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Samenvattine

Dit advies poogt een antwoord te geven op de vraag welk onderzoek op maat-

schappij-wetenschappelijk gebied een bijdrage kan verlenen bij het realise-
ren van een landbou\d met minder rnilieubelasting. Het voorgestelde onderzoek

verschaft informatie over de volgende vraagstukken:

- kosEen en baEen van diverse mogelijke maaËregelen en scenario's;
- afweging van de effectiviteit van verschillende insÈrurnenten zoals subsi-

diëring, regelgeving e.d. ;

- effeeten voor inkomen en werkgelegenheid;

- het sociale draagvlak voor maatregelen en de vtaag hoe de overheid zo

goed mogelijk kan inspelen op de bereidheid van werkers in de landbouw om

een meer veilige en duurzame landbouw te helpen realiseren;
- wenselijke en te verwachten veranderingen in de landbouwsEructuur.



Inleidins
De verschillende disciplines van heE maatschappijwetenschappelijk onderzoek
bestuderen maatschappelijke problemen vanui.tr verschillende gezichtshoeken.
Bezien vanuiE de theorievorning, en de methodologie en organisatie van het
onderzoek is dat doelmatig. Binnen elke discipline zijn voorts nog sub-

disciplines te onderscheiden op grond van de aard van de bestaande ver-
schijnselen en problemen, of van hun specifieke theoretische en methodo-

logische benaderÍng van de vraagstukken.
Dit betekenE dat voor heE verkrijgen van een meer volledig inzicht in de

verschillende aspecten van een vraagstuk en voor de beleidsvorming vaak een

integratie van verschillende onderzoekresultaten nodig is en een multi- of
interdisciplinaire aanpak gewenst kan zijn.
In verband met het verzoek van het Landbouwschap is binnen het werkterrein
van de Sector-Kamer Landbouw in de Samenleving een aantal clusters gevormd

van de verschillende onderzoekdisciplines, en zijn werkgroepen geformeerd

om voor elk van deze clusters een overzichE te geven van lopende onderzoe-
kingen en van de urgente problemen die voor onderzoek in aanmerking komen

in verband met het voorgestelde milieubeleid. Deze overzichten zijn beperkt
tot de problemen die in direct verband staan met het door het Landbouwschap

voorgestelde beleid en hebben niet de pretentie een volledig beeld te geven

van de onderzoekinspanningen in verband met een concurrerende, veilige en

duurzame landbouw. !Íel zijn de behandelde onderzoekvragen voor een belang-
rijk deel gericht op de conflicten die uit deze trits van doelstellingen
voortvloeien en de afwegingen die daarbij aan de orde komen.

De drie onderscheiden clusters zijn:
1. economisch onderzoek;

2. sociologisch, onderwijs- en voorlichtíngskundig onderzoek;

3. juridisch en bedrijfs- en bestuurskundig ondexzoek.

De voorgestelde onderzoekingen voor de clusters zíjr. r{eergegeven in de

hoofdstukken 1, 2 en 3. Hoewel er bij de vorming van deze clusters naar
gestreefd is relevanEe en elkaar aanvullende onderzoekbenaderingen samen te
voegen, kon daarbij nieu geheel worden verrneden dat overlappingen optreden
en dat beleÍdsmacig samenhangende problematiek vanuit verschillende
disciplinaire invalshoeken wordE benaderd. HeE voorgestelde onderzoek kan,

behoudens enkele uiEzonderingen, worden sérmengevat in vijf centrale onder-

lrerpen. Deze zLjn hieronder vreergegeven en per onderwerp is tussen haakjes



aangegeven welke van de onderzoeken in de hoofdstukken 1-, 2 en 3 daarop
(mede) betrekking hebben.

l. Kosten en bacen van diverse mogelijke maatregelen en scenario,s (1.3.,
3 .1.) ;

Afweging van de effectiviteit van verschlllende instruxnenten zoals sub-

sidiëring, regelgeving e.d. (L.2., 1.6., 3.f .);
Effecten voor inkomen en werkgelegenheid (1.2.);
Het sociale draagvlak voor maatregelen en de vraag hoe de overheid zo

goed mogelijk kan inspelen op de bereidheÍd van werkers in de landbouw

om een meer veilige en duurzafle landbouw te helpen realiseren (2.3.);
![enselijke en te verwachten veranderingen in de landbouwstructuur (1.1.,
L.4., 2.L., 3.1., 3.3.),

2.

3.

l+.

5.
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Na voorbereidend overleg van de voorzicter en secretaris van de NRLO met de

voorzitEers en secreÈarissen van de sector-kamers is de brief van het Land-
bouwschap in de Sector-Kamer Landbouw in de samenleving besproken.
De secEor-kamer heeft vervolgens een stuurgroep belast met het opstellen
van een advies. De stuurgroep bestond uit de volgende leden: Prof.Dr. H.

Folmer, Ir. J. Frouws, Drs. G.A.M. van der Grind, Drs. F.H. de Haan, Drs.
D. Logemann, Dr.Ir. C.L,J. van der Meer (secretaris), Prof.Dr. J. de Veer
(voorzitter), Mr. M. van der velde, rr. J.H.M. iíijnands. De stuurgroep
heeft drie clusEers onderscheiden en voor elk een coördinaEor aangewezen,

nl .:
- economie (Ir. J.H.M. Iíijnands);
- sociologie, voorlichtingskunde en onderwijskunde (1r. J. Frouws);
- recht, bedrijfs- en bestuurskunde (Mr. M. van der Velde).
Deze notiÈies zLjn samen met een conceptr-advies besproken op een sEudie-
middag op 24 oktober 1989. Naar aanleiding van de bespreking is heu advies
bijgesteld en zijn de bijgstelde notities toegevoegd als bijlagen aan heL

advies. HeÈ advies werd opgesteld door het bestuur van de SecÈor-Kamer

Landbouw in de Samenleving en vastgesteld door de Algemene Kamer op 22 de-

cember 1989.



Alsemene toelichtine
1. In diL advies wordt niet ingegaan op de schade die de landbouw zelf on-

dervindt van milieuverontreiniging.

2. De Europese en mondiale problematiek en de relaties daarmee zijn om

pragmatische redenen doelberirust buitren beschouwing gelaten.

3. In dit advies wordt ingegaan op milieuvraagstukken. Vraagstukken van na-

tuur- en landschapswaarden kunnen in veel gevallen op analoge wij ze of
zelfs in hetzelfde kader behandeld worden, maar daar wordE in dit advies

niet expliciet op ingegaan.

4. Het thans lopend onderzoek in Nederland daE direct op deze problenatiek
gericht is loopt zeer uiEeen !íatr betrefE methode en gerichtheid, ef, is
verspreid over vele onderzoekinstellingen. Vaak gaaÈ het om nevenacLi-

viteiten van onderzoekgroepen die verder geen specifieke landbouwexper-

tise hebben. Voor e1k van de drie clusters is een overzicht bijgevoegd.

Deze overzichEen zijn niet uitputtend.

5. Het onderzoek waarover in dit advies gesproken wordt laat zich niet of
moeilijk indelen naar sector en het staat deels ook los wan het sector-
gewijs Eechnisch onderzoek. De huidige onderzoekcapaciteit van het maat-

schappij -wetenschappelijk onderzoek op dit gebied is gering indien het
vergeleken wordE meE het technisch onderzoek. De aanbevolen onderzoekac-

tiviteiten betreffen meesEal projecten van bescheiden omvang en zeker

geen omvangrijke programma's. Zonder extra ondersteuning moet worden

verwacht dat veel van het hieronder aanbevolen onderzoek niet of later
dan wenselijk zal zijn uitgevoerd. In dit advies wordtr echter niet
ingegaan op extra rniddelen die nodig zijn voor (versnelde) uitvoering.



1. Economisch onderzoek

Het hÍer genoemde onderzoek heeft
misch Instituut en in mindere mate

Landbouwunivers i te i t .

vooral betrekking op het Landbouw-Econo-

ook op de economie-vakgroepen van de

1.1. Een goede inschatting van de toekomstige ontwikkeling van de ver-
schillende landbouwsectoren is een voorwaarde voor gericht milieu-
onderzoek. Hietoe dienen per sector projecties te worden gemaakt.

1.2. Voorts is er modellenonderzoek nodig om het effect van scherpere mi-
lieu-eisen te vertalen in Eernen van inkomen en werkgelegenheid per

sector en per regio. Tevens kan met dergelijk onderzoek worden na-

gegaan wat het effect zal zijn van nieuwe technieken op milieu-
belasting, inkomen en werkgelegeriheid per regio.
In het kader van dit onderzoek kan ook aandachE gegeven worden aan de

uicstooE van diverse soorten afval en milieubelasËende stoffen. Door

deze koppeling kunnen snel relaEies gelegd worden tussen economische

en milieuvariabelen, waardoor het effect van maatregelen in beide
richtingen zichtbaar wordt.

1.3. In heÈ verlengde van beide voorgaande onderzoekingen ruoetr worden on-

derzochE waÈ het effect zaL zijn van verschillende maatregelen op de

concurrenEiepositie en de draagkracht van seccoren en bedrijven.
Naast privaat-economische effecten moeÈ tevens gekeken worden naar de

sociaal-economische kosten en baten van diverse maatregelen. DiE

laatste sluic aan bij onderzoek naar economische regelgeving.
L.4. Strengere milieu-eisen zullen het bestaande proces van structurele

verandering beinwloeden en in veel gevallen versnellen. Dit zaL met

name het geval zijn in sectorer:r \,Íaar de draagkracht van bedrijven
onvoldoende is. Gevolgen kunnen zíjn: versnelde vergroting van be-

drijven, het onÈstaan van deeltijdbedrijven en hec ontsEaan van

nieuwe samenwerkingsvormen tussen bedrijven. Onderzoek van economi-

sche, sociologische en jurídische aard is wenselijk om deze ontwik-
kelingen te verkennen, de voor- en nadelen ervan in kaart Ee brengen

en beleidsmaaEregelen aan te geven die gewensu zijn om bij te sËuren.

1.5. Door beperking van preventieve inentingen en terugdringing van het
gebruik van diergeneesmiddelen en bestrijdingsmiddelen kan de be-

smettingsdruk toenemen. Een eenzijdiger genetische basis van dieren

en planten kan er eveneens toe bijdragen daE risico's van het uic-
breken van ziekten en plagen groter worden. HeE ware wenselijk eco-



nomi.sche evaluaEies te maken van deze risico's. DiE is echter alleen
mogelijk indien vanuí.t heE diergezondheidsonderzoek en heÈ plante-
ziektenonderzoek relevante technische data kunnen worden verschaft..
Het zwaartepunE voor zulk onderzoek ligt derhalve op genoemde ge-

bieden van de Sector-Kamers II en III.

1.6. Het milieu-economisch onderzoek

seren van beleidsmaatregelen
bedrij fsmodellen.

kan bijdragen leveren aan het analy-

met behulp van ecologisch-economische

1.7. Het vraagstuk van waardering van nilieu- en natuurindicatoren
econcomische zin valE niet volledig op te lossen. Toch kunnen met

paalde technieken economische waarden worden Eoegekend aan milieu-
natuurvariabelen. Dit Eerrein is nog vrijwel onontgonnen.

Zie voorts bijlage I voor een uitgebreidere beschrijving en voor een over-

zicht van lopend onderzoek.

in
be-

en



2. sociologisch. onderwijs- en voorlichtingskundig onderzoek
Het hier voorgestelde onderzoek bouwt voorE op ervaring en lopend onder-
zoek van de Vakgroepen Sociologie van Iíesterse Gebieden, Onderwijskunde en

Voorlichtingskunde van de Landbouwuniversiteit en van het Landbouw-Econo-

misch Instituut.

2.L. In sociologisch en economisch opzicht is er groEe diversiteit tussen

groepen van bedrijven. Er bestaan tussen gezinsbedrijven verschillen
in doelstellingen, gerichtheid op neveninkomsEen (pluri-activiteit)
en beroepsoriëntaties. Op grond hiervan wordt in het socí.ologisch
onderzoek gesproken over bedrijfsstijlen. Het onderzoek op deze ge-

bieden is wan belang omdatr bij verschillende bedrijfssÈijlen de

milieubelasting vaak niet gelijk zaL zLjn.
Inzicht hierin is van belang voor het ontwerpen van maatregelen en

voor het gericht benaderen van groepen bedrijven, alsmede voor de

ontwikkeling van rnilieuvriendelijker bedrij fssystemen. Ook kunnen be-

drijfsstrategieën (o.a. overlevingsstrategieën van kleine bedrijven,
en die van deeltijdbedrijven) in dic kader worden bestudeerd. Door

st.rengere milieu-eisen kan er ook meer differentiatie ontstaan in
bedrij fsstrategieën.

2.2. Landbouwkundig onderzoek, voorlichting, onderwijs, en technologie-
ontwikkeling en -verspreiding door boeren zelf (het kennis- of inno-
vatiesysteem) worden sterk gestuurd door overwegingen van produktivi-
ceit. De aandacht voor duurzame landbouw roept belangrijke vragen op

naar de andere eisen die gesteld moeten worden aan de produkEie,

overdracht en benutting van kennis, en naar de wijze \{aarop die eisen
gesteld kunnen worden. Daarvan afgeleid zijn de volgende specifieke
vragen aan de orde:
- hoe kunnen de eisen tot uiEdrukking komen in kennÍsbeleid en ken-

nismanagement?

- hoe kan technologie-ontwikkeling en -overdracht in overeenstemming

worden gebracht met de noodzakelijke aanpassing aan screngere

milieu- eisen?

- hoe kan de inzet van de beleidsinstrumencen onderwijs en voorlich-
ting voor heu bevorderen van de duurzaamheid van de landbouw worden

verbeterd?

hoe komen nieuwe behoeften aan informatie bij boeren als gevolg van



milieudruk tot uitÍng bij onderwijs en onderzoek?
- welke nieuwe doelcategorieën tekenen zich af als resultaat van dif-

ferentiële opstelling, begrip en aanvaarding ten aanzien van duur-
zaarnheid van de landbouw?

2.3. Van cenErale beEekenis is onderzoek naar de sociale basis woor duur-
zarne landbouwontwikkelingen. In hoeverre kan het beleid mede gedragen

worden door individuele boeren, hun organisaEies en het agrarisch be-
drij fsleven.
Daartoe is onderzoek gewenst naar:
- de milieu-oriëntatie van boeren en tuinders;
- veranderingen in de ideologie van het gezinsbedrÍjf mec het oog op

urogelijke nieuwe samenwerkingsvormen en' induscriëIe' produktievor-
men;

- samenwerking tussen primaire landbouw en het aangrenzende bedrijfs-
leven, alsook belangentegenstellingen;

- het functioneren van de belangenbehartiging bij het naar voren
brengen van ideeën van boeren en bij het optreden als intermediair
tussen overheid en boerenpraktijk; en tot slot

- wat bereikt kan worden met milieuvoorlichting als beleidsinstru-
ment.

Zíe voorts bijlage II voor een uitgebreidere beschrijving en voor een

overzÍchE van lopend onderzoek.
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3. Juridisch en bedrijfs- en bestuurskundig onderzoek

Het hier voorgestelde onderzoek betreft vooral de LU-Vakgroepen Agrarisch
Reeht, Bedrijfskunde, Staathuishoudkunde en Sociologie van líesterse Gebie-

den. Het onderzoek van Bedrijfskunde ligt in belangrijke mate eveneens op

het terrein van de Sector-Kaner Verwerking en Marktvoorziening (IV).

3.1. Er is thans in Nederland een intensieve discussie gaande over de

vraag met welke instrumenEen de uitgangspunten van heE Nationaal Mi-

lieubeleidsplan, de StrucEuurnota Landbouw en het Natuurbeleidsplan
moeten worden gerealiseerd. Onder instrumenten kunnen worden begrepen

subsidiëring, boetes, heffingen, kwanEiEaEí.eve maatregelen, ge- en

verboden, voorschriften, contracÈueIe verplichtingen, voorlichting,
onderwijs, belastingrnaatregelen. Dit is in wezen een probleem van

economische regelgeving. Onderzoek naar economische regelgeving op

hec gebied van milieu en natuur wordq uitgevoerd door de SER, de

RMNO, de \.IRR en verschillende universiËaire onderzoekcenÈra. Ook in
EG-verband wordt aandachÈ besteed aan deze problematÍek. Het is van

grooE belang voor de landbouw en voor het landbouwbeleid dat aanslui-
ting wordt gezocht bij diu onderzoek. In de eerste plaats moet worden

onderzocht welke instrumenten het meesE geschikt zijn om de speci-
fieke landbouwdoelstellingen te realiseren.
Daarbij moet gekeken worden naar:
- eventuele ongewenste neveneffecten van instrumentarium;
- effectiviteit van diverse instrumenEen;

- uitvoerbaarheid en uitvoeringskosten;
- de sociaal-economische kosten en baten;
- de vraag of de regelgeving op langere termijn bevriezend werkt voor

de bedrijfsontwikkeling waardoor het concurrerend vermogen van de

landbouw meer onder druk komt dan nodig is.
Onderzoek op deze gebieden geeft noodzakelijke informatsie aan belan-

genorganisaties en heÈ beleid bij heÈ kiezen van insErumenten.

Daarnaast leverE het een inbreng vanuit de belangen van de landbouw

bij de algemene discussies. Door gebrek aan aandacht voor deze pro-

blemen loopÈ de landbouw het risico dat algemene regels Ííorden onE-

wikkeld en opgelegd die nieE optimaal zijn voor de landbouw.
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3.2. Bij heu juridisch onderzoek naar regelgeving verdienen t\^ree aspecten

speciale aandacht.

- Onderzoek naar de rol van besEuur en beleid als één van de bepalen-

de factoren voor de kwaliteit en effecEiviteit van regelgeving. Er

zijn veel oorzaken op ditr nÍ.veau die er toe leiden daE regelgeving

niet effectief kan zijn.
- Onderzoek naar integratie van regelgeving, waarbij onderscheiden

worden integratie in het te reguleren Proces, integratie in het

overige beleid, en ÍntegraEie in het overig recht.

3.3. Bedrijfskundig onderzoek is wenselijk naar irplicaties van strengere

regels voor milieu en veiligheid voor de ketenrelaties, de logisÈiek,

het l«ualiteitsbeheer en de waardeEoevoeging aan agrarische grondstof-

fen.

3.4. Bestuurskundig onderzoek is gewenst naar de mogelijke rol van diverse

instanties, zoa1-s de cenErale overheid, regionale overheden en pu-

bliekrechtelijke organen, en relatles met en implicaties van het EG-

recht bij de inEroductie van strengere regels voor milieu en veilig-
heid.

Zie woorts bijlage III voor een uitgebreidere beschrijving en voor een

overzichE van lopend onderzoek.
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'Jit,gebreirie beschrijving economisch onderzoek

bij lage I

L. Doel en aanpak

Het doel van deze notitie is het aangeven van probleemvelden uit de
milieuproblematiek die economische vraagstukken bevatten en momenteel
nog niet in een onderzoekprogramma zijn opgenomen. Zo mogelijk zaL
eersts korÈ het lopend onderzoek aangeduid worden. De invalshoek van
deze notitie is een specifiek milieuprobleem, bijvoorbeeld de vermes-
Eing. Daarbij wordE verondersceld dat in heu onderzoek een verdere uiE-
werking van de problematiek naar de relevanÈe landbouwtakken (bijv
akkerbouw, varkenshouderij, etc) zal plaatshebben en zonodig de rele-
vante regio's afzonderlijk onderscheiden worden.
In deze notitie komen twee hoofdthema's aan de orde nl. milieuveront-
reining veroorzaakt door de landbouw met in hoofdzaak effecten op de
niet-landbouw en milieuaspeeten veroorzaakt door en met effecEen op de
landbouw. De derde invalshoek -milieuschade in de landbouw door emis-
sies uit de niet-landbouw- wordÈ niet behandeld.

2. Algemeen kader

Bij een 'concurrerende, veilige en duurzame' landbouw hoort een beoor-
deling van de economische gevolgen van milieuhygiënische maatregelen.
Daarbij dient men niet alleen te kijken naar de nationaal economische
gevolgen, maar ook naar de gevolgen op sector en vooral op niveau van
de indidviduele bedrijven. Naast bestudering van de gevolgen van indi-
viduele maaEregelen zaL ook heu totaaleffect van alle te treffen maau-
regelen beoordeeld moeten worden. De gevolgen van alle maatregelen te-
zamen kunnen desastreus zijn, Eerwijl het effect van elke maatregel
afzonderlijk te dragen is. ïn deze notitie wordt ervan uiEgegaan, daL
per probleemveld ook een inschatEing van vorengenoemde effeeten gemaakt
wordt. Zodoende wordt inzicht verkregen in de gevolgen voor de dtaag-
kracht; niet alleen voor de totale sector, maar ook op bedrijfsniveau.
Op bedrijfsniveau spelen overigens nog Èwee aspecten een belangrijke
ro1. Het eersEe aspect is daC tussen de bedrijven een aanzienlÍjke
spreiding is zowel in de omvang van de problematiek als in de bedrijfs-
uitkomsten. Goede bedrijfsuitkomsten zullen bovendien niet alleen op
bedrijven met een grote milieuproblematiek voorkomen maar ook op be-
drijven met een (relatief) geringe bijdrage aan de problematiek. Ten EÍíee-
de zu1len ',/anvrege de milieuproblematiek hogere eisen gesteld worden

aan de vakbekwaarnheid van de boeren. Immers om de emissie te beperken
za1 men o.a. meslstoffen en gewasbeschermingsmirldelen zeet nauwkeurig
moeten doseren,
0m een goede inschatting te kunnen maken van de toekomstige problema-
tiek, is een goede prognose van de ontwikkeling van de landbouv, ver-
eist. Deze prognose moet zoweL op de omvang wan de produktie (uitge-
splitst naar de relevante produkten) a1s op de organisaEie van de pro-
duktie (bedijfsomvang, intensiceit, specialisatiegraad) betrekking heb-
ben. Hoewel dit fundamenEeel en algemeen gericht onderzoek van essen-
Eieel belang is, kan het niet als 'typisch milieu-onderzoek' aangeduid
worden. Beschikbaarheid van onderzoekresultaten van dit onderzoek is
een eersce vereiste voor gericht milieu-onderzoek.
Gedegen milieuonderzoek veronderstelc ook een gedegen kennis van de
technische relaties Een aanzien van de effecuen bij een bepaald niveau
(en duur) van emissie. A1s deze Eechnisch kennis slechts globaal aanvre-
zig ís, kunnen economische evaluaEies een sEuring geven aan het Èech-
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nÍsch onderzoek. Men krijgt dan inzicht welke relatries belangrijk en/of
zeer gevoelig voor kleine veranderingen zijn.
TensloEte heeft het economisch onderzoek niet al1een een relatie met
heE technisch onderzoek maar zal ook in wisselwerking uitgevoerd kunnen
worden met sociologisch en juridisch onderzoek. Besuuurlijke en econo-
mische j.nstrumenten hebben invloed op het gedrag van de ondernemers en
zodoende ook op de uiteindelijke landbouwstructuur.

3. Economische potenties van een natuur- en milieuvriendelijke landbouw

De ontwikkeling van de land- en tuinbouw wordE in toenemende mate be-
invloed door beperkingen, die vanuit naEuur- en milieudoelstellingen
aan de landbouw opgelegd worden. Een economische analyse van de aanpas-
singsmogelijkheden van de landbouw, waarbij de wensen en eisen wanuiE
natuur en milieu geïnLegreerd meegenomen worden, is zowel voor het be-
leid als het bedrijfsleven van belang. Men krijgt inzicht in het geza-
menlijk effect van verschillende eisen. Bovendien kan een specifieke
maaEregel een negatief effect op andere aspecten hebben. Als woorbeeld:
het verplicht stellen van injecteren van mest kan een verhoging van de
nitraaLuitspoeling tou gevolg hebben. Op het werkprogramma van het LEI
is een omvangrijk project (4 à 5 mensjaren) geformuleerd om op regio-
naal en sectorniveau vorenstaande integraal in een model op Ee nemen.
Met heE model kunnen scenario's doorgerekend worden, waarbij naast de
milieu- en natuureffecten ook de economische effecten (werkgelegenheid,
inkomen) aangegeven worden. Realisering van het project is afhankelijk
van een financiële bijdrage van derden.

l+. De mestoverschotten- en ammoniakemissieproblematiek

Het onderzoek naar deze problematiek, die wordt veroorzaakt door de
veehouderijtakken en veelal in bepaalde regio's is geconcenEreerd,
wordE in belangrijke matre gestuurd door het Financierings Overleg MesÈ-
en Ammoniakonderzoek. De in dit kader van belang zijdde ond.erzoekvragen
worden beoordeeld in de Themagroep Economische Evaluatie en Logistiek.
De afgeronde en lopende onderzoekingen kennen bedrijfseconomische, ma-
cro-economisch alsmede regionale invalshoeken. In Appendices 1 en 2 is een
eoncePtoverzichE gegeven van de relevante (toekomstige) onderzoekEer-
reinen. Geconcludeerd kan worden dat alle vraagstukken in het lopend
onderzoek meegenomen worden of als suggesties voor nieuw onderzoek
opgenomen zLjn. Hec op korte termijn starten van de onderzoeksugges-
ties 'Marktomvang en marktwaarde van mest(produkten)' en ,Concurrentie-
posiÈie veehouderij t.o.v. andere EG-landen' verdient aanbeveling. Het
eerste onderzoek is noodzakelijk om tot een valorisatie van mesE te
komen i.p.v.mest als een afvalstof te zien. Het tweede onderzoek is
noodzakelijk om na te gaan in welke mate de kosten, veroorzaaku door de
vermescingsproblematiek, een inkrimping van de veestapel tot gevolg
kunnen hebben. (Zie o.a. CPB-onderzoek). Tenslotce dienc opgemerkt te
worden, daË deze problematiek invloed zaL hebben op de toekomstige
structuur van de veehouderij en mogelijke zelfs op de regionale verde-
Iing van de veestapel.
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5. Het gebruik van geqrasbeschermingsmiddelen

Een aanscherping van het beleid ten aanzien van het gebruik van geÍras-
beschermingsmiddelen kan verschillende reakties veroorzaken. De wijze
van produceren en het niveau van produktie behoeft niet of nauwelijks
Ee veranderen, indien er vervangende middelen of methoden (bijv biolo-
gisehe bestrijding) gevonden worden, die niet schadelijk zijn voor het
milieu. ZLja deze mogelijkheden er niet dan kan dau een daling van de
produktie tot gevolg hebben en bij onkruidbescrijding een andere be-
drljfsorganisatie vereisen. Heu LEI verrÍcht voor diverse (planuaardi-
gè) takken onderzoek (Een overzicht van lopend en van recentelijk afge-
sloten onderzoek wordt in Appendix 3 gegeven). In deze studies komen
vooral de bedrijfseconomisehe gevolgen en in beperktere mate de gevol-
gen voor de gehele tak aan de orde.
In het lopend onderzoek wordt, zovex bekend, geen aandachË besteed aan
de (on)mogelijkheden van het uitwisselen van grondgebruiksrechten. Mo-
menteel gebruikt elk bedrijf vele jaren vrijwel uiÈsluitend de blj het
bedrijf behorende grond. Vanwege vruchtwisselingseisen zal daardoor de
oppervlakte van een bepaald gewas beperkc zijr.. Uitbreiding kan alleen,
indien de totale bedrijfsoppervlakEe wergroot Í,íordt. I.Ianneer grondge-
bruiksrechten uitgewisseld worden, kunnen bedrijven zich specialiseren
op bepaalde gewassen, zonder dat de vruchtwisseling beperkingen stelt.
In totaliteit kan dan zelfs bij een uitbreiding van de oppervlakte van
bepaalde teelten de vruchuwisseling ruimer worden. Immers de grond van
bedrijven, die een bepaald gewas niet telen, kan dan ook benuË worden.
Dit systeem vereist geen grondontsmetting en kan opbrengstverhogend
werken. In de landbouwstructuur zullen dan de nodige aanpassingen moe-
tren plaaEshebben. Er zullen bedrijven ontstsaan met een zeer specifieke
know how en een speeialistische werktuigen- en gebouwenuitrusting, gë-
richt op de economisch u-antrekkelijke teelten. Deze bedrijven zullen op
sEeeds wisselende plaatsen grond gebruiken. De keerzijde is daL er een
groep bedrijven zal overblijven, gericht op de minder aantrekkelijke
teelEen, waaruit onvoldoende inkomen te halen is. Het bedrijfshoofd
zal dan een additionele inkomensbron nodig hebben. Een orienEerend on-
derzoek naar de voor- en nadelen van gronduitwisseling in samenhang met
de daarbij vereiste agrarische strucEuur wordt aanbevolen. DiE onder-
zoek dienE verder de diverse takgerichte onderzoekÍngen totr een totaal-
beeld te integreren.

6. Andere afvalstoffen en emissies

Naast bovengenoemde twee grote acÈuele thema's van de 'landbouwmilieu-
problematiek' vraagt heu vrijkomen wan bijvoorbeeld sueeruuoI, plastie,
etc. ook de aandacht. 0m in de toekomst tijdig te kunnen insperen op
mirieuproblemen, vetoorzaakt door de landbouw, dient men inzicht te
hebben in de uitstoots van milieubelasEende sÈoffen door de landbouw.
Nagegaan dient te worden of aan de hand van economische kengeEallen
(bijv. m.b.v.een inpuE-outputEabel, omvang van een bepaalde produktie)
inzicht verkregen kan worden in de absolute en relatieve omvang van de
uitstoot van milieubelastende stoffen. MeE dergelijke gegevens kunnen
vervolgens tijdig nieuwe onderzoekingen gestart worden. De op te nemen
elementen kunnen onEleend worden aan de publikacies meE milieukritische
stoffen en bijbehorende signaalwaarden. Een dergelijk onderzoek, dat in
samenwerking meE teehnisch georiënteerde onderzoekers uitgevoerd moet
worden, verdient overweging.
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7, BesmeEEingsdruk

De punten 4, 5 en 6 kumien gezien worden als door de landbouw veroor-
zaakte'níet. gewenste neveneffecten op andere sectoren. De landbouw kan
door de relaEief inEensieve en regionaal geconcentreerde vorm van pro-
duktie ook niet gevrenste neveneffecÈen hebben, die problemen opleveren
voor de eigen uak. De veewet wil bijv. de besmetting in de varkenshou-
derij beperken door het aantal handelsrelaties (aankoop van biggen) tot
een beperkt aantal bedrijven te limiteren. Meestal worden binnen de tak
(vanwege een duidelijk eigenbelang) zelf maatregelen geEroffen. Aan de
hand van technische onderzoekresultaten moet nagegaan worden in welke
mate vergelijkbare problemen te verwachten zijn. De problemen kunnen
ontstaan of toenemen bij o.a. het beperken van preventieve inenEingen,
minder gebruik van bestrijdingsmiddelen, een eenzijdigere genetische
samenstelling van dieren en planten en bij de onder 5 genoemde nomadi-
sche bedrijfsvoering. In dit kader kan men ook de economische effecten
noemen, r\ranneer één of meerdere bedrijven middelen gebruiken, waarvan
schadelijke bijeffecten voor mens of dier worden verwacht (bijv de hor-
monen problematiek in de vleeskalverentak). Het onderzoek zaL ínzicint
moeten geven in de mogelijke risico's, waardoor ook de noodzaak van
bestrijdingsmaatregeren aangegeven kan worden. Dit kan al tot een re-
ductie van het gebruik van bepaalde middelen leiden. Een analyse wan de
risico's (we1ke maatregelen zijn noodzakelijk en het meest effectief)
en daarop aansluitend een onderzoek naar de landbouweconomische en
struccurele gevolgen verdienen aanbeveling. Het socÍaal-eeonomisch on-
derzoek kan overigens alleen uitgevoerd worden indien er voldoende
technische gegevens beschikbaar zijn.

8. Milieu-economisch onderzoek

Lopend milieu-economisch onderzoek wordt besproken in AppendLx 4. Dit on-derzoek richt zich vanuiÈ een meer economisch-uheoretisch gezichtspunt opanalyse wan effectiviteit van beleidsinstrumenten, analyse vàn effeeEen vanbeleidsmaatregelen met behulp van bedrijfsmodeller, .rr' -op 
economische waar-

deringsvraags tukken.

Den llaag, 28-L1-1989
J. i,Iij nands
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bij bijlage I

Conceptoverzichusnota van het werkterrein van de themagroep economische
evaluatie en logistiek.

M. Q. Van der Veen

1-. Inleiding

Doel van deze notitie is een overzicht te geven van het onderzoekster-
rein van de themagroep Economische Evaluatie en Logistiek.
Aanleiding daarvoor is :

1. de herziening van heL Raamplan van het FOMA;
2. de fusie van de themagroep economische ewaluatie en de themagroep

mesttransport toÈ de themagroep economische evaluatie en logistiek;
3. de behoefte aan een tussentijdse evaluatie van het onderzoek op het

terrein van de Ëhemagroep.

De opbouw van deze notitie is als volgt:
EersL worden de hoofdlijnen van het herziene Raamplan aangegeven.
Vervolgens wordt aangegeven welke onderzoeken plaatsvinden c.q. hebben
plaatsgevonden en waE daarvan de belangrijkste conclusies waren.
Ditr moet leiden tot een overziehu van voor de THEEL relevante onder-
zoeksterreinen voor de komende periode.

2. Het herziene Raamplan voor het Onderzoek inzake de
Mestproblematiek

In het Raamplan worden t\^Iee categorieèn problemen onderscheiden die
samenhangen met de produktie en het gebruik van dierlijke mesE:
l. het beheersen en verwerken van het mestoverschot
2. het voorkomen of beperken van de nadelige gevolgen van de produktie

en het gebruik van dierlijke mest voor het milieu.

De hoofdlijnen wan het mestonderzoek zLjn de volgende:
- veevoeding
- mestverwerking
- mestbenutting
- mestbehandeling op de boerderij en ammoniakemissievermindering
- milieueffecten van mest
- economische evaluatie

De economische evaluatie van maatregelen wordE van groot belang geacht,
vooral nu de mest- en verzurÍngsproblematiek vrijwel tegelijkertijd
spelen en omdat als randvoorwaarde geldu dat een levenskrachtige en
rendabele veehouderij in Nederland behouden moet blijven.
Bij de economische evaluatie moeten de verschillende oplossingsrichtin-
gen \íorden geEoeEst op effectiviteit en haalbaarheid.
Dit moeE zowel op nationaal als op bedrijfsniveau gebeuren.
De economische evaluatie kent dus Ewee onderdelen: de bepaling van de
kostensffectiviceit van maatregelen en het begroten van gevolgen van
maatregelen voor de economische positie van de veehouderij.
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3. Onderzoeksterreinen op het gebied van de economische ewaluaÈie

In dit hoofdstuk wordc, aan de hand van de hoofdlijnen uit heÈ herziene
Raamplan, aangegeven welk onderzoek op het terrein van de economische
ewaluatie is werricht, welk onderzoek in het kader wan het herziene
Raamplan prioriceiE verdient en v/at diu voor het economisch onderzoek
betekent.

1. Veevoeding.

a. mengvoeders
Het onderzoek naar de economische evaluatie van mineralenverlaging in
mengvoeders is vrijwel afgerond. Belangrijkste conclusies van diE on-
derzoek zijn dat een beperkte daling van het fosforgehalte in mengvoe-
ders voor de sector tou kostenbesparingen kan leiden omdat de kosten-
stijging van het voer door fosforverlaging minder sterk is dan de kos-
tendaling van de mestafzet.
Een sterkere fosforverlaging daarentegen leidt toE hogere kosten voor
mengvoer plus mestafzex.
Hoewel er dus voor de secEor een kostenbesparing kan opEreden, is de
kostenbesparing voor veel individuele bedrijven niet groot genoeg om
mineraalarm voer te gebruiken.
Een verlaging van de fosfor- en stikstofeisen en ee,n betere beschik-
baarheid van N en P in de grondstoffen kan tot grote kostenbesparingen
leiden, zowel bij het mengvoer a1s bij de mestafzet.
Daarnaast is ook het gebruik van fasevoeders, waarbij de voeders beter
zijn afgestemd op de behoefte wan het dier in een bepaalde groeifase,
wat beErefE grondstoffenkosEen voor het mengvoer aantrekkelijk. Onder-
zoek op bedrijfsniveau moet uitwijzen welke extra kosten dic met zich
meebrengt r^rat betrefE. voersilo's en voedersystemen. Dit wordË in het
onderzoek naar ammoniakemissie op bedrij fsniveau onderzochtr.
Belangrijk resulEaaE van heË onderzoek is ook het model $raarmee
veranderingen in de techniek van de mengvoersamenstelling kunnen worden
geevalueerd.
Dit model wordt momenteel gebruikt voor het onderzoek naar de
economische evaluatie van reducti.e van ammoniakemmissie.

In het herziene Raamplan wordt technisch onderzoek naar de
beschikbaarheid van mineralen en de behoefte aan mineralen van belang
geachE. Een economische evaluatie van diÈ onderzoek kan met de modellen
plaatsvinden. Te denken valt aan een betere kennis omtrenE de behoefte
aan aminozuren, toePassing van middelen waarmee de beschikbaarheid van
mineralen verhoogd kan worden, e.d.

b. ruwvoeders
Bij rundvee kan een vermindering van de ammoniakernissie worden gereali-
seerd door een betere afstemming van het eiwitaanbod op de eiwitbehoef-
Ee. Economische evaluatie hiervan wordt in het het onderzoek evaluatie
ammoniakemissie ten dele meegenomen, n.l. voorzovet dit een kosteneffi-
eiënte maatregel is voor bestrijding van ammoniakemissie.
Voorts is deze problematiek op dierniveau onderzocht op het IWO en op
bedrijfsniveau en regionaal niveau op het IMAG.

2. Mestverwerking

Twee aspecten van mesEver\,rerkÍng \{orden in het economisch onderzoek
onderzochE:
In de eersCe plaats de behoefte aan mesLverwerking bij verschillende
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kostenniveaus, onder een aantal veranderstellingen uen aanzien van de
mestproduktie, normering, de aeceptatie van mest en de kosten van
uransport.
In de trlTeede plaats de financieel-economische gevolgen van mestverlrer-
king voor de veehouderijbedrijven en de mogelijke gevolgen voor de con-
tinuiteitr van de bedrijven.
Dit onderzoek vond en vindt plaats bij de actualisering van de
overschotmodellen, heE onderzoek naar infrastrucEurele voorzieningen en
het onderzoek naar de bedrijfseconomische gevolgen van de mestwetrge-
ving.
Belangrijkste eonclusies uit het onderzoek zijn daE de kosten van mesË-
verwerking samen met de opbrengscen van de eindprodukten een grote in-
vloed hebben op de behoefte aan mestrverwerking. Daarnaast hebben de
kosten van mesÈverwerking grote invloed op de overlevingskansen van
veehoude rij bedrij ven.

Het technisch onderzoek op het gebied van mestverwerking richt zich
zoweL op de vermindering van de verwerkingskosten als op de verhoging
van de opbrengsten van de eindprodukEen.
De omvang van de markE en de waarde van de eindprodukten zijn daarbij
van groou belang. Voor, tijdens en na de opschaling van mesEverwer-
kingsfabrieken zal hieraan aandacht moeten worden besÈeed.
Daarnaast zaL regeLmatrig moeten worden nagegegaan welke behoefte er aan
mestverwerking bestaat en welke bedrijfseconomisehe consequenties de
kosten van mesEverwerking hebben. Ook moet in de toekomst de vraag ge-
sueld worden welk type mesEver\^/erking het meest rendabel is en zullen
schaal en locaLiekeuzeproblemen moetren worden opgelost. Diu gebeurt
deels in het kader van de Ehemagroep mestverwerking, maar gezien de
logisuieke kosEenaspecten ligt dit type onderzoek ook op heE terrein
van de themagroep economische
evaluatie.
NaarmaÈe er meer bekend wordc over mestrverwerking worden ook concreuere
eisen gesteld aan de kwaliteit van de aangeleverde mest. Deze eisen
kunnen afwijken van die voor mesEtransport.
De veehouder moet dan afwegen welke maatregelen hij neemt om de kosten
van mestafzet te minimaliseren en daarbij vooraf beslissen waar hij de
mest gaaE afzetEen.

Compostering van dierlijke mesË samen met andere organische afvalstof-
fen zou de afzeE van beide produkten in de landbouw kunnen stimuleren.
Wanneer de normen voor dierlijke mesE, worden verscherpt, kan minder
organische sÈof uit dierlijke mest worden gegeven.
De waarde voor organische stof is moeilijk aan te geven.
Wanneer de afnerners juisE dierlijke mest gebruiken om het organische-
stofgehalte van de bodem op peil te houden zou een dergelijk gecombi-
neerd produkt aanErekkelijk kunnen zijn. Dit zou dan kunnen bijdragen
aan de vermindering van afzetkosten vart zowel dierlijke mest als van
organische afvalstoffen.
OmdaE weinig bekend is over de waarde van en de vraag naar organische
strof in de landbouw is economische evaluatie moeilijk.

3. Mestbenutting

Economisch onderzoek heeft op diE terrein niet of nauwelijks
plaausgevonden. wel is technisch-economisch onderzoek gaande op het
PAGV naar de waarde van mest in de akkerbouw. Hierbij wordt ook aan-
dacht besteed aan de wíjze van toediening en de daaraan verbonden kos-
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ten.
Belangrijke aspecten hierbij zijn de logistiek, de ammoniakemissie
en/of uicspoeling van stikstof.
Om sËikstofverliezen te beperken zaL de mesE vooaral in het voorjaar in
de bodem moeten worden gebracht. Dit vereist specifieke
apparaÈuur en aandacht voor de logistiek.
HeE onderzoek van het PAGV vindt plaats op bedrijfsniveau.
Met het ïMAG-logistiek model kunnen de optimale logistiek en de daarbij
benodigde middelen worden doorgerekend.

Door NSS/Agrimarketing is onderzoek verrichÈ naar de potentiele omvang
van de markt van dierlijke mest en de eisen die aan de mest worden ge-
steld. Daarin werd geconcludeerd daE de afzetr van dierlijke mest niet
sterk kon worden uitgebreid en dat de afnemers van mes! de samenstel-
ling van de rnest willen r^reten.
Er is geen aandacht besteed aan de marktwaarde van de afzonderlÍjke
elementen in de mest. Er wordt wel technisch onderzoek gedaan naar de
werkingscoëfficienten van de mineralen in de mest. In het Raamplan
wordt aandachE gevraagd voor het
vaststellen van de waarde van organisehe stof in dierlijke mest.
Naast technisch onderzoek op diE terrein zou een marktonderzoek wense-
lijk kunnen zijn.

4. Mestbehandeling op de boerderij en ammoniakemissievermindering.

Economische evaluatie van mestbehandeling op bedrij fsniveau is ten dele
behandeld bij en actualisatie van de mestmodellen.
Ook in het onderzoek bedrijfs-economische gevolgen van de mestwetgeving
is mesubehandeling op het bedrijf aan de orde geweesu. In beide onder-
zoeken ging het om mestbehandeling die EoL doel had de mestafzetkosLen
te reduceren. Behandelingsmethoden die tot doel hebben de ammoniakemis-
sie te reduceren worden in het onderzoek 'economische evaluatie van
ammoniakemissie op bedrijfsniveau (LEI)' doorgerekend.

MomenÈeel wordE zowel op bedrÍjfsniveau als op regionaal en sectorni-
veau onderzochE in welke matre reducties behaald kunnen worden en welke
kosten daaraan verbonden zijn.
Daarbij wordÈ zoveel mogelijk gebruik gemaakt van gegevens uitr tech-
nisch onderzoek, zowel op het Eerrein van de veevoeding, a1s op dat van
huisvesting en mesubehandeling op de boerderij, het uiurijden van mest
e. d.

5. Economische evaluatie en logistiek

De economische evaluatie wordt belangrijker nu de veehouderij gecon-
fronteerd wordt met kosten voor zowel de mesE- als de amrnoniakproblema-
tiek. Uitgangspunt van heE overheidbeleid is dat een rendabele veehou-
derij gehandhaafd moet blijven.
Uit de reeds besproken onderzoeksthema's blijkt dat veel trechnisch-eco-
nomisch onderzoek wordt verrichE, n.1. op het terrein van de evaluatie
van technische oplossingen. Daarnaast wordt de financiele draagkracht
van de veehouderijbedrijven onderzocht en de mogelijke veranderingen
daarin.

Het stofstromenmodel is een veralgemeniserin{ van de mesEmodellen,
waarin getracht wordt de scofscromen op alle landbouwbedrijven te kwan-
tificeren, rekening houdend met de verschíllende mineraleninputs van de
bedrijven. Doel van dit model is zowel de stofstromen binnen de land-
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bouw te kwantificeren als aan te geven op welke wijze en tegen welke
kosten de stromen kunnen worden beinvloed. Met heE sEofstromenproject
wordt derhalve een algemener en meeromvattender model gemaakt dan de
mestmodellen. Met de modellen kunnen bijvoorbeeld de gevolgen van maat-
regelen op het gebied van dierlijke en kunstmest op de mineralenbelas-
ting van de bodem worden berekend, hetgeen van belang is voor het tech-
nisch onderzoek naar de milieueffecten van mestgebruik.

In het recenEe verleden is aandacht besteed aan de mestoverschotten in
andere EG-landen. Daaruit bleek dat in een aantal regio's in de EG

sprake is van plaatselijke mestoverschotten. De plaaEsingsruimte voor
mest is in of bij deze regLo's vrij groot.
Het is daarom de vraag of de mestproblematiek in de onderzochue landen
even sterk speelt als in Nederland.
De concurrenÈiepositie van de nederlandse intensieve veehouderij komt,
daarom onder druk te staan, zoweL in het geval dac alleen in Nederland
mest- en ammoniakmaaLregelen gelden als in het geval dat er europese
maatregelen \^rorden afgekondigd.
De concurrenLiepositie van de nederlandse intensieve weehouderij wordu
echter ook en waarschijnlijk vooral door andere ontwikkelíngen bein-
vloed, zoaLs door heu beleid ten aanzien van graan en graanvervangers.
De invloed daarvan wordt onderzocht in de LEI-studie 'perspectieven
voor de warkenshouderij. In dat onderzoek wordc beknopu aandacht be-
steed aan de kosten van de
Aanvullend onderzoek kan gewenst zijn.

Voor een conEinue afzet van mesÈoverschotten is het noodzakelijk inves-
Eeringen te doen in transportmiddelen (opslag) en verrrerkingsinsEalla-
Eies.
Men kan zich afvragen welke partijen een bijdrage aan de financiering
van de invesEeringen zouden moeten leveren en hoe een bepaalde finan-
cieringsstructuur zou kunnen worden opgezet.
In het algemeen geldt als beleÍd dat de vervuiler betaalE, maar heE is
vaak onduidelijk wie de vervuiler precies is. Men kan daarvoor bijvoor-
beeld de veehouder aanwijzen, maar wellicht ook de bedrijfskolom vee-
houderij a1s geheel, of de consument van vlees.
De themagroep zou een onderzoek kunnen stimuleren naar alternatieve
finaneieringswijzen en de gevolgen daarvan voor de economische positie
van de verschillende financiers.

Logistiek

Twee modellen zijn gereed bij onderzoek naar mestdistributie.
Hert cransport- en verwerkingmodel van het LEI voor de berekening van
de optimaLe afzetr van mestoverschoEten in Nederland en het regionale
IMAG-modeI voor de opEimale afzet van mestoverschotËen binnen regio's.
De distributie van mest is sinds de invoering van de mesÈwetgeving
sterk toegenomen. Onderzoek wordE verricht naar de wLjze waarop deze
Eoename tot suand is gekomen en hoe knelpunten zijn opgelost. Hieruit
kan lering worden getrokken voor de toekomsE en kunnen de kosten van
mestdistributÍe zo Laag mogelijk blijven.

samengevat zi'in de sussestries voor de officiele overzichtsnota:

1. Op het gebied van
Cecni.eken om de N-

2. MesEverwerking.De

veevoeding een economische evaluatie van nieuwe
en P-uitscheiding te beperken

marktomvang en markEwaarde van de eindprodukcen
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uit dé mèstafzeu.De bedrij fso::ganísaÈorische etl -economisehe gevol-
geÍr varl de k*laliceitseisen voor aangevoerde uest.

3, Mestbenutting

4. Eehandellng op bedrtjfsniveau

5, EconomL.sche evaluatie
§tofstromenmodel voor de Nederlandse laniibouw
0ntwlkkeling van de concutrentiepositle van de veehouderij ten op.
zichte van andere EG-laaden.
De finanelering van invesLeringen ten behoeve van mësttransport en
verwerking.
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Overlg onderzoek op het gebied van de vermesting

7. Systeemanalyse ven de Nederlendse Landbouw (SAL)

Appendix 2

bij bij lage

Dtt proJect, vordt, ultgcvoerd door de vakgroep Algemene en

Reglonale Landbouukunde ven de LIIU, het Instltuut voor H|lIeu- en

Systeemanalyse (ISIíA) cn het LEI. De derde fase dle ln 1989
gestart ls rlcht zlch op de mogellJke doomerklngen van EeetreBe-
ien tegen de verzurlng op het landbouwsysteem 1n Nederland. Hier-
toe vordt Ín nauwe eamenwerklng met beleldsmakers en belangheb-
benden een dynamlsch model ontwlkkeld, gebaseerd oP de prlnclpes
van de lnteractleve systeemanalyse.

op het LEI uordt een aysteem van korte en lange tcrmlJn cco-
nomlsche eanpesslngsrelatles geschat, dle de relevante Processen
voor ereealtoevlJzlng en veestapalaanpasslng modelmatlg beschrlJ-
ven. HÍerbtJ Yorden 3 Seuassen onderschelden (akkerbouw, grasland
en snlJmals), 4 dlersoorten (melk- cn kalfkoelen, overlge Bress-
dleren, varken6houderlJ en plulmveehouderu), ën een drletal
grondsoorten (klel, veen en zand).

In 1990 zal deze fase van het proJ ect afgerond worden |!et
een elndrapport en Gen |n DY-}IA}íO geschreven systeemanalytlsch
mode1.
(Brouwer, Veenendaal; ca. één arbeldsJaar).

WASMODEL.ZZ A DISAGGREGATBD AGRICULTURAL SECTOR MODEL
PARTLY BASED ON PRIOR INFORMATTON

A. OSKAM, A. REINHARD and G. TLIIJSSEN
Wageningen Agricultural University, - -

Dept. of Agriculru-ral Eóonoríics, Wageningen (The Netherlands)

Summary

WASmodel-2 is an econontetric model of the ngricultural sector of the Nether lands, in which

rti asricriruial sectorÏni been divided into foír subsectors: arable farming, da.iry.farming,

ini.nii"" livestock forrring-*à horticulrure. The moclel has a strong th.eoretical rrlckgro-!'nd,

ilil;iió--rroàuction ïunciiàns and demand íunctions for variable-inputs.-Quasi-fixed
irp*i;:È: dpiài 

- 
goods, labour and- land) are introduced in. a slightly different way'

uit'rr*gÈi ir," inu"rrrn""r,tr-1rc mainly. deriv-eí. from the .production functions and optimal

inu.ii"r"nt behaviour. iaÉour and laíd are divided over the particular subsectors according

i;;;i;;i;; ilginutr"uenu"s. Ho*ru"r, importan-t lagstructuies have been introduced- Price

iórÀotión in tlË modet àepends on rhe quaritity of pröduc tion, government prices a-nd general

m., oà".ropments. rÈe'Àóàer contains a 'number of definlti-o-r.r equatións and technical

i;í;,1q;;';;i;;i;;-inuiiónrn"ntut variables: manure, fertilizer- and herbicides and

pesticides.

Thc computational method used is a Bayesian approach, in which external informa tion can

Ë;àà;í tJ the moOei. Thir "*t"*al 
informatib'n tras been derived from several types of

il.iiÀi "i-f""- 
pun"i dotu; observations from individual farms have been investigated in a

time series - cross r"ití"n framework. Two runs are described: a reduction in the area of
;;;É;Ï;e ana ru*ing imported feedstuffs. The paper closes with a short discussion and

suggestion§ for future research.
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Appendix 3

bij bijlage I

Lopend en gepland
schermlngsmlddelen .

Sect,le: Akkerbouw en f-oonr.rer

LEI-onderzoek op het geited van gewasbe-

ÍNl
Lalkens

Cap.t989: 0,1 m.J.

In heE kader van dlE proJekc, daÈ tn samenwerklng met heÈ pAGV wordc uiÈ-gevoerd' zal worden begonnen meÈ een economl-sche evaluaÈle van 10 Jaar be-drlJfssysEemen-onderzoek op heE ProefbedrlJf oBs te Nagele. Deze evaluaÈlezal plaaÈshebben op basls van de LEI-admlnisEraÈle dle slnds heE boekJaar1980/81 ls blJgehouden van de drle bedrlJfssysÈemen op heE proefbedrfje.
Hoewel pas tn 1990 de resulEacen van heÈ tlende Jaar 

-(Lggg/g}) 
ter be-schlkklng komen, zal- tn 1989 worden begonnen meÈ de analyse van de reedsafgesloten boekJaren.

Ontlrlkkellns van de bodemgezondhetd op akkerboulrbedrljven (352\ ÍNlBlesheuvel, Van der Glessen. Lalkens

In samenwerklng meÈ PAGV zal worden begonnen meÈ een onderzoek naar dlver-se asPecten met beÈrekklng ÈoE de onÈwlkkellng van de bodemgezondheld. HeEgaat hlerblJ om een lntegrale aanpak van de pioblemaÈlek rondom de bodem-gezondheld, waarblJ economlsche en sEructurele faccoren mede tn beschou-wlng worden Be.nomen.

EnerzlJds zou zo'n aanpak moeten resulEeren ln een bedrlJfsbegeleldlngs-
systeem voor de onderneÍner, waarmee htJ kan nagaan hoe trét ,eitoop ,"i d"bodemgezondheld zal- zLJn btJ een ulÈeeilopend Ëodemgebrulk en uiteenlopen-
de. teeltmaaEregeten. AnderzlJds za1 worden geEracht een insÈrunenc te onE-wlkkelen weermee de gevolgen op reglonaal ei nactonaal nLveau kunnen wor-
den berekend en geanalyseerd.

In verband meÈ de afstemrnlng op ln ontwlkkeltng zlJnde teeltbegeleldlngs-
sysEemen, zal- meE sulkerbleten worden begonnen.
HIerblJ za1 eersE moeten worden aangegeven waÈ onder bodemgezondheld wordt,versEaan en welke tnformaEle de boei Éterover nodlg heeft. Vervolgens zel
moeEen worden bezlen welke gegevens nodlg zlJn vooi de onÈwlkkeltig vanhet systeem.

De 
-voorÈgang van dlE proJekt zal mede afhengen van exÈra capaclEele dlenodlg ls voor de uiEvoerlng van dlE proJektf

Akkerbour., en Loonwerkonderzoek
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Eeonomlsche arpectcn vln hct gcbrulk van vanalndartng ven de nlltcubcles-
tcndc atoftan ln dc vollcarondagroantctcclt

EroJ actbcschrlJvlng

De doelstalllng vrn hct ondcrzoek lr tnztcht te verachatfan ln dc ccono-
rolsche haalbearhald van produktlemethodcn an bedrtJfssyatcmcn 3crtcht op ccn

duurzeme en r:ndebcle vollcgrondsgroentcteelt. Arngczlcn nog tctn duldcIlJk
zlcht ls op dc oogetlJkhcden vln deze bcdrtJfseysLcmcn ztl hct onderzock ln ccn

aantal fasen vordin ultgcvoerd, vearblJ gcstrccfd vordt netr dtÈlProJocttn dlè
echtcreenvolgens zullen rord:n ultBevoerd. Na lcder dcclproJect kan dan bcsllst
vorden over de vlJzr u!aroP verder BtBeln zal vordcn. De volgcndc onderdclen
komen hlcrblJ echLcreenvolgens een dc ordc:

lnvcntarlsetla van de problerocn ln dc ltctor.
lnvcntarlgetle ven technlsche'ondcrzockrcsulteLen tn dc rclcvante Probleein-
gebieden en Eogelijk verzameling van Begevens op bedrijven.
ilmulatlas vrn nlllcuvrlcndcllJkc bcdrlJ fsvoerlngssysÈcmcn.

Plan t990r Inventarlsatle cn ultvoerlng.
Inzet: 0,7 mensJ aar.
Ultvoerlng: de Jager, Baltussen.
Samenwerklng (uordt gezocht).
Verracht tlJdstlp van afslultÍng: voorJeer 1991.

Economlsche aspectrn van ten mllleuvrlendelUker frultteclt

ProJectbeschrlJvlng

De doelstelllng van het onderzoek ls lnzlcht tc verschaffsn ln dc Gcono-

mlsehe haalbaarheld van produktlemethoden an bcdrlJfssystemen gcrlcht op een

duurzame en rendabele frultteelt. Het onderzock zat rlchtlng kunncn Baven vanult
een economlsch perspectlef aan het zoeken vtn oplosslngen, vearblJ de consequcn-

tles op rentablilteltsnlveau, lnkomeosposltlc cn structuur van bedrlJvan en

bedrlJfstak ln kaert vorden gebrecht.
Het onderzoek zal bestaan ult een

oplosslngsrlchtlngcn cn het doorrckenen

Plan 1990: Aanvang van het onderzock.
Inzet: 0r4 roensJaar.
Uitvoeringr Goedegebure.
Samenwerklng: Proefstatlon voor dc Frulttcelt.
Vcrrracht tlJdstlp van afsluttlng: naJaar 1991.

lnventarlsatle van knelPunten en

ven de economlschc conscqucntles'
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EcononÍsche cn bedrtJfskundlge aspccten ven nlllcuvrlcndcllJkcre bcdrlJfs-aystcDCn ln de glastulnbouu

ProJ ectbeschr lJ vlng

BiJ de produktle ln dc glastulnbouw zlJn de ultspoetlng ven mcststoffen, devërsPreldlng van Beutsbeschermlngsmlddelcn, de opslag van siecnrol en plestlc debelangrtJkte bronnen van nilleubelastlng. Een geslotan bedrtJfssysteem d.w.z.cen systeem raarblJ bodem, vater en luchÈ nlet of nauirellJks reehtstrccks sordenbelest, de overbllJvende rest- cn afvrlstoffen uorden af3,evoerd en clders ïordcnvcrnletlgd of gcrectrculeerd, kan els dc na strcven doelstclllng vorden be-schouud. Hoofddoel van het onderzock ls hct pad near mllleuvrlendcltJke be-drlJfs- cn bedrlJfsvoerlngssysteÍDrn ren tc gÈvcn. Dtt ultcraard ondcr dc rand-voon'aarde dat de kvalltelt gchandhaafd cn waar nodlg verbetcrd zal vordcn cndat de nleuve bcdrtJfssystemen bcdrlJfsceonorolsch lanvaardbaer zlJn.
Het ondcrzock, omvat vlcr ondcrdclcnrl) rnventarlsetlc, docuncntrtla en vrrllrggevlng ven nllteuvrlcndcltJke East-regelcn/technlaken/eystcmen ondcr pratii5tor"t"rrdlghedcn. op ccn rclatlcfSroot rantel bcdrlJven zullcn tcchnleche, bcdrtJfsiconomlechc cn bedrlJfs-kundlge Brgevens vorden vcrzeneld.

2) BedrtJfscconomlschc cveluetlc ven ontvlkkallngcn ln ondcrzoak cn prekttJk.Het begrotcn van kostcn cn betcn ven dc efzonàerllJke uertrcgelcn cn pro-duktlamethodcn op brsle vrn dc rccds bcschlkberc lnforartlc ult technlsehonderzoek cn de tnformetlc dle vrÍJkomt ult hct ecrste oadcrdcel.3) slmulatle ven nogellJke bedrlJfrsyitcmcn nct Gen zo leag aogcllJke rullleu-' belasLlnS. HlcrUfl vlraen dc ioeten en beÈc bcgroot ven ?craehlllcndc bc-drlJfssystcmen, vaarln rlle rceds voorkomcndc cn ln dc neastc tockonsÈ tcvcruachtcn tcchnlckca/neetrcgclcn eurouletlcf ln de becehourlng vordcn be-trokken.
4) onderzoek naer de Sevolgen van de overganB nrar nllleuvrlendcltJkcre be-drlJfssystemen voor dc ccctor. In dlt onderdeel zullen dc eoclalc rn econo-roÍsche gevolgen voor dc !rctor vordcn renBegcven.

Plan 1990: Voortzcttlng van hct ondcrzock.Inzetr le onderdcel Org mensJeer (+ 0r4 tams)
2e onderdeel Or 4 nensJ ear.
3e onderdeel 0r4 oensJear.
4e onderdeel 0,6 nensJeer.

ultvoerlng: verhaegh, v:rnooy, eualm, Ncderpcr, Bor, Bour*roan, Trrp, Boers.Partnersl Proefstatlon voor tulnbouw onder 3les, Proefetetlon voor de Bloemiste-rtJ Nederland.
Flnanclerlng (gedeeltellJk) Lanabouvschap cn Produktschap rioor slergorasscn.Venracht tlJdstlp van efeluttlng!
le onderdeel: voorJaar 1990.
2e onderdeel: begln 1991, met tussenttJdse rspportrge.3e onderdeel r begln l99l , met tussentlJdsc rtpportaBe
4e onderdeel: begln 1991, toeÈ tussenttJdsc repport.age.
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bedrlJfssystemen ,oet mlnder rolrieubelast,lng ln de broem-

l0' l' I opkweek plantrnaterlaal onder gecondltloneerde omstandlgheden.
Proj ectbeschríJ vlng

De teelt van bloembollen heeft, een meerJarrg karakter. De kwalitelt van hetplantmaterraal' dat blJ veel gewassen als brjprodukt van de leverbaar wordt ver-kregen kan nlet hoger 
"t3n a"i dat van a" .olà"rpartlJ. Het onderzoek spant zichin voor a1le bolg"'""""n-de produktle iln vÍtro" te ria1l"er"i, waarbij kan wor-den urtgegaan ven geselecte"io" uotlen of knollen. Door snelle vermeerderingwordt dlt uitgangsmaterlaal vervolgens ultgebouwd tot een produkttepartlJ.voortbordurend op deze ontnlkkelÍn!en rlJsi de gedachte het produktleproces zo-lang mogelljk onder gecondltÍoieeràe omsiandlgheden te laten plaatsvinden, waar-door kwarltatief hootwaardlg ultgangsmaterraaf vorden verkregen en de oppervrak-te bollengrond voor plantgoàdte"it i"n rora"i-g"reduceerd. Hferdoor zar een rui-mere vruchtwisserlng of uitbrerglna van de proàur<tie mogerlJk worden en zaI

;Ï:Ï::'nliJk 
ook mlnder gebrulk r"n g"r"=i"""t",*rng=iiaallen kunnen,orden

Het onderzoek zal zlch zower op het bedrlJfsnlveau (welke kostenvoor- ennadelen, vanneer rendabel en lnvlo"à op net telltplan) als bedrÍJfstakniveau(bedriJfsgroottestructuur, aanLal bedriJven, mlJ.reubelasting) rrchten.
Plan 1990: Afslultlng van het onderzoek.Inzet: 0,1mensjaar.
Uitvoering: de Vroomen.
Samenwerklng met LBO.
verwacht tÍJdstip van afslurtlng: februarr tggo.

10.1.2 Economische especten van de overlge te ontwlkkelen bedrlJfssystemen.

ProJ ectbeschriJvlng

Op het laboratorluro voor Bloembollenteelt vordt (tcelt)tcchnlach onderzoek voor-
bereld en ultgevoerd om te komen tot produktle- cn bedrlJfesyatcmen met een
gerlngere mllleubelastlng. Het cconomlech onderzoek zat dlt tcchnlsch en teelt-
technlsch onderzoek onderstcunen door studles over de econom!,sche haalbaarheid.
Daarvoor Is het nodÍg:
- een lnventarÍsatle te maken van de reglonale teeltplannen, hct verbrulk aan

milleubelastende mÍddelen, voonraarden voor acheldlng van leverbaar en
plantgoed, teelttechnleken en oplosslngsrlchtlngen dle ln aantocht ztjn.

- Ontwlkkellng van modellan van rcglonale teeltplannen, vaarln de bestaande
sltuatle wordt voorgelegd met balansen voor de mllleubelastende produk-
tlemiddelen, en het ontslkkelen ven ecenarlors van mllteu on!lastende
produkt Íesystemen.
Met behulP ven de ontwlkkelde modellen an scenarlors vordcn vcrkenningen
gemaakt van economische haalbaarheid van nleuwe ontwlkkellngen, en
toekomstige bedrlJfsstructuur en de mate waarin de systemen ontlastend zljn
voor het milÍeu.

Plan 1990t Aanvang van het onderzoek.
fnzet : 0, 7 mensJ aar.
Uitvoering: de Vroomen.
Samenrrerking: LBO.
Verwacht tiJdstlp van afslultlng: 1993
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bij Bijlage

Milieu-economisch onderzoek

Milieu-economisch onderzoek naar de effectiviteit van
milieubeleidsinstrumenten vindt plaats bij de vakgroep Bestuurskunde van
de Faculteit der Sociale I^letenschappen van de Erasmus Universiteit
Rotterdam: het onderzoek van drs. F. Dietz.

Een ecologisch-economisch model voor de landbouw
Voorgenomen onderzoek van de Vakgroep SEaathuishoudkunde.
Dit model dient vooral om de effecten van beleidsmaatregelen te analyseren.
Het bestaat uit een ecologisch simulatiemodel en een economisch optimali-
satiemodel op bedrijfsniveau. Het simulatiemodel tschatt de mate van ver-
vuiling van specifÍeke produktiestraEegieën. Het oPtímalisatiemodel berekent
de proàuktie onder winstmaximalisatie. De aanpassing aan veranderende
economische en ecologísche condit.ies van de produktie kan worden uitgevoerd
door reductie van de intensiteit en verandering van de produktie-
structuur. De volgende instrumenten zijn in de analyse oPgenomen:

- belasting op produktiemiddelen;
- prijsreducEie;
- beperking verbruik produktiemiddelen;
- subsidies;
- directe produktie-controle.
Een model van deze aard is voor tríesË-Duitsland al bijna operationeel.

EvaluaE.iemeEhoden
Voorgenomen onderzoek van de Vakgroep Staathuishoudkunde.
Kenmerkend voor veel milieustudies ís dat voor de gebruikelijke economische
grootheden uitgebreide analyses uitgevoerd kunnen worden vanwege het
ímeeËbaret karàkter. Voor veel nilieuvariabelen, zoals een ongerept land-
schap, geldt dit niet. DiE betekent dat de mÍlieu-indicatoren veelal als
p.m. gróotheden worden opgenomen en in de uiteindelijke beleidsafweging het
ànderspit delven. Er zijn een aantal methoden ontwikkeld zoals hedonic
pricing en contingent valuation vraarmee aan de nieE in geld meetbare milieu-
variabelen een economische waarde kan worden toegekend. Economische waarde-
ring van milieu-variabelen in de landbouw is nog een ononEgonnen terrein
in Nederland.





bijlage II

ONDERZOEKSNOTITIE'SOCIOLOGIE, VOORLICHTINGSKUNDE EN ONDERWIJSKUNDE'

Inleiding

In ovedeg met onderzoekers van het cluster S.V.O. is geopteerd voor de opstelling van een

integraal onderzoeksplan, opgezet rond een viertal onderling samenhangende hoofdthema's. Deze

thema's doorsnijden de betrokken vakgebieden. Daarom zijn in het volgende de velden van

onderzoek niet disciplinair gerangschikt. Bij de uitvoering van de onderzoeksplannen zal uiteraard

sprake zijn van een arbeidsdeling naar vakgebieden, maar onderlinge coördinatie en samenwerking

vormen daarbij een condi[io sine qua non.

Er is geen onderscheid aangehouden naar lopend, gepland en gewenst onderzoek. Deze drie

elementen zijn in de hisr gepresenteerde onderzoeksvoornemens steeds verdiscouteerd: ze bouwen

alle voort op bestaande expertise, onderzoeksresultaten en onderzoeksprogramma's eu zijn dan ook

in principe realiseerbaar door de bij het cluster S.V.O. betrokken vakgroepen. In een bijlage zijn

een aantal relevante lopende onderzoeksprojecten aangegeven.

Uitgangspunt van het integraal onderzoeksplan is dat de totaliteit van de Nederlandse land-en

tuinbouw in het onderzoek wordt begrepen: op voorhand worden niet bepaalde groepen boeren of
tuinders uitgezonderd dan wel 'afgeschreven'. De overweging die hieraan teu grondslag ligt is dat de

empirische en sociale basis voor het zoeken naar vormen van duuname landbouw§sssfsning zo

breed mogelijk moet zijn.

Thema's van onderzoek

L. Bedriifsstiilen.

De variabelen waaÍmee de milieubelasting(of omgekeerd: de duurzaamheid) van de landbouwbe-

oefening bepaald wordt, zijn nauw verbouden met de concrete organisatie van het arbeidsproces.

Voor iedere deeltaak, voor elk cluster van deeltaken, is in beginsel eeu groot scala van uirvoerings-

modaliteiten denkbaar. De bedrijfsstijl is het normatieve raster waar$inn61 de 6""16ssli55ingen

hierover worden genomen, de bedrijfsstijl structureert het arbeidsproces en resulteert dan ook in
een bepaalde bedrijfsorganisatie en bedrijfsvoering. Iedere bedrijfsstijl kenmerkt zich door een eigen,

specifieke invloed op het milieu en produceert haar eigeu, speciÍieke niveau van duurzaa-heid. Zo

blijkt io recent onderzoek dat de stijlen, als sociaal bepaalde bedrijfssystemen, statistisch significante

verschillen vertonen in efficiency van stikstof- en energiegebruik, emissie-niveaus ed.

In het bedrijfsstijlenonderzoek gaat het erom de verschilleude bedrijfsstijlen te identificeren, de

relevante milieu-belastingsvariabelen en mileu-impacl vast te stellen, de boerenkennis daarover in

kaart te brengen en de bevindingen te vertalen uaar aangrijpingspunten voor het beleid en voor de

praktijk. Dit onderzoek vindt plaats in uauwe sa-enwerking met agrariërs en hun organisaties. Het
gaat dan ook verder dan registreren en analyseren, het kan tevens bijdrageu aan de onnvikkeling

van nieuwe (milieuwiendelijker) bedrijfssystemen in de praktijk, gedragen en beproefd door de

agrarische sociale collectiviteit waarbinnen'onderzocht' wordt.

Het onderzoek naar overlevingsstrategieën en pluri-activiteit is ook onder dit hoofdstuk te
rangschikken; op de betrokken bedrijven worden stijlen van landbouwbeoefening onnvikkeld die

waardevolle bouwstenen bevatten voor systemen van duurzame landbouw: in de verdrukking of
marginaliteit worden soms nieuwe ideeën geboren, 'aÍbouwers' blijken dan brj nader inzien
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'opbouwers'. Bovendien wordt zowel in de Structuurnota Landbouw als in de nota 'Gelderse

Landbou\à/ expliciet verwezen naar deeltijdlandbouw als mogelijke oplossing voor te kleine bedrijven.
Het onderzoek zal zich derhalve ook uitstrekken tot de mogelijkheden specifieke bedrijfssystemen te

stimuleren door middel van regionaal gedifferentieerd 'multi-purpose'-beleid ( gericht op meerdere

4n"l51sllingen, waaronder de kwaliteit v^n het rurale bestaan, natuur-en landschapsbehoud,
milisu§65shs1-ning en recreatie ).
Het hier geduide onderzoek bouwt voort op bestaande onderzoeksprojecten inzake:
* bedrijfsstijlen in de hedendaagse Nederlandse melkveehouderij en de Italiaanse landbouw(beide
sociologische vakgroepen van de LUW);
* EG-onderzoek naar pluri-activiteit in de landbouw(vakgroep sociologie van de westerse gebieden);
* overlevingsstrategieën van kleine boeren(vakgroep voorlichtingskunde).
* beroepsoriëntaties van boeren(vakgroep sociologie van de westerse gebieden).

2. Asrarische kennis- en informatiesystemen(AKlS).

In de AKIS staan centraal de spergie en coördinatie van landbouwkundig onderzoek in zijn
vss5shillsads vormen, beleid, voorlichting en boer. De technologie-ontwikkeling en de verscheiden-

heid in het genereren en aanwenden van kennis krijgen hierin grote nadruk. De verschuiving in de

beleidsdoeleinden van het primaat op de coucurrentiekacht naar de aspecten veiligheid en

duurzaamheid impliceert gÍote veranderingeu in het kenni55y51sem, niet alleen in de functionering
maar wellicht ook in de samenstelling daarvan. Het onderzoek richt zich onder meer op de rol van

informatietechnologie, onderzoek dat boeren zelf doen en op de rol van de voorlichting als

management-sndslsfsnning beleidsondsl5lsrrning en vorming(empowernenr). Accenten zullen worden
gelegd op 'de boer als onderzoeker', voorlichting op het gebied van geihtegreerde landbouw en de

technologie-ontwikkeling als maatschappelijk proces. Uitg".gspunt bij dit coclerzoek vormen de

interrelaties tussen de elementen van het kennissysteem: hoe zijn deze te mobiliseren c.q. te

lransformeren? Het moge duidelijk zijn dat zulks niet eenvoudig verloopt als kennisoverdracht vanuit

een centraal punt waar onderzoeksresultaten worden gegenereerd, naar boeren 
"o 

l,inders die als

min of meer passieve recepteurs worden beschouwd.

Wat betreft het onderwijs, als element van de AKIS, is het voornemen het onderzoek te richten op:
+ analyse van de milieugerichtheid van het curriculum: welke impliciete aannames met betrekking tot
bedrijfsvoering en milieu worden gehanteerd, hoe is milieugerichtheid te definiëren en hoe kan deze

worden onwikkeld?
* de veranderende beginsituatie van de leerlingen van het agrarisch onderwijs wat betreft hun

opvattingen over de mili6u-35psgten van de agrarische productie;
* de houding van docenten t.a.v. het probleemgebied landbouw en milisu; hoe bereiden we

docenten in het regulier en cursorisch onderwijs voor op het verzorgen van milieugericht agrarisch

onderwijs?
* de 'landbouwvisie' van de school als sociale institutie: welke invloed heeft deze en waar liggen

aangrijpingspunten voor verandering?

Een centrale, achterliggende vraag hierbij is: op welk type ondernemer/vakmary'mÍrnager richt zich de

agrarische educatie? In dit opzicht is het 'onderwijs-onderzoek' nauw gerelateerd aan het sociolo-

gisch onderzoek naar agrarische beroepsorientaties.

Geqoemd onderzoek bouwt voort op lopende en/of at'gesloten onderzoeksprojecten bij de vakgroe-

pen onderwijskunde en voorlichtingskunde en sluit voorts aan bij onderzoek naar kennisontwikkeling

in 'wetenschappelijke' en 'lokale' kennissystemen door de sociologische vakgroepen.
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3. De sociale basis voor een duurzame landbouwontwikkeling.

De Structuurnota Landbouw stelt met zoveel woorden dat een heroiëntatie van de Nederlandse

la:nd- en tuinbouw wordt verwacht. Dat roept de waag op naar de te verwachten weerstandeu tegen

de gewaagde veranderingen en omschakeling én naar de mogelijke impulsen voor dat veranderings-

proces vanuit de agrarische wereld zelf, vanuit eigen ideeen van boereu.

De 'sociale basis' is in dit verband breder dan de optelsom van individuele agrariërs, de landbouw-

organisaties en het geheel der agribusiness bepalen die basis mede. Het voorgenomen onderzoek

heeft dan ook betrekking op al deze elementen van het maatschappelijk domein van de landbouw

en op hun interrelaties.

Het onderzoek stelt de waag naar de milieu-orientatie van boeren en tuinders, dat wil zegger;. n;aar

hun kennis van en opvattingen over de relaties tussen de agrarische bedrijfsvoering en het

milieu(ecosysteem); in dit opzicht sluit het nauw aan bij het AKlS-onderzoek.

Een tweede onderzoekswaag betreft de ideologie van het gezinsbedrijf: in hoeverre zit hier beweging

in onder invloed van de op handen zijnde structurele veranderingen? Hoe is de bereidheid tot

vormen van samenwerking(zoals flexibel grondgebruik) en tot acceptatie van andere -meer

industriële- productievormen dan het gezinsbedrijf(in verband met de overgang naar 'gesloten

bedrijfssystemen' of naar het'substraatmodel').

Een derde, hiermee samsnhangende waag betreft de arbeidsdeling tussen de primaire agrarische

bedrijven en de agribusiness. Is er sprake van syuergisme en coöperatie tussen beide categorieën bij

het gestalte geven aan de duurzame landbouwontwikkeling -in processen als integrale ketenbeheers-

ing en agri-Ecatie- of domineren daarentegen de belangentegenstellingen -als gevolg van ver-

minderende zelfstandigheid en beslissingsruimte voor boeren-?

Het is duideliik dat clo positie van dc landbouworganisaties in vraagstukken als de relatie landbouw-

milieu, de toekomst van het gezinsbedrijf en de verhouding tussen boeren en de agribusiness van

grote invloed is.

Een vierde onderzoekswaag in dit verband betreft daarom de agrarische belangenbehartiging.

Kunnen in de belangenorganisaties de ideeën van boeren tot uitdrukking worden gebracht(ref. de

competentiestrijd tussen 'vaktechnische' en 'algemeue' belangenbehartiging en de 'afstand' tussen top

en basis); wordt daarbij ruimte voor verscheiclenheid en beleidsdifferentiatie geboden? Hoe kunnen

de landbouworganisaties in het politieke proces dat een heroriëntatie is hun rol vervulleq als schakel

tussen overheid en boerenpraktijk? En met betrekking tot de agribusiness: hoe verhouden zich

horizontale en verticale belangenbehzrtiging, een vraag die direct verwijst naar de verhoutling tussen

primaire producenten en agribusiness.

Deze onderzoeksvoornemens ten aanzien van cen sociale basis voor duurzame landbouwontwikkeling

sluiten aan bij onderzoek naar:
* agrarische belangenbehartiging(vakgroep sociologie van de westerse gebieden);
* bedrijfsopvolging op gezinsbedrijven(idem);
* de beginsituatie van leerlingen in het agrarisch onderwijs(vakgroep onderwijskunde) en
* milietrvoorlichting als beleidsinstrument(vakgroep voorlichtingskunde).

4. Overheidsinterventie.

Dit thema heett een sterk samenbindend karakter. Overheidsinterventie is in zekere zin een

dimensie van alle drie de genoemde thema's: verscheidenheid in bedrijfsstijlen 'waagt' om

beleidsdiffcrentiatie, overheidsinstituties vormen ceu integraal bestanddeel van de agrarische kennis-
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en iuformatiesystemen en zonder adequate informatie uit de praktijk is gerichte interventie
onmogelijk en dat geldt a fortion voor de sociale basis, de sociale acceptatie van overheidsinterven-
tie die een heroriëntatie wil bewerkstelligen.

De centrale onderzoekswaag betreft de rol van de ovcrheid in verhouding tot maatschappelijke
organisaties en boeren: wat vermag de overheid als regulator, stimulator en 'informator', wat kan
aan maatschappelijke groeperingen - waaronder ook milieu-organisa1io5 - worden 'overgelaten', hoe

worden die taken gesanctioneerd en hoe kunnen initiatieven van agrariërs worden gemobiliseerd en

tot bredere benutting gebracht?

Het onderzoek richt zich op de relaties, de 'ínterface.s' fussen de overheid in al haar geledingen, de

intermediaire (belangen)organisaties én de 'cliënten', in casu de boeren en tuinders. Hierbij staan

ondermeer de legitimiteit van het overheidsoptreden en de mogelijkheden van handhaving en con-

trole op dE onderzoeksagenda. Het betreft hier politiek-sociologisch onderzoek naar aspecten van

beleidsvorming, de 'input' van het beleidsproces, zo zou men kunnen stellen. De 'output' van dat
proces, zoals de keuze en effectiviteit van beleidsinstrumenten, de coórdinatie van beleidsterreinen
en -taken én de implementatie behoren tot het juridisch-bestuurlijke terrein en vallen derhalve

buiten de sociologische waagstslling inzake overheidsinterventie.

Projecteu waarop voortgebouwd kan worden betreffen:
* overheidsinterventie m.b.t. de mestproblematiek(vakgroep sociologie van de westerse gebieden);
* mogelijkhedeu en beperkingen van de overheid als agens van veranderingen in productiestructuren
uit het oogpunt van verbetering van de milieukwaliteit(idem);
* voorlichting als instrument van milieubeleid(voorlichtingskunde).

Tenslotte

Niet alleen hier, maar ook elders in West-Europa wordt hef gevestigde, dominante landbouwontwik-
kelingspatroon fundamenteel ter discussie gesteld.

Ook daar vindt, onder invloed van productie-overschotten en milieu-aantasting door de landbouw,

een heroriëntatie plaats op het 'lanclbouwmodel' dat wordt gekenmerkt door productivisme,

intensivering en schaalvergroting.

In de stuurgroep van NRLO Kamer V is reeds eerder besloten deze buitenlandse on[wikkeli:rgen

niet expliciet object van onderzoek te maken, maar alleen te profiteren van ons bekende, relevante

ervaringen elders.

In dit verband verdient een soortgelijk Brits iniriatief zeker de aandacht. Het betreft een door de

overheid gefinancierd onderzoek met een looptijd van 2 tot 3 jaar getiteld 'Technolo§cal Change,

Farm Adiustment and Ë,nvironmental Regtlation'. Het onderzoeksbudget bedraagt niet minder dan

260.000 pond en tot het onderzoeksteam bchoren mensen met zeer veel ervaring. Leider is Dr.
Philip Lowe met wie ondergetekende al enkole jaren samenwerkt. Eén van de doeleinden van het

project is lering te trekken uit gelijksoortige ervaringen in West-Europa. Daartoe is door Lowe

verzocht om eer Nederlandsc onderzoekspartner. In de onderzoeksbegroting zijn middelen gereser-

veerd voor internationale uitu,isseling en reizen. Zekcr met het oog op dit Britse project verdient
het aanbeveling soortgelijke voorzieningen te treffen.

Jaap Frouws

W ageningen, 26-10 -1989
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LOPENDE ONDERZOEKSPROJECTEN IN HET SVO.CLUSTER.

Appendix
bij bijlage Iï

1. Bedriifsstiilen.

* Bedrijfsstijlenonderzoek in de Nederlandse melkveehouderij door de LUW, Vakgroep Agrarische
Sociologie van de Niet-Westerse Gebieden in samenwerking met de LTB, het Proefstation voor dc
Rundveehouderij, het Consulentschap voor de Rundveehouderij te Arnhem en de CClB-Friesland.
Locaties: Zuidhollands veenweidegebied, Achterhoek en Friesland. Onderzoeksleider: Dr. lr. J.D. van
der Ploeg.* Beroepsoriëntaties en bedrijfsstrategieën in de melkveehouderij, LUW, Vakgroep Sociotogie van de
Westerse Gebieden, onderzoeker Ir. R.E. van Broekhuizeu, promotor Prof. dr. A.T.J. Nooij.* Pluri-activiteit iu de landbouw en socio-structureel beleid, LLfW, Vakgroep Sociologie van de
Westerse Gebieden, onderzoeker drs. W. de Vries, promotor Prof. dr. A.T.J. Nooij.* Overlevingsstrategieën van kleine boeren in de Nederlandse landbouw. LUW, Vakgroep
Voorlichtingskunde, onderzoeker Ir. N. Somers, promotors Dr.Ir. N.G. Röling en Prof .Dr. A.T.J.
Nooij .

2. Agrarische Kennis-en inlbrmatiesvstemen.

* The comparative analysis of agricultural knowledge systems: in search of tools for knowledge
management, LIJW, Vakgroep Voorlichtingskunde, onderzoeker tr. P. Engel, promotor Dr. Ir. N.
Röling.* Informatietechnologie en gebruikersperspectief: aandacht voor diversiteit, LLIW, Vakgroep
Voorlichtingskunde, onderzoeker lr. C. Leeuwis, promotor: idem.* Het begeleiden van boerenonderzoek: kennisonnvikkeling in de biologische landbouw, L(JW,
Vakgroep Voorlichtingskunde, onderzoeker lr. A. de Vries, promotor: idem.* Comparative analysis of communication processes at interfaces in knowledge systems, LUW,
Vakgroep Voorlichtingskunde, onderzoeker Ir. S.J.H. Seegers, promotor: idem.* Integratie van milieuaspecten in het Agrarisch Onderwijs, LUW, Vakgroep Agrarische
Onderwijskunde, onderzoeksleider prof. dr. ir. W. van den Bor.* Een theoretisch-sociologische analyse vaÍr verwetenschappelijking in de landbouw, LUW, Vakgroep
Wijsbegeerte, projectleicler dr. ir. J.D. van der Ploeg.* Interactie tussen lokale kennisstelsels en hct wetenschappelijke kennisstelsel in agrarische
ontwikkelingsprocessen, LUW, Vakggoep Aerarische Sociologie van de Niet Westerse Gebieden.
onderzoekers dr. ir. J.D. van der Ploeg en ir. J. Frouws.

3. De sociale basis voor een duurzame landbouwontwikkeling.

* Agrarische belangenbehartiging en de overheid, LLIW, Vakgroep Sociologie van de Westerse
Gebieden, onderzoeker ir. J. Frouws, promotor Prof. dr. A.T.J. Nooij.* Reproductie van agrarische huishoudeus in Nederland: een comparatief perspectief, LUW,
Vakgroep Sociologie van de Westerse Gebieden, onderzoeker drs. H. de Haan.* Milieuvoorlichting als instrument van beleid, LlrW, Va-kgroep Voorlichtingskunde, onderzoekers
Prof. dr. C.M.J. van Woerkum en drs. R.C.F. van Meegeren.

4. Overheidsinterventie.

n Agrarische belangenbehartiging en de overheid: zie onder 3.* Nederlzrnds milieu§slsid, grenzen en perspectieven. Over verinnerlijking als doelstslling van het
milieubeleid, Lt W, Vakgroep Sociologie van de Westerse Gebieden, onderzoeker ir. J. van
Tatenhove, promotor Prof. dr. A.T.J. Nooij.





bijlage IlI

Juridisch en bedrÍjfs- en bestuurskundig onderzoek

1 Inleiding.

Een onderzoek naar de inzetbaarheid en effectiviteit van beleids-
insÈrr.unenten in de landbouwsfeer is zeer opportuun. Met name de problemen
rond regelgeving staan daarbij in het brandpunt van de belangstelling.
Ervaringen in de laatste jaren opgedaan met onder andere de superheffing
en de Meststoffenwet onderstrepen de noodzaak van onderzoek langs deze
I i jnen.

De vragen die rond regelgeving in de landbourrsfeer bestaan, liggen in
het verlengde van de twijfels die in bredere kring leven over het
funktioneren van de overheid. Eerdere discussies over dit thema in het
kader van de werkzaamheden van de Commissie Vonhof (Reorganisatie
Rijksdienst) en de Commissie Geelhoed (Deregulering) hebben niet tot
blijvende resultaten geleid.

De sterk in de aandacht staande schade die aan het milieu wordt
toegebracht door het handelen of niet-handelen via de markt en de
overheid, leidt de aandacht ook naar de inzetbaarheid van instrumenten.

Binnen dit ruimere kader is op de landbouw toegesneden onderzoek zinvol
onder andere door de bijzondere kenrnerken van de landbouw en de bijzondere
strukÈuur van de regelgevende bevoegdheid. Deze regelgevende bevoegdheid
is in zaken de landbouw betreffende verdeeld over supra-nationale en
naEionale overheden, met de minister van landbouw aIs verbindende en zeer
autonome schakel.

Onderzoek naar de beschikbaarheid en de effectiviteit van bestaande
instrumenten en de eisen die zijn te stellen aan de vormgeving van nieuwe
instrumenten, moet aangepakt worden vanuit een juridische,
bestuurs/bedri jfskundige en milieu-economische invalshoek.

Appendix I geeft een inventarisatie van relevant lopend en voorgenomen
onderzoek.

Door de al jaren aan de gang zijnde planning en strukturering van
onderzoekswerkzaamheden en de gelijktijdige bezuiniging op
onderzoeksmiddelen, ligt heÈ onderzoek voor de komende vier jaar al vast
in VF- en andere kaders. Die periode beslaat dan net het tijdvak waarin de
door het Landbouwschap gevraagde onderzoeksresultaten beschikbaar moeten
komen. Noodzakelijkerwijs betekent dit dat op die terreinen waar een
discrepantie bestaat tussen het a1 vasËliggende onderzoek en het gewenste
onderzoek, de inzet van extra middelen onvermijdelijk is.

Zoals uit de bijlage blijkt bestaan deze discrepanEies r.Let zozeer op
het gebied van het onderzoek naar het instrumentarium voor een effectief
milieubeleid, waarvoor a1 een grootschalige en naar verwachting nog uit te
bouwen onderzoeksinspanning in gang is gezet. Een tekort aan onderzoek
bestaat met name op het terrein van de problemen van regelgeving en de
betuurskundige-bedrijfskundige bestudering van de noodzakelijke
voorwaarden voor de gewenste heroriëntatie van de landbouw in een
concurrerende maar ook duurzame en veilige richting.

2 Problemen van regelgeving.

Het beleidsinstrumentarium van de overheid steunt direct of indirect op
regelgeving. Ook de markt steunt op regelgeving omdat daar primair rechten
op goederen of diensten worden verhandeld. Deze handelsrelaties zijn
al1een mogelijk al-s zLj ingebed zijn in een juridische-institutioneel
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kader dat zekerheid gee"ft over de inhoud van de rechten die verhandeld
worden, en de mogelijkheid om bij verschil van mening over de afwikkeling
van de transakties een beslissing in dit geschil af te dwingen. De mate
van vrijheid die het regelend recht aan contractspartijen laat om af te
wijken van de door het recht voorgestelde inhoud van de aanspraken van
beide partijen, wordt door die partijen ingevuld met bindende contracten.
Daarbij ontstaan niet alleen rechten die beschikking geven over goederen,
of aanspraken op gedragingen van personen, maar er ontstaan ook
mogelijkheden om een bijzondere positie in te nemen op de markt door de
erkenning van keurmerken of merkrechten.

Regulering kan zo plaatsvinden in twee hoofdtypen: wijzigingen in het
instrumentarium van de overheid, of (aanvullende) regulering in de markË.
Bij dat laatste valt te denken aan koppeling van de te stellen
duurzaamheidseisen aan de mogelijkheden voor partijen om gebruik te maken
van de voor de markt noodzakelijke rechÈscomplexen.

2.L Bestuur en regelgeving.

Een deel van de problemen die op het vlak van de regelgeving worden
ervaren zijn niet zozeet problemen van regelgeving, als wel problemen van
bestuur en beleid.

Als heu bestuur lange tijd keuzes ontloopt en regelgeving alleen
hanteert om tijd te winnen, valt er over de effectiviteit of
ineffectiviteit van de regelgeving weinig zinnigs te zeggen:effectiviteit
werd in het geheel niet beoogd.

Als besluiten worden genomen die niet een neerslag zijn van een
compromis dat vervolgens als samenhangend compromis ten uiEvoer zal worden
gebracht, maar veel eerder het besluit het gebrek aan overeenstemming moeE
toedekken door onduidelijke of zelfs tegenstrijdige formuleringen, zal de
daaruit resulËerende regelgeving lijden aan verschillende in het oog
lopende manco's.

A1s uiteindelijk naar verloop van jaren, de dan inmiddels uit de hand
gelopen problemen daadwerkelijk aangepakt zullen worden, moet regelgeving
de spanning opvangen die dan bestaat tussen wens en werkelijkheid. Deze
spanning overtreft licht de trekkracht van elke regelgeving.

Dit geldt Èemeer als kort daarvoor of zelfs tegelijkertijd nog tal van
(ook in regelgeving neergelegde) signalen worden gegeven, die een andere
kant op wijzen.

De overhaast.e invoering van regelgeving, in een laat stadium, tervijl
achteraf btijkt dat deze nieuwe regelgeving in de voorliggende periode
niet is voorbereid, omdat de afkeer van invoering van \^rat uiteindelijk
onvermijdelijk bleek zovet ging dat het ongewenste ook niet voorbereid kon
worden ( al was het alleen maar om die ongewenstheid daadwerkelijk aan te
tonen, of om voorbereid te zijn op de slechtste uitkomst), leidt onvermij-
delijk tot niet-doordachte dus kwalitatief slechte regelgeving.

Eveneens nadelig voor de kvaliteit van de regelgeving is een
opstelling van de regelgever die
- meer wil regelen dan nodig is om de gestelde doelen te bereiken
- zulke z\tate eisen stelt aan de controle, dat die in de praktijk niet

lraargemaakt kan worden
- te weinig aansluit op de realiteiten van het economisch of ecologisch

proces en daardoor een veel te zwaar apparaat in moet zetten, waarbij
soms contra-produktieve resulLaten tot stand worden gebracht.

Funest is een opstelling van het bestuur waarbij het zich op stelt als de
bevolking van een belegerd kasteel, rraar eerst geschoten wordt en dan pas
vragen gesteld. De hantering van defecte regelgeving als een instrument
van intimidatie waarmee zowel de coöperatieve als de onwillige
rechÈssubjecten beiden worden voortgedreven in een door het bestuur recent
ingeslagen richting, leidt tot een onnodig grote hoeveelheid procedures en
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op de langere duur toÈ een erosie van de bereidheid om mee te werken aan
de toepassing van een dergelijk regelgevingscomplex.

Het centrale probleem is dan niet zozeer de acceptatie van heE beleid
door de bevolking, maar de acceptatie van het beleid door de beleidmakers
zelf.

De nauwe relaties die bestaan tussen beleidsvoornemens, formulering van
regelgeving, beleid en uitvoering van regelgeving, leidt er niet toe dat
beleid en regelgeving volledig uitwisselbaar zijn. Voor de beleidsvoering
zou een resultaatscore van 80 % op macro niveau aanvaardbaar kunnen zijn,
op micro niveau kent de regelgeving rechten toe aan 100 7" van de
betrokkenen. Wat op beleidsniveau nog gezien zou kunnen worden als
wrijvingsverliezen, is op micro niveau een vergaande en onaccepÈabele
aantasting van de individuele rechtspositie.

In de regelgeving meE betrekking tot de superheffing, de fnterimwet
varkens- en pluimveehouderij en de Meststoffenwet zijn de bovenvermelde
verschijnselen op verschillende plaatsen aan te wijzen. Deze plaatsen
bieden evenzovele aangrijpingspunten voor onderzoek: aan de hand van
ervaringen in het recente verleden kan men mogelijke problemen en
oplossingen signaleren.

2.2 Vereisten te stellen aan regelgeving.

Onderzoek naar de vereisten die gesteld moeten worden aan het
instrumentarium, voor zover dat bestaat uit regelgeving kan zich richten
op drie aandachtsgebieden. EIk van deze gebieden heeft betrekking op
integratie van de regelgeving: integratie in het te reguleren Proces,
integratie in het overige beleid en integratie in het overige recht.

2.2.L Integratie in het te reguleren proces leidt tot regelgeving die
- ingrijpt op het meest effectieve punt en niet allerlei

randverschijnselen centraal stelt, of allerlei gevolgen beperkt,
terwijl de motor van het proces ongehinderd voort blijft draaien.

- koppelingen legt met faciliteiten die elders of op hetzelfde
beleidsterrein verleend worden, door het blijven genieten van die
faciliteiten afhankelijk te stellen van de vervulling van een aantal
voorwaarden die vanuiE de regelgeving gesteld worden. Te denken valt
aan faciliteiten die verleend worden in de bescherming van keurmerken,
merken, in de rechEsvorm van de onderneming, in garantie of
aansprakelijkheidsregelingen, in toe te kennen produktie- of leverings-
quota, in bestemmingsplanvoorschriften, in landinrichting, in
belastingfaciliteiten, in subsidies. Aan aI deze faciliteiten kunnen
duurzaamheidswaarborgen gekoppeld worden.

- aansluiË bij of de voorwaarden schept voor zelfregulering door eigen
initiatief te stimuleren, door doelen te stellen en de ondernemer de

keuze van de meest effectieve middelen te laten.

2.2.2 ïnregratie van het beleid in het overige overheidsbeleid is een al
veel bepleit en onderzocht onderwerp, waarvan nog maar weinig blijvende
resultaten bekend zíjn.
Te denken valt aan:
- het coördinatie probleem
- de verschuivingseffecten die optreden bij onderverdeling van

beleidsterreinen in verschillende compartimenten
- de stroomlijning van de contacten tussen overheid en ondernemer:

integrale afweging van belangen, één vergunning verlenende en
toezichthoudende instantie

- de noodzaak om niet méér op te leggen dan ook werkelijk noodzakelijk is
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voor het bereiken van de gestelde doelen, bijvoorbeeld binnen een
toegekend quotum niet later verder gaan reguleren via welke
modaliteiten dat quotum gevuld mag worden

- de noodzaak om niet méér op te leggen dan ook daadwerkelijk
gecontroleerd kan worden, bijvoorbeeld aparte bemestingsnormen voor
zandgronden pas invoeren zodxa het controle-apparaat beschikt over
kaarten rÀraarop die zandgronden staan aangegeven.

2.2.3 Integratie van de regelgeving in het al bestaande recht.
Deze zLjdelingse integratie vooronderstelt dat nieuwe regelgeving vooraf
getoetst wordt op de effecten die optreden in andere rechtsgebieden. In
zo'n systeem is het onmogelijk dat een quotering wordt ingevoerd zonder
dat vooraf vaststaat wat de aanspraken van pachter en verpachter in dat
kader zijn.

Een volumebeleid in de veehouderij wordt niet overwogen zonder dat
vooraf is onderzocht welke effecten de mogetijke modaliteiten van het in
te voeren systeem op de bestaande rechtsverhoudingen hebben.

Een onderzoek naar de oorspronkelijke doelstellingen van een aantal
door de overheid in de landbouw toegepaste regelingen, de uitwerking in de
praktijk, de onverwachte effecten, de veranderingen in de loop der tijd,
zoweL in de regeling zeLf, aIs in de omgeving waarin die werkzaam is, kan
inzicht geven in de betekenis van regelgeving voor de landbouwpolitiek.

[íageningen, 22 november 1989
M. van der Velde



Appendix I
bij bijlage III

Inventarisatie van relevant onderzoek

1. Specifiek op de landbouw gerichte beleidsstudies.

1. I De centrale onderzoeksgroep voor vraagstukken op het gebied van
het landbouwbeleid, is de llerkgroep Landbouwpolitiek van de
Landbouwuniversiteit, vootzltter is prof. dr. ir. J. de Hoogh.

L.2 Bestuurskundige aandacht specifiek gericht op de landbouw is
gebundeld in de vakgroepen Agrarisch Recht en Bedrijfskunde van de
LandbouwuniversiEeit, met als aanspreekpunten prof. mr. tí. Brussaard en
dr. P. Zuurbier.Appendix 2 bevat een opsomming van een aantal thema's van
de hand van dr. P. Zuurbier

1.3 Relevant onderzoek wordt verricht door de vakgroep Bestuurskunde
van de Faculteit der Sociale l.Ietenschappen van de Erasmus Universiteit
Rotterdam: het onderzoek van ir. C. Termeer naar de afstemming in het
besturingsnetwerk rondom de intensieve veehouderij.

2. Specifiek op de landbouw gericht juridisch onderzoek.

2.L Een concurrerende, veilige en duurzame landbouw vraagt om

beleidsinstrumenten waarbij een onderscheid tussen milieumaaEregelen en
produktievoorschriften minder zinvol wordt. Onderzoek naar
rechtsvoorschriften die rechtstreeks de agrarische produktie raken wordt
uitgevoerd aan de vakgroep Agrarisch Recht van de LIISI met name onderzoek
naar de superheffing door mr. M. van der Velde en voorgenomen onderzoek
naar volumemaatregelen in de veehouderij door mr. H. !íalda.

2.2 Milieurechtelijk onderzoek specifiek gericht op de landbouw wordt
uitgevoerd door de vakgroep Agrarisch Recht van de Landbouwuniversiteit,
met name door prof . mr. i,J. Brussaard.

3. Algemeen op instrluenten voor duurzaamtreid gericht onderzoek.

3.1 De RMNO (Raad voor Milieu en Natuur Onderzoek) is ver gevorderd
met een onderzoeksprogramma naar beleidsinsErumenten voor duurzaamheid. In
de voorbereidende werkgroep die een programmeringsstudie heeft uiEgevoerd,
zateí onder andere Opschoor, Nentjes en Hupkes. Gekozen is voor een breed
opgezet onderzoek naar de effectiviteit van instrumenten en beinvloe-
dingsmogelijkheden. Dit onderzoekprogramma bouwt voort op voorstellen
ontwikkelt in het kader van het "Integratieproject Milieu en Economie", in
garr1 Eezet door het Centrum voor energiebesparing en schone technologie.

Er wordt een stuurgroep gevormd waarin vertegenwoordigers van
maaEschappelijke organisaties (werkgevers, werknemers, consumenten)
zitting krijgen. Daarnaast komt er een wetenschappelijke
begeleidingsgroep. Gezien de brede opzeE van het onderzoek en de
noodzakelijk multi-disciplinaire inbreng wordt een systeem ontwikkeld voor
het vergaren van deskundigen-adviezen. Het project richt zich niet oP een
of meer bepaalde secEoren van de economie.

Afstemrning met dit projekt ligt voor de hand. fn aanvulling op deze
algemene studie naar instrumenten voor duurzaamheid, moet apart onderzoek
worden opgezeÈ, dat zich specifiek richt op de landbouw.

4L
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3,2 Een ptogramuieringsstudle Evaluatte Milleuwetgeving en
Milieubeleid is uitgevoerd aan het Centrum voor Milieurecht van de UvA
door mr- D. Boon,, onder begeleiding van prof. mr. N. Koeman. Aan hetzeLfde
Centrum is onderzoek gaandè naar alternatieve instrunenten in het
milieurecht. Hët gèat daaÍbij met rrame on zelfregulering, milieu-
convenaÍtten, horizontaal bestuur. Het onderzoek wordt uitgevoerd door dr,
M. Aal=ders, gnder begeleidng van prof . d.r. A.J. Hoekema.



Appendix 2

bij bijlage III

THE}4A' 5 VANUIT BEDR.I JFSKUNDIG EN BESTUURSKIJNDÏG GEBIED

BEDRI_ÍFSKr,ïNDIG

i. Kansen,' becireigingen van duurzame IandboLlw

1 . i . Onderzc,ek: na-a.r k-ansen en bedreigingen duurzame iandbot".tt"'

Typeonderzoek:strategische"erkenningvansectoren'
sectoritudi-e i macro -economisch/ beCr i- ,if s -
kundi g.

i .2 Gevolzen r,,àn Llr-:ur:a.me landbor-.rs,,productie I'OOr af zet!'.eten=.
Type àncierzoek: strategische 'rerk:enning van gevelgen i/an

duurzame landbou*producti-e uoor agribuginess'
voedings industrier retaiL en consumpt"iei
ma.rktkunciig/bedri if skundige aspecten'

1.3 Kansen en beclreigingen van duurzame landbouw voor 
""aarde-

toevoeging a,-n a.grai:.scfre groncistof f en ipri. js' toelevering
k,"alireit )

ir,,pe oÍIderzoei': : =tra.tegi':che'';er!':enn 
i ng ïan oplial-+" uni t i es

cp ketennivear:. mecr. -erionomiscir"becl'ri -ii=kunciige
aspecten '

1.4 Gevolgen ven duurzame la.nclbouw -+oor lagisti-ek en k*-aii-'"eit-:beheer
in aizetketens.
Tllpe ondei-zoek: bedni jf svergei.i jKing, cÀse -stuciiee ' bedri,if sk-trndig/

technologische asPecten'

i.5 Ontwik-keling van "audits"'r'oor doorl:'chting en a'ci'risering'ran
bedri j,,,en Cie gericht zi jn op verciuurzaming 'ran productie.
Type onder:oek- : bedrr jf :'k-undig/techn':Logisch

BE5ï-rUF'-.KUND I G
Z'. ,;veii:reicisbeleid m. b. t. duurzame lanciboucr

2. t Oni..*ikkeling en uitvoeri-ng van beleidsinsirument-mi:< voor
realisering van duurzame landbouqr'
gericht op integrale keten

af zonderi j. jke schakeis in ke+,-en

segmenien 'ra,n bedri-il'en in schakels in heten
T-vpe onderzoek: sectorstridie, iuridisch/bestr-:ursk-rtndlg.

:-. J Rol r,'an prcduct-."beclrr jf :=chappenschapc'en bi j
lceleici gericht op duurzame la.ndbouu.
Tl=pe onderzoekl =ect,oi-siudie ' met iurrdi=cire

impiementa.tie

en ]re:.t i-rur-sk-,:ndi ge

aspecten.

?,-1 5Oc-economi-:Che k-osten/L,aten'r-a.n t'fpen uan beieii:ins''.i-rlment-
ni :le.--:',zOO r i- ea. i i -r È F i n':,j;1r; p : -i.1113 i anCibO u'*

Tlrpe onder:oek-: -:+,rate_si:che verk-:nning, m3.c.,f, - en cecri jf =- 
-

ec c, noni sc ire i besi uurEkr:nd i Ëe i- n'"'l i sno ei':e n

?,4 ')ntwrk-kei.ing el', '3evoi jen ïan E'l-t':::eiie't::^'g
riuur:ame landi:ours'
T;,'pe,:nder:oe!:: '*itr3.iegi=che','eri':en:iing net nacr!-eccnoni'che
en iuriciisch/bestuurskunciige es§ecten
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