consumptie zullen veelal op verschillende locaÈies plaatsvinden. De afstand tussen beide vergt inputs voor transport. Er is bij keuze
van locatie voor produktie altijd sprake van dfweging tussen transportkosten enerzijds en concentratie van produktie op die plaatsen die geschikte
produktie-omstandigheden hebben anderzÍjds. Produktie van groenten en fruit
in warme landen en in verwarmde kassen vormt hiervan een illustratie. Voor-
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al voor vers te

consuneren produkten kunnen de transportkosten hoog

zijn

en

de transportkosten speJ-en derhalve een rol btJ de ruimtelijke spreiding van
de produktle en consunptle. Op lange termijn ls denkbaar dat het energieverbruik verminderd kan worden door veranderlng van de locatles van produk-

tie en/of

consumpÈie.

Verwerking en verpakking vergen eveneens inputs. Deze handelingen hangen
samen met de noodzaak produkten beter houdbaar, transporteerbaar en consuneerbaar te naken. Zeer belangrijk is de bewerking die er op gericht is
produkten ln die vorm aan te bieden die consumenten wensen.

kiezen voor produkten \raarvoor meer of nlnder energle
nodig is. DaarbtJ kan men denken aan Nederlandse wintergroenten of ingevoerde sperci.ebonen of verse sla uit verwarmde kassen. Ook kan de keuze
gemaakt worden voor een menu met meer of mlnder dierlijke produkten en meer
of minder ver verwerkte produkten.
Consrurenten kunnen

ToÈ

slot

afval, dat bij elke fase ontstaat, verwerkt worden. Het energleverbruÍk dat daarvoor nodig is mi-nus de energie-inhoud van goederen voor
hergebruik moet aan het eindprodukt worden toegerekend. In de gehele keten
van grondstoffen tot en met consumptie bestaan er vele mogelijkheden orn de
afvalproduktie te beinvloeden.
De

bovenstaande keten

moet

qeldt voor elk afzonderlijk produkt. Voor de analyse

het energieverbruik en nogelijke aanknopingspunten voor beinvloeding
daarvan op nationaal niveau moet steeds in aanmerking genomen worden welke
verschuivingen door beleidsnaatregelen kunnen worden veroorzaakt (zle
figuur 2). De Nederlandse verbruikers betrekken produkten uit eigen land en
uit andere landen en Nederlandse producenten zetten hun produkten in het
bultenland en in elgen land af. Ingrepen in het produktievolume in Nederland kunnen vla verschuivlngen zowel posltief a1s negatief uitpakken op het
van

nondlale energleverbruik.
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3.

Aanoak

Teneinde de centrale vragen in deze verkennende studie
den wordt een aanpak met vier stappen gekozen.
1.

te

kunnen beantwoor-

Er worden voorbeeldstudles gedaan aan een aanÈal land- en tuinbouwprodukten die een zekere mate van representatlviteit hebben voor het Nederlandse produktiepakket en consumptlepakket. Voor deze produkten wordt
een procesdiagram opgesteld, waarln alle directe en lndlrecte energleverbrulkscomponenten zljn opgenomen van grondstoffen tot en met afvalverwerking. Mede op basis van de later dit Jaar in opdrachc van Dl{T en
NOVEM uit te voeren ramlng van kentallen van indirecÈ energieverbrulk in
land- en tuinbouw, zal voor elk van deze produkten een schattlng van
deze eomponenten en het Èotale energÍeverbruik gegeven worden.
Voor elk van deze produkten wordt vervolgens geanalyseerd welke energiebesparingsrnogeliJkheden er ziJn voor elk van de componenten 1n de keÈen
van produktie tot en met afvalverwerking. Blj deze nogellJkheden wordt
met name ook gelet op lnteractles ln de keten en het energieverbrulk ln
relevante alternatieve produktleprocessen Í.n bÍ.nnen- en buitenland.

getracht te komen toÈ generallsaties over de energlebesparingsmogelijkheden voor het Nederlandse produktÍepakket en het ln Nederland geeonsumeerde pakket land- en tuinbouwprodukten. Daarbij wordt het mogelijk effect van verschuÍvÍngen in het
consumptie;ratroon mede in aanmerking genomen. ltriervoor kan met name
gebruík gemaakt worden van de reeds genoemde studi.e over het indírecte
energieverbruik in de land- en tuinbouw. Er wordt biJ de generallsatie

Op grond van de voorbeeldstudies wordt

speciaal gelet op de vraag waar de omvangrijke energieeomponenten zÍtten, welke besparingsmogeliJkheden er zijn en welke aangr{pillgspunten
er zLjn voor het energiebeleid op lange terurijn.
grond van deze excercities worden aanbevelingen'gedaan voor nadere
analyses om beter inzicht te krijgen in het energieverbruik samenhangend
met produktie en verbruik van land- en tuinbouwprodukten in Nederland,
poËenties voor energiebesparing en aanknoplngspunten voor beleid.

4. Op'
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4. Uitvoerlng
Et zaL overleg plaatsvlnden over de vraag of aansluiting gevonden kari rrorden blJ een door de WRR uitgezette verkennende studÍe biJ het CE ln Delft.
Voorts zal de studle zoveel nogellJk aansLuiten bÍj de door NOVEM uit te
voeren sectorstudles over het lange-termiJn energieverbruik.
De duur van de studÍe wordt geraamd op 6 maanden.

C.L,J. van det
JunÍ 1992.

Ne.er,
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Flguur 1. Hlërarchie ln het systeem van energleverbrulk
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8- Drasrísctre rrerhoalna ven de effÍctëntle ln de dlerllike

produktle

1. Probleemstelllng
De druk van rnenseliJke activitelten op het nilieu zal in de toekomst op
middellange termijn verder toenemen. Dit geldt met name in ons land omdat
de verwachting is daÈ de bevolking verdet zaL toenemen.
In deze l1Jn zal van de landbouw in versterkte mate rrorden geëist te functioneren met een nlnlnale mllleubelasting. Dit geldÈ in de eerste plaats
voor de emlssle van mineralen, maar ook het verminderen van het energiegebruik is een essentlële factor.
In essentLe zat. dit doel moeten worden bereikt door het minimaliseren van
de verliezen naar het milieu in de verschillende fasen van de agrarische
produktie. Van prinair belang is daarbij dat de agrarische produktie wordt
gezien als een integraal bioconversieproces waarbij maxÍmaal gebruik noet
worden gemaakt van kringloop en herbenutting van mineralen en efficiëntie
van energie-input. Hierbij moet niet (alleen) op deelprocessen worden gelet, maar moet de problenatiek integraal worden benaderd, over de gehele
produktiekolon en tussen produktiekolonmen. Alleen dan is het mogelijk tot
een effectieve strategie te komen die naximaal effect sorteert.
Het mest- en ammonlakonderzoek heeft in de laatste jaren belangrijke resultaten geboekt ten aanzien van het aangeven van nogelljkheden om de emlssie
van mineralen naar het het mllieu' te beperken. l'[ede vailrege de urgenÈie van
de problenatiek lras en is dit onderzoek gericht op de korte terrnijn; de
projecten dienen op korte Èermijn toÈ resultaten te leiden. Aangezien het
mest- en annonlakonderzoek nog 1n volle gang is, worden ook in de eerst-

Jaren significante resultaten verwacht, die een bijdrage zullen
leveren aan de beperking van de mlneralenemissie.

komende

in het niddellange-terniJn-PerspectÍef is het noodzakelijk gedachtenvorming te stimuleren omtrent nieuwe produktleconcePten ten behoeve van
de landbouw. DoeLsteJ-ling daarbiJ is het analyseren van het bioconversieproces van (plantaardig) grondstoffen tot dierllJk produkt met het oog op
minimale verliezen naar het mllÍeu en optimale energie-efficiëntie' Het is
daarvoor van beLang èen fundamentele analyse te verrichten van de stofstromen in de (dierlijke) produktie, de ermee verbonden energetische aspecten en de mogelljkheden de efficiëntÍe van het proces significant te ver-

y"g

namë

hogen.
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Bedacht moet worden daÈ heÈ overall-rendement van de bioconversieprocessen
grondstof-dierlÍJk produkt laag is.
Daarnaast moet worden bedacht dat een verlaging van het kunstmestgebrulk
kan lelden toÈ een aanzienliJke besparing op de energleconsumptle.
Derhalve is het van essentiële betekenis te pogen te komen tot een slgniflcante verhoging van de efficiëntie van de verschillende deelprocessen.
Daartoe |s kennis van de fundamentele mechanisnen die ten grondslag liggen
aan de vorning van nutriënten in plantaardig maÈeriaaL en aan de omzetting
in heÈ dier van voedingsstoffen in produkt van belang.
In NRIO-kader is op basis van de aanbevel-ingen van de [í^IV 91--94 een studle
geëntameerd omtrent de prloriteiten in het fundamenteel stofwissellngsonderzoek. De resultaten van deze studie zullen ongetwlJfeld eveneens
ingaan op de efficièntie van de dierlUke produktie 1n termen van emisslebeperking. Echter de genoemde studie zal zÍ.e}:. concentreren op het functloneren van het dier in brede zln en slechts een deel van de omzetting van
mineralen in dierlijk produkt omvatten.

2.

Aanpak

te maken van de mogeliJkheden om op middellange en lange teruijn te komen tsot een significante
verhoging van de efficiëntie van het proces van omzetting grondstoffen tot
dierlijk produkt, waarbij zowel de efficiëntie van het mineralengebruik als
van energie wordt betrokken. De analyse dient uit te gaan van een inÈegrale
benadering van dlt bioconversleproces, dus venaf N-bron ví.a groeÍ van de
planu al,s veevoer toË aan dierlijk produkt en ook ovèr de kolomrnen van
agrarische produkÈie heen te gaan.
Een werkgroep

zal

worden opgedragen een analyse

Een dergelijke anaLyse vergt een breed georiënteerde benader,Íng op een
relatí,ef hoog integratieniveau. Om tot een koppeling te konen van de verelste dlsciplines zaL hierin niet alleen het onderzoek maar ook het bedrljfsleven wotrden betrokken; juisÈ ook omdat het bedrijfsleven een belangrljke
ro1 zaL spelen in de ontvri.kkeling en implementatie van de technologlsche
oplossingen.

In de eerste helft van l-99L is een sÈudie gereedgekomen van de RMNO;' deze
studie betof een analyse van de mogelijkheden om vla biotechnologische
technieken te komen cot een verhoging van de mineralenefficiëntle van de
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dierliJke produktle.
Aangezien de RMN0-studie ultglng van een analyse van de stofstromen in de
agrarische produktie vormt deze een belangrijk basisdocument. De scoop van
de te entameren NRlo-studie za7- ziJn om te analyseren op welke efficiëntiewinst kan worden bereikt en welke technlsche en technologische innovaties
daarvoor nodig zlJn.
De horizon dlent daarbij zo ruim genomen te worden dat praktlsche oplossingen zowel op korte en op niddellange termlJn als op lange termiJn beschikbaar zouden kunnen komen. Op basis van de analyse zullen aanbevellngen
worden geformuleerd voor aaÍr te pakken onderzoekvragen.
Het gaat daarblJ om de identiflcatie van noodzakelijke onderzoekproJecten
en aanbeveling ten aanzien van de uitvoerende organisaties.
Tevens zal aandacht worden geschonken aan de nogelijkheden orn via combinatie van expertise en taakverdeling tot een effectleve aanpak te komen
tussen bedriJfsleven en onderzoekinstellingen. De vorming van sameilÍerkingsverbanden ln strategische allianties kan belangrijke perspectieven
bieden om effectieve afstemning Èe realiseren en Èe verzekeren dat de

resultaten van het onderzoek tot praktische toePassing komen.
Bovenbeschreven studie zal worden uiÈgevoerd door een groep hooggekwalificeerde deskundigen.
Deze deskundigen zullen in een aantaL langdurlge biJeenkomsten de problematiek anaLyseren en bespreken.
Een onderzoeker op post-doc-nÍveau zal- aan de groep worden toegevoegd om de
sessles voor te bereiden, informatle bijeen te brengen en de resultaten op
te schrijven. Gedacht wordt aan een inzet van totaal 6 mensmaanden.

F. van Vugt,
februarl

1992.
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9. Acriftcatle ln de 21e eeuw
1.

Aehtergrond

Belangrijke overweging voor een systematische bezinning op de toekomst van
agriflcatie is dat een aantal progr€unma's, nameliJk hennep, oliën en karwiJ
!n een ver gevorderd stadfu:m verkeren. Geleldelijk komen deze projecten van
een divergerende naer een meer convergerende fase. Dat betekent ook dat
besluitvormÍng over de daadwerkelijke toepasbaarheid dichterbÍj komt. De
contouren daarvan zullen in de loop van 1993 zichtbaar moeten worden.
Inniddels zijn ook de prograrnma's voor "vezels in composietmaterialen" en
"oxidatie van koolhydraten" Ín volle gang. De voorbereidingsfase van het
IOp-IE is vrijwel afgerond. Medio 1992 zal- de bedrljfsgerichte stimule-

ringsregeling rnilÍeuvriendelijke agrificatie worden geëvalueerd. Daarbij
za! ook de afstemrning tussen de diverse regelingen, die direct of indirect
agrificatieprojecEen stlmuleren, aan de orde komen. Verder wordt intensief
gesproken over 'energieproduktie' uit blomassa naar aanlelding van de
NOVEM-studie.

te kiJken en te proberen i'n
te schatten welke onuwikkelingen op termijn daadwerkeliJk zullen kunnen
bijdragen Èot het inkomen van de boer, een beter milieu, minder gebruik van
fossiele brandstoffen, etc. etc. Kortom toË een duurzame landbouw. Et ge'
beurt al veel, daarom zal een verkenning sterk een inventariserend, evalueRedenen genoeg om over

aI die

lnspanningen heen

rend en inschattend karakter hebben.

2. Probleemstellins
Belangrijke vragen die beantwoord moeten worden zijn:
- welke lange termiJn perspectieven en knelpunten met betrekking tot agtl'
flcatle ziJn voor Nederland prioriÈalr van belang?
- welke andere dan de reeds bestaande hoofdlijnen van onderzoek' resP.
andere instrunenten, zouden ter realisatle van dle perspectieven c'q' ter
oplosslng van de knelpunten moeten worden í-ngezet-?

3.

Aanpak

Een aanpak volgens

drie

sporen zaL worden gevolgd:

a. Evaluatie van wat reeds is gebeurd, resultaten "in elkaar
mogen we ervan verwachten (forecastlng), Lat ontbreekt?

passen"

' \'at
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b.

ziet de sltuaÈie er over blJvoorbeeld 20 jaar ult en van daaruit
terugredeneren (backcasthg). Dus niet alleen extrapoleren vanuit huldlge situatie (forecasting). Gedoeld wordt hier met nane op hoe het beleid

Hoe

zLch zaL ontwikkelen.

c.

Waar

liggen op langere termijn mogelijke markten voor agrificatieproduk-

ten en hoe deze markten te bedienen vanuiÈ de
Ad

a. Vele projecten komen eind 1992/begín
fase. Aandacht dient ook besteed te

L993

landbouw?

in een eerste

eval-uaÈIe-

worden aan "Energieproduktie

uit

bionassa" en "Biologisch afbreekbare verpakkingsnaterialen".
Voor ,'Energieproduktie uit biomassa" ls het recent verschenen NOVE!'Írapport van groot belang. TÍjdens een workshop op 15 april jl. werd
duidelijk dat vloeibare biobrandstoffen voorlopig nog niet economisch
haalbaar zijn. De electra-optie ligt dichterbiJ, maar er zijn dan nog
een aantal technlsche vragen te beantwoorden, zoals bljvoorbeeld het
poedervormig aanleveren van biomassa, die biomassa als hoofdbrandstof
voorlopig niet interessant maken, eventueel aIs biJmengen wel.
NOVEM

stel

maakt een verslag en komt met een onderzoeksvoorstel. Dat voorza]- zowel korte als lange termijn aeties irrhouden. NOVEM is

gelnformeerd dat NRLO interesse heeft 1n met name het lange termljn
gedeelte ten behoeve van haar verkennÍngen op het gebied van duurzame
landbouw en zal hier in haar voorstel aat EZ rekeni.ng mee houden. lIiJ
menen dat het aspect energieproduktie op deze wijze voldoende is
afgedekt.

Voor "Biologisch afbreekbare verpakkingen" kunnen lre ATO (Dr. Van
Gelder) vragen om een overzicht te maken van wat er te verwachÈen is.
Belangrijk is dan om een dergelijk stuk vanuit verschillende invalshoeken te laten beoordelen, ook door consumenten!
Ad

b. De

instrumenÈen van

het landbouwbeleid zijn

aan veranderlngen onder-

hevig. Denk daarbij bijvoorbeeld aan prijsondersteuning en hectarentoeslagen. Biologisch afbreekbaar zal steeds belangriJker worden en
een extra sÈeun in de rug betekenen voor toepassing van landbouwgrondstoffen. "Schoon en concurrerend" zal het thema zLjn. Belangrijk
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ls

ook hoe de grondprlJzen zich zullen ontwikkelen.
Gesprekken zullen worden gevoerd met DIA, AT, VZ en MK\,I. Doel van
deze gesprekken is om in te schatten waar het beleid heengaat. Vervolgens kan het LEI worden ingezet om de consequentles door te
rekenen.

I&[I 1s nog bezíg in
verband

te gaan \rat er reeds in EGgebeurt. Bijvoorbeeld trekt men het FAST-forecasting progranheÈ Brusselse na

ma na.

Ad

c. Het lijkt

nuttig om te inventariseren wat er in de ons omringende
landen gebeurt. líat de Duitsers doen, daar is redelijk inzicht in.

Wat bijvoorbeeld de Fransen doen moet worden nagetrokken. Deze inven-

tarisatie doortrekken naar de toekomst.
EnerziJds is duidelijk behoefte aan een inventarisatie analoog aen g,
maar dan in de ons omringende landen toegespitsE op haalbaarheid van
technologlsche ontwikkelingen.
Anderzijds is het belangrijk zicht te krljgen op de onÈwikkelingen in
het denken zoals de visie ten aanzien van duurzame landbouw, het
daarmee samenhangend beleld en hoe polÍtl.eke invtrlling gegeven wordt
aan een dergelljke vÍsÍe. Voorgesteld wordt Ee focusseren op EG,
Frankrijk en Duitsland.
Met Prof. Rabbinge en Prof. Veerman zal nader overleg over de aanpak
plaatsvinden. Tevens zal de wenselijl*reid van interviews met een aantal- grote bedrijven worden bezlen.

zullen ln werkgroep-verband nader worden uitgewerkt.
Vervolgens zullen de bevindingen van bovengenoende activiteiÈen in de vorm
van een dÍscusslestuk worden voorgelegd aan een wat grotere groep §iJdens
Bovenstaande sporen

een themadag.

J.ll.P. Papenhuíjzen,
nei 7992.
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10. Het landbouwlnnovatl.esvsteem Í.n de 21e eeuw

l-. Probleemstelling
internationaal een vooraanstaande positie in.
De centrale vraag in deze verkennende studie is welke rol het landbouwinnovatiesysteem moet spelen om dat ook in de volgende eeull zo te houden.
De Nederlandse landbouw neemt

2.

UitsanEssiÈuaÈie
De Nederlandse landbouw

ls genlddeld genome\ zeer concurrentiekrachtig. !Íat
betreft de netto produktlviteit behoort de landbouw internatlonaal tot de
koplopers. Het landbouwinnovatlesysteem heeft daartoe ln belangrijke mate
bijgedragen. Het toeleverende en verwerkende bedrijfsleven is dooreengenomen technisch geavanceerd en efflciënt, terwiJl de ligglng van Nederland
en de speclalisatie op handel en Èransport gunstige factoren zijn voor een
op exporÈ gerlchte Landbouw. De samenwerking binnen de landbouw vormt
eveneens een sterk punt. Door al deze factoren samen heeft Nederland zich
tot een van de grootste exporteurs van landbouwprodukten kunnen ontwikkelen. De beloningsaanspraken van arbeid en grond in Nederland ziJn weliswaar hoog, maar dat heeft door de naar internationale maatstaven hoge
gerealiseerde beloningsniveaus, geen belemmering opgeleverd voor een langdurig hoog groeitempo. Afzetmogelijkheden ln de grote gemeenschappelijke
markt vormden daarbij een belangrljke factor.

De inkomens in de Nederlandse landbouw onderscheiden zich in het algemeen
in gunstige zLn in de EG. Mede hierdoor zlJn er minder deeltijdbedrijven
dan in de ons omringende landen. Ook in Nederland nam de agrarische beroepsvolking af, maar minder snel dan in de andere EG-landen. Door de hoge
urbanisatiegraad van de meeste plattelandsgbieden heeft afvloeiing betrekkelijk weinlg gevolgen gehad voor de regionale ontwikkeling.

svsteem

In de jaren tachtig hebben zich geleidelljk

grenzen voorgedaan aan de
onstulmige ontwlkkelÍng van de Nederlandse landbouw. De belangrijkste problemen vormen de vraagstukken van ordening van internationale markten, de

flnanclerlng van het gemeenschappellJk landbouwbeleld, d€ aantasÈing

van

milieu, natuur en landschap en veranderingen in de maatschappelljke acceptatie van landbouwaetlvlteltèn. In het navolgende zal- nader ingegaan worden

66

deze omgevingsfactoren, de lmplicatles daarvan voor
de verdere ontwikkeling van de landbouw en de uitdagingen voor het landbouwinnovatlesysteem om adequate aanpassingen te realiseren.

op

de veranderingen

in

de markt

Op de landbouwrnarkten treden er verschtllende ontwikkelingen op die een
verandering in het lnnovatiesysteem vragen. Door de verzadlglng op de traditlonele landbouwmarkten en de Europese eenwording neemt de concurrentle
op de afzetmarkten toe. De markt heeft steeds mlnder het karakÈer van een
aanbiedersmarkt en krÍJgt steeds meer het karakter van een kopersmarkt.
Differentiatie in de consunentenmarkt en de betekenis van merken hebben tot
gevolg dat produktontwikkeling en l«raliteitsbevordering relatlef meer en
efficiëntie in bulkproduktie relatlef minder belangriJk geworden ziJn.
Hierdoor is de ro1 van de markt en van grote ondernemi.ngen binnen het lnnovatiesysteem belangrij ker geworden.
Door de overschottenproblematiek op de landbouwnarkten treden er tegensÈellingen op tussen de prinaire landbouw en de aangrenzende schakels. In
principe zijn er twee oplossingsrlchtingen voor deze problematiek, namelijk

de produktie-inkrimpingen met permanente quoterlngen blJ relatief hoge
prijsniveaus en meer tijdelijke en incidentele produktiebeperkingen bij
lage produktieniveaus. Voor de aan de primaire landbouw gerelateerde Èoede
leverende, verwerkende, transporÈerende en verhandel-ende sectoren lijkt
eerste optie weinig aantrekkenlijk, terwijl voor de primaire landboulí tenminste op korte ter,miJn de tweede optie veel problenen met ziah mee zaL
brengen. Dit belast de noodzakeliJke samenwerking van belde schakels in het
landbouwinnovat iesys teem.

heeft door zijn exportgerichtheld en concurrentievermaten goede kansen bij een meer narktgericht prijsbeleid. líel moeÈ ertegen uorden gewaakt dat door prljsverlagingen innovatieve aanpassingen en
nilieu-investeringen bij internationaal concutrrerende bedrljven niet Èotstandkomen wegens gebrek aan J.iquiditelt en economisch perspectief. Hiertoe
moet goed worden nagegaan of er voldoende kredietmogelljkheden aanwezig
zijn en of tijdelijke stimulering van investerÍngen gewenst kan zLjn..
De Nederlandse landbouw
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het milieu
De gunstige economische

ontwikkellng van de Nederlandse landbouw heeft

ongewild gel-eidelijk aan steeds meer nllieuproblemen opgeleverd. De hoog
opgevoerde 1nËenslteit van de produktie, de relatief lage prijs van mineralen en bestrijdlngsmiddelen, het ontbreken van regels om de externe effecten die met het verbruik ervan samenhangen in Ee dammen en de technische
ontwikkeling droegen daar tezanen toe bij. Deze problemen zijn ook in veel
andere gebieden met gunstÍge produktie-omstandigheden oPgetreden. Wel is de
omvang ervan in Nederland ln een aantal opzichten ernstlger dan in andere
landen.

Bij de gestelde milieukwaliteitsnormen zal het verbruik van mineralen, bestrijdingsmiddelen en energie aanzienlljk efficiënter moeten worden. De
technische niddelen hiervoox zíjn reeds in beLangrijke mate aaavezig en
verbeÈeren nog steeds. De benuttlng van de technische mogelljkheden komt
evenwel niet automatisch tot stand en vergt grote inspanningen op het gebied van kennisverwerving, managenentverbetering en ontwikkeling van bestuurliJke maatregelen. In een aantal gevallen zijn dure oplosslngen onvernijdelijk, nl. mestverwerklng om het nationale fosfaatoverschoÈ weg te
werken en stalaanpassingen bij het reduceren van ammoniakemissies. Indien
de landbouw deze kosten niet kan dragen liJkt produktie-uitval onvermijdeIljk.
het milieubeleid en het effect op de orwang van de produktie
lijken sterk af te hangen van het lnnovatleve en organisatorische vermogen
van bedrijven en de sector al-s geheel. BiJ passivitelt loopt de landbouw
het rÍslco van sterke maatschappellJke weerstand en afgedwongen maaEregelen
die duurder ziJn en tot meer produktie-uitval zuIlen leiden dan nodig'
De kosten van

Voor

het totstandbrengen van mllleu-efficiënte produktÍe moet zoveel

moge-

lijk gebrulk gemaakt worden van markt-conforme instrumenÈen. Hierdoor wordt
de efficiëntie van het verbruÍk van nutriënten, gewasbescherningsmiddelen
en energie meer bevorderd dan door fysieke regulering en als gevolg kan er
daardoor binnen de milÍeukwaliteitsgrenzen meer produktie en werkgelegenheid in stand gehouden worden. Teneinde deze mogelijkheden te realiseren
kan het bedrijfsleven trachten zeLf effectieve en effieiënte milieuzotgsysÈemen op te zetten die de ondernemer prikkels geven om i'nnovaÈieve
aanpassingen tot stand te brengen. De overheid dient daarbij randvoorwaar-
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den te stellen en zo mogelljk ertoe bijdragen dat prisonners
binnen de organisaties tijdig opgelost worden.

dilemma's

maatschaBpelijke aceeptatie
De samenleving stelt in toenemende mate eisen aan de l-andbouw. Waar vroeger
de landbouw in grote mate van autononie zelf kon bepalen hoe men zaken
wilde regelen, moet nu uitdrukkelijk rekenlng gehouden worden met andere
opvattingen en belangen. Het betreft in de eerste plaats, zoals al genoemd,
het milieubeleid. Zekex zo belangrlJk en deels hiermee sarnenhangend ziJn de
belangen van de natuur en landschap die danig in de verdrukklng gekomen
zijn door landbouwactiviteiÈen. Daarnaast heeft de landbouw te maken met
Èoegenomen claims van grondgebrulk voor niet-agrarische doeleinden. Ook

krltisch ten aanzien van produktiewijzen. Zo
bestaan er twijfels over de gezondheid en veillgheid van voedsel, twÍJfels
over de wenselijkheid van verregaande manipulatie van natuurlljke Processen

worden consument en burger

en bezwaren tegen dieronvrlendelijke huisvestingssystemen.

Op deze punten ontwikkelt zich een verscherping van eisen en standpunten.
Het is polltiek onmogelijk deze eisen te negetren en indlen er onvoldoende
op ingespeeld wordt dreigen niet alleen scherpere regels, maar ook vermindering van het maatschappelijk draagrlak voor een produktieve landbouw en
overheidsbeleid dat daartoe bijdraagt. Dit betekent daË vanuit de landbouw
ze|f gerichte aandacht nodig Is voor de vraag of bepaalde ontwlkkelingen en
activlteiten passen blnnen in bredere kring gehanteerde percepties van
duurzaamheid, diervríendelijkheid, intrinsieke kwaltteit en behoefEen aan
ruimÈe die nodig is voor andere maatschappelijke functles en het lnstandhouden van natuur en landschap. Ook in commercieel opzicht zijn ontwikkelingen in de opvattingen van consumenten oP deze terreinen van groot
belang. Door daar verkeerd op in te spelen dreigen lnvesteringen in verkeetrde rÍchtingen en verlies van positie op afzetmarkten plaats te vÍ.nden.

het besturingssysteem
De Nederlandse landbouw heeft een hoge organisatÍegraad en een omvangrijk
besturingssysteem. Tot in het midden van de jaren tachtig droeg dit systeem
er mede toe bij dat de landbouw zich in economí.sch opzicht zo voorsPoedig
kon ontwikkelen. Het systeem werd gekenmerkt door een grote mate van ruimte
voor decentrale initiatieven. Dat kon omdat er intern in grote liJnen overeenstemming bestond over de richting waarin de ontwikkellng moest plaats-
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vlnden. Het in de Jaren tachtlg door de samenleving opgelegde natuur- en
nilleubeleid betekende een breuk ln dit model, omdat nu ineens de organen
en diensten beleldsdoelstelllngen moesten gaan realiseren die verre van
algemeen werden gedragen. Ook was de organisatie er niet op toegesneden
zulke extern gelegde doelstelllngen ult Èe voeren. Dit geldt zowel voor de
overheidsinstellingen als voor dÍe van het bedriJfsleven.
natuur- en nllieuproblernen zijn nlet allemaal gelijk herkend en erkend
en het beleid verkeert per milieutherna in een verschlllend stadium van ontwikkeling en ultvoering. Daardoor komen er nog steeds nÍeuwe naatregelen oP
de sector af. De gevolgen daarvan, zowel afzonderlljk als ook in samentrang,
zijn nog niet glashelder voor de diverse takken en regio's. In potentie
doen zi.ch duidelijke belangentegenstellingen voor cussen takken, regio's en
bedriJven. Het bedriJfsleven karnpt dan ook net plotselinge interne belangentegenstellingen en een prisoners dilemma bij het nÍlieuprobleem. Ook de
De

belangentegenstelllngen Èussen degenen die de continuiteit van hun bedrijf
veillg wil-len stellen en degenen die daar (nog) niet toe besloten hebben
vormen een ernstlge cornplicatie. Mede daardoor kosÈ het veel tiJd en moeite
om een draagvlak blJ de achterban te vinden en keuzes te maken.
Zoals reeds gezegd, zal het uiteindelijk effect van het milieubeleid op het
concurrentievermogen van de landbouw sterk afhangen van het innovatievermogen van de bedrijven en de sector. Het funetioneren van het besturingssysteem is daarblj van eminent belang. Daarbij gaat het er vooral om
tijdlg besluiten te kunnen nemen en instrunenten te ontwikkelen waarbiJ
innovatieve aanpassing op bedrijfsniveau zoveel mogelijk worden bevorderd.
Evenals blJ het markÈ- en priJsbeleid kan men hier kiezen voor twee oplosslngsrlchtlngen, nl. voor marktgerichte oplossingen (o.a. financiële prikkels en concurrentie) of voor quotering van produktie en vervuillngsrechten. Door quoÈerlng kan verbetering van efflciëntle van verbrulk van mineralen, gewasbescherningsmiddelen en energie sterk belemmerd worden, doordat

efficiënte producenten zich niet kunnen ontwikkelen en inefflciënte bedrijven onvoldoende prikkeLs kriJgen zich aan te Passen of er mee te
stoPPen.

Tegelijk met het voltrekken van veranderende omgevingsfactoren ls ook
ro1 van de overheld veranderd. De houdÍng van de burger ten opzichte van
overheid is kritischer en nondiger geworden. l.[en verwacht minder van

de
de
de
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overheid en er ls meer scepsis over het vermogen van de overheld om dlngen
Èot stand te brengen.
De

bestuurlijke problenatiek van de overheid is door de problenen

van

markt, mí.lieu, natuur en landsehap en maatschappellJke acceptatie complexer
geworden. In de oude situatie had IN\I te maken met één brede algemeen aanvaarde doelstelling en één domlnerende doelgroep. Thans ls er een pluriforme doelstelling met vele actoren en belangengroepen. De ultvoerlng van
het milieu- en natuurbeleid vergt nieÈ alleen veel nleuwe lnstfumenEen,
maar ook zijn de bevoegdheden verdeeld over verschilLende departementen en
bestuurslagen en in een aantal gevallen is die verdeling van bevoegdheden

niet uitgekristalliseerd.
Terwijl er aan de ene kant allerlei nieuwe taken biJkouren houdt Lt{V als
belangrijke Èaak het instandhouden van produktieve functies voor de agrarische sector. De geavanceerde positie van de sector hangt nauw samen met
éen adequate fysieke infrastructuur, een hoogwaardlg kennissysÈeem, een
wettelijk en administratief systeem dat zo weinig urogeliJk beperkingen oplegt en instituties die innovatieve ontwikkel-ingen bevorderen. De krapper
wordende middelen leggen hierbij aller1ei beperkingen oP. Ze dwingen de
overheid zakelijker te worden en zich wat minder overaL voor verantwoordelijk te achten. Tegelijkertijd plaatsen ze het bedriJfsleven voor het
dilenna om een grotere roL te spelen blJ het instandhouden en verder ontwikkelen van de kennlssysteem dan wel afkalvlng ervan te accePteren. De
verhouding tussen overheld en bedrljfsleven verandert hlerdoor.

structurele ontwikkeling
Een belangrijk punt van studie is de vraag welke sEructurele ontwlkkellngen
er op sectoraal, regionaal en bedrljfsniveau nodig en wenselijk zijn on ce
voLdoen aan de randvoorwaarden van markt, milieu, natuur en landschap. Het
lnkomensniveau hangÈ sterk af van de netÈo produktlviteit dle men líeet te
reallseren. I{elke structuur en omvang van de bedrijven en krsallteit van het
management zullen het best in staat zijn een hoge netto produktiviteÍt te
realiseren. Voor hoeveel bedrijven is er onder verschillende omstandÍgheden
in de dlverse regÍo's een goede boterham weggelegd. Voor welke bedrijven is
dat niet het geval? Hoe kan bevorderd worden dat het overtollige arbeidsvoltnne snel genoeg afvloeit en daÈ boeren zondet toekomst ttjdig hun
ventrogen in veiligheid stellen?

7L

siEuatie te komen zíjn er diverse
sÈructurele en innovatí.eve aanpassingen nodig. Deze aanpassingen zul-len
door boeren en tuinders en hun ketenre}aties moeten worden gereali.seerd.
Beleidsrnatig is van belang om de voorwaarden daartoe zo gunstig nogelijk te
maken. DaarbiJ gaaÈ het zoweL om randvoorwaardelljk beleid als on prikkels.
Om

vanuit de huidige in de

gewenste

infrastructuur
Het instandhouden van een goede infrastructuur is van grooÈ belang voor het
concurrentievermogen van de Nederlandse Landbouw. TransportmogeliJkheden
vormen daarbij het belangriJkste aandachtspunt. In het licht van duurzaamheidseisen moet de gewenste infrastructuur opnleuw bestudeerd worden.
kennlssvsteem

het totstandbrengen van de gelrenste veranderingen zijn adequate kennis
en vaardigheden nodig. Centraal daarbiJ staan diegenen die beslÍssingen
nemen over Danagement en investeringen op primaire bedrijven en bij ketenrelatles. Daarvoor moet nen kunnen voortbouwen op goed algeneen onderwijs
en kunnen steunen op cursorÍsch onderwijs en voorlichting. Daarachter moet
men kunnen terugvallen op hoogwaardig en relevant onderzoek. Er ls veel
aandacht nodlg voor het goed functioneren en posltloneren van de OVo-componenten in het llcht van de aanpasslngen die nodig zijn on het hoofd te
bieden aan de ultdagingen van markt, mllieu en maatschappeliJke acceptatie.
Vaak wordt gebrek aan kennls bij boer en tuinder gezLer. als een obstakel
voor aanpassing, naar er is ln dÍt llcht eveneens aandacht nodig voor de
vraag of leraren, voorLichters, consulenten en onderzoekers wel voldoende
kennis hebben over hun omgevlng, de aard van de problemen wear zLjn aan
(behoren te) werken en het doel-gericht functioneren van het kennissysÈeem.

Voor

De sturing van het kennissysteen ls veel problematischer dan voorheen het
geval was. Door de meervoudlge doelstelllng in het beleid is er thans ninder eensgezindheid over lrat er "nodlg" is. Voorts zijn afnemende publieke
fondsen voor onderzoek vaak vertaald !n relatlef hoge taaksteLlingen voor
extern gefinanclerd onderzoek. Daardoor is de samenwerking tussen OVO-componenten mlnder vanzelfsprekend dan voorheen. Door de rol van externe
financiering, de verzelfstandlgÍng van heÈ onderzoek, de prlvatÍ.sering van
de voorllchting en het ontwikkelen van adequ*te milleutechnologie ls er
meer sturlng nodig, Baar overheid en bedrlJfsleven zijn er nog niet in
geslaagd een effectief nieuw besturingssysteem te ontwÍkkelen.
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verschillende redenen moet gezocht worden naar slmergie met het onderzoek in andere landen en met name de EG-landen. De cornplexiteit van de
strategische vragen leÍdt tot een steeds verdere behoefte aan gespecialiseerde kennis. Door gebrek aan publleke rniddelen is het onrnogeliJk alle
relevante vragen (tljdig) op te pakken. De groei van onderzoekfondsen bij
de EG en de vergeliJkbare problenen waarvoor men zich gesteld ziet 1n andere EG-landen vragen om nauwere samenwerking en taakverdeling met andere

Om

EG-landen.

4. Aanpak
De verkennende studie richt zich op de eisen rraaraan het innovatiesysteen
moet voldoen om Nederland een welvarende agrarlsche regio te doen b1-tjven
in Europa in de 21e eeuw. Vanuit een analyse van de huidige toestand worden
de zwakke en sterke kanten van het kennissysteem beschreven. Er wordt nagegaan aan welke uitdaglngen en bedreigingen het hoofd geboden moet worden en
op welke wijze de effectiviteit
van het innovatiesysteem verbeterd kan
worden.

De verkennende studle zal voortbouwen op verschillende studies die reeds
beschikbaar zijn, zoals Schone zakelljkheid, SNL, NBP, Technologiebeleid
voor de landbouw, tfiV-NRIO, €D Beleidspl-an !Í&T. Voorts zal aanslulting
gezocht worden bij studles van het LEI.
De duur van de verkennende

C.L.J. van der Èleer,
jtlr:i L992.

studie zaL 6 maanden in beslag nemen.
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NRIO-contactpersonen
Nadere informatie met betrekkÍng tot de verschlllende NRlO-Verkenningen Ís
te verklJgen bij de navolgende medewerkers van het NRLO-secreÈariaat.

L. Publiekshoudlng a1s facÈor voor agrarische ontwikkeling: Dr.Ir. C.L.J.
2.
3.
4.

van der Meer (070-3793655).
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(070-37936ss).

