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Tijden veranderen. Het Europees Landbouwbeleid dat zo nadrukkelijk in het centrum heeft
gestaan van de ontwikkeling van de Europese Unie, staat thans onder druk. Daardoor komt op
nationaal niveau de vanzelfsprekende positie van de ministeries die verantwoordelijk zijn voor
landbouwzaken ter discussie. De legitimatie ligt al lang niet meer voornamelijk bij het behalen
van de productie- en inkomensdoelstellingen van boeren, maar de opgave voor de landbouw is
sterk verbreed. Omgevingsbeheer en zorg voor kwaliteitsbeheer in de keten komen centraler te
staan. Daarvoor is een nieuwe contract met de samenleving in het algemeen en met de regio in
het bijzonder nodig. Daarmee verandert ook de rol van de ministeries die daar verantwoordelijk
voor zijn. Zo ook in Nederland.

De toekomstige rol van het Nederlandse Ministerie van LNV ten gevolge van de veranderingen
in het Gemeenschappelijk LandbouwBeleid, in de landbouw en in de regio, staat in dit advies
van de Raad voor het Landelijk Gebied centraal. Er is heel veel aan de orde, zowel inhoudelijk,
bestuurlijk-juridisch als organisatorisch. Het rijk staat voor een moeilijke opgave, waar LNV op
het terrein van landbouw en plattelandsbeleid een invulling aan moet geven. Dit vraagt in
horizontale en verticale zin drastische aanpassingen. De raad heeft in dit advies de nieuwe
opgaven voor LNV geschetst en geeft aanbevelingen hoe hieraan invulling kan worden gegeven.

Bij het behandelen van dit brede terrein heeft de raad zich noodgedwongen beperkingen
opgelegd. Zo heeft de raad - ondanks het grote belang op Europees en nationaal niveau - het
visserijbeleid niet in zijn beschouwingen en aanbevelingen opgenomen. Bovendien is het natuur-
en landschapsbeleid slechts zijdelings - en voorzover van belang voor het plattelandsbeleid -
meegenomen. Tenslotte heeft de raad geen aandacht besteed aan de noodzakelijke
veranderingen op Europees niveau. Bij de komende InterGouvernementele Conferentie 2000
staat het onderwerp van verdergaande institutionele hervormingen op de agenda. Dit is
belangrijk vanuit de zorg om het landelijk gebied in Nederland en Europa.
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De rol en positie van de regioʼs binnen de lidstaten verandert. Er is een wens om de regionale
identiteit en ontwikkeling te versterken, maar tegelijkertijd wordt de betekenis van Europees
beleid voor de nationale en regionale situatie steeds nadrukkelijker voelbaar. De minister van
LNV heeft de raad gevraagd advies uit te brengen over de toekomstige rol van zijn ministerie
tussen Europa en de regio, in het licht van de ontwikkelingen in Nederland en in Europa.

!�"��	�	���
��	
������

��������	��
���������������������������	��
Nederland ontwikkelde zich in 400 jaar van statenbond tot eenheidsstaat: van de Republiek der
Verenigde Nederlanden (Unie van Utrecht, 1579), via een sterk centralistische eenheidsstaat
naar Frans model (1798-1814) die daarna weer meer werd gedecentraliseerd (1814-1848), naar
uniformering van de organisatie van regionale en plaatselijke besturen. Het grondwettelijk
stramien van 1848 is tot heden geldend gebleven. Dit bestel is niet steeds doelmatig gebleken.
Na de Tweede Wereldoorlog is de samenvoeging van gemeenten in gang gezet en is gezocht
naar gestructureerde samenwerking door gemeenschappelijke regelingen. Met het ontstaan van
nieuwe samenwerkingsvormen in de regio zal het bestel in ontwikkeling blijven.

���������������������
��������������
De Europese geschiedenis na 1945 wordt gekenmerkt door het streven naar economische en
politieke integratie. Na minder belangrijke voorgangers werd in 1958 de Europese Economische
Gemeenschap (EEG) opgericht. Hieraan namen zes landen deel: de Bondsrepubliek, Frankrijk,
de Benelux-landen en Italië. In 1973 traden het Verenigd Koninkrijk, Denemarken en Ierland toe
en vervolgens Griekenland (1981), Spanje en Portugal (1986) en Oostenrijk, Finland en Zweden
(1995). Met het Verdrag van Maastricht (1992) wordt de Europese Unie ingesteld, gebaseerd op
de pijlers van de gemeenschappen (met name de EG), gezamenlijk buitenlands en
veiligheidsbeleid en samenwerking op het gebied van justitie en binnenlandse zaken. Van
oorsprong heeft de Europese Gemeenschap economische doelstellingen en het budget is met
name gericht op het landbouw- en structuurbeleid. Andere doelstellingen winnen echter terrein.
Vanaf 1986 wordt onder meer ook een (natuur- en) milieubeleid gevoerd dat steeds belangrijker
is geworden.

�����������������������	�����������
�������
De Europese Unie heeft een regelgevende bevoegdheid die boven de nationale wetgeving
uitgaat, al dringt dat niet altijd voldoende door tot Nederlandse bestuurders, ambtenaren en
burgers. De EU heeft ook groeipotentie. Uitbreiding zal wel consequenties hebben voor het
landelijk gebied en leiden tot aanpassingen op velerlei terrein. De EU krijgt steeds meer het
karakter van een staat. De bij een democratische rechtsstaat horende scheiding der machten
blijft echter uit. De lidstaten houden via de Raad van Ministers vast aan een belangrijk deel van
de wetgevende èn uitvoerende macht. Dat wringt, zo blijkt ook in de praktijk. Over hoe Europa
zich verder zal ontwikkelen lopen de meningen uiteen. Er zijn tendensen waar te nemen van
zowel het federale model, het Europa van de vaderlanden, als het Europa van de verschillende
snelheden.

����	�����	��������
Voor de wereldhandel heeft de EU te maken met de Wereldhandelsorganisatie WTO. Die heeft
eind 1999 de Millenniumronde ingezet, welke in drie jaar moet leiden tot verdere liberalisering
van de handel in agrarische producten, diensten, intellectueel eigendom en kapitaalverkeer. De
EU moet in dit kader - óók intern - aandacht besteden aan:
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0
 ������
����
��1��������	
���������	������	. Voor het realiseren van de overgang naar duurzame
productie, multifunctioneel grondgebruik en beheer van het landelijk gebied, is het handhaven, verruimen
en nader specificeren van de ʻgreen boxʼ noodzakelijk;
0
���������
���	���������	���2 De voor de Europa essentiële omvorming van landbouwsubsidies tot
betalingen voor omgevingsbeheer moet doorgezet kunnen worden;
0
 ���	����'
 ��
 ���������	������	. Voor een kwalitatief hoogwaardig landelijk gebied moet
inkomenssteun in de vorm van betalingen voor omgevingsbeheer vooral terechtkomen bij boeren die
daaraan kunnen bijdragen; overwogen moet worden óók anderen dan boeren voor zulke betalingen in
aanmerking te laten komen en zo de exclusieve koppeling van plattelandsbeleid aan de landbouw, en de
kritiek van oneerlijke concurrentie door subsidiëring, weg te nemen.

����������	�������������	�����	���
Met de Ramsar Conventie (wetlands), de Agenda 21 (duurzaamheid), het Biodiversiteitsverdrag,
het Klimaatverdrag en het CITES-verdrag (handel in beschermde soorten) is Nederland
internationale verplichtingen aangegaan die verder reiken dan Europa. Binnen de EU zijn er voor
natuur en milieu meer dan 200 regelingen, waar onder de Vogelrichtlijn, Habitatrichtlijn en
Nitraatrichtlijn. De integratie en implementatie hiervan baart thans zorgen. Integratie van het
milieubeleid in het overige Europees beleid is met het verdrag van Maastricht verplicht
geworden.

!#"��	�
���$$	��
����
��	������		����
�����	�	��

�������������������
��������������������	���� �������!�	����"� !#
Sinds de crisis in de jaren dertig ontwikkelden de landen in Europa een landbouwbeleid. De
landbouw speelde ook een belangrijke rol bij de vorming van de EEG. Landbouwbeleid werd een
communautair beleid. Nederland en Frankrijk waren de grootste belanghebbenden bij het
Gemeenschappelijk Landbouw Beleid (GLB) dat in 1958 door Mansholt tot stand kwam. Dit
ʻparadepaardjeʼ van de Europese integratie kwam in de jaren '80 onder druk te staan: door
melkplassen, boter- en graanbergen en wijnmeren, natuur- en milieueffecten, hoge kosten en
ongelijke verdeling. Dit leidde tot de MacSharry-maatregelen (1992): quotering en prijsverlaging
gekoppeld aan compensaties, braaklegging, structuurmaatregelen en begeleidende
maatregelen, waaronder landbouw-milieumaatregelen. Deze maatregelen gingen niet ver
genoeg en al gauw ontstond de roep om verdere hervormingen en de Agenda 2000 is daarvoor
een aanzet.

��������	������������
Nederland speelde in de beginfase van de Europese eenwording een vooraanstaande rol maar
na het tot stand komen van het GLB werd overgegaan op consolidatie. Daar ons land tot 1992
netto-ontvanger was daar ook belang bij. Dit resulteerde in terughoudendheid bij de ontwikkeling
van Regionaal beleid, de hervormingen van het GLB en de ontwikkeling van een Europees
plattelandsbeleid. Na de MacSharry-hervormingen van 1992 werd Nederland steeds meer netto-
betaler. Het terugdringen daarvan - de Zalmdoctrine - heeft de Nederlandse houding richting
Brussel de laatste jaren gedomineerd, en niet geheel zonder succes.
Door deze opstelling zijn kansen blijven liggen, ook bij de totstandkoming en nationale
uitwerking van een Europees plattelandsbeleid. De landbouw-milieuverordening heeft in
Nederland een kwalitatief goede maar kwantitatief beperkte invulling gekregen. De aanpak van
de Rurale OntwikkelingsPlannen laat op gang gekomen. Nederland loopt niet meer voorop maar
heeft nog wel dat gevoel. Slechts op een enkel terrein - zoals bij Natura 2000 - is dat nog het
geval, maar zelfs dan blijven we achter bij de implementatie. Met andere lidstaten moeten wij nu
door het Europees Hof worden aangesproken op de implementatie van diverse Europese
richtlijnen.

���$
����%&&&
De noodzaak om de Europese landbouw op een andere leest te schoeien, wordt benadrukt door
dreigende overproductie, de nieuwe WTO-ronde, de komende uitbreiding van landen met een
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groot productiepotentieel én de rapporten van onder meer Buckwell en de Groep van Brugge.
Tegen deze achtergrond is de Agenda 2000 opgesteld, waarin de hoofdpunten zijn:
• ���������
 ����' ������� �: aan het ontvangen van compensatie voor prijsverlagingen van landbouw-

producten (milieu)voorwaarden verbonden;
• ���������
���������
�������: de directe betalingen worden uitgekeerd in de vorm van een totaalbedrag

gerelateerd aan het aandeel per lidstaat in de totale productieomvang. (Door uitstel van de
prijsverlagingen in de zuivelsector is de omvang van de nationale envelop voorlopig beperkt);

• ���������
 3�	�������	�����
 4��������	�������������: Rurale OntwikkelingsPlannen (ROPʼs) worden
voor het rurale gebied verplicht en de basis waarop co-financiering uit Brussel kan worden gevraagd;

• ���������
��	���
��5��
��
���	�����
���� ����&��	���: 3 nieuwe doelstellingen vervangen de 6 oude:
         - 1. voor armste regioʼs: hoogste prioriteit, strikte toepassing, 2/3 van het budget. Niet in Nederland
         - 2. voor gebieden met bijzondere structuurproblemen. Noorden, reconstructiegebieden en steden
         - 3. voor werkgelegenheidsprojecten

������������� ������'���	
Met de Agenda 2000 wil de Europese Commissie de landbouw stoelen op het ʻEuropees
LandbouwModelʼ (ELM) en zo voortborduren op het feit dat het Europese landbouwbedrijf van
oudsher een gezinsbedrijf is, geïntegreerd in een sociale gemeenschap en in lokale
productieomstandigheden en marktverhoudingen. Zo wordt duurzame productie,
multifunctionaliteit en beheer van het landelijk gebied als uitgangspunt genomen, op een wijze
die ook in WTO-verband acceptabel zou moeten zijn. Het ELM is uitgewerkt in de toelichting bij
de Agenda 2000 van juli 1997 en geaccepteerd als richtlijn voor de ontwikkeling van de
Europese Landbouw in de Raad van Luxemburg in december 1997. Het legt de basis voor de
definiëring van ʻgoede landbouwpraktijkʻ, een begrip dat vertaald moet worden naar lokale
omstandigheden en moet gelden voor alle landbouwgebieden binnen de EU. Diensten door de
landbouw die vérder gaan dan een goede landbouwpraktijk moeten als extra vergoed worden.
Op het ELM is nogal wat kritiek. WTO-partners zien het als een manier om de
landbouwsubsidies te verdedigen. Ook binnen de lidstaten is het draagvlak nog niet groot, wat
het beeld van window-dressing versterkt. De Europese landbouw zal zijn functie voor de
samenleving moeten waarmaken. Ook moet de bereidheid van die samenleving om daarvoor te
betalen worden aangetoond en evenzo dat dat de concurrentieverhoudingen op de wereldmarkt
niet verstoort. Met de huidige afspraken over de Agenda 2000 wordt nog niet aan deze eisen
voldaan.

���	���������������$
����%&&&����������������� ������'���	
Met de Agenda 2000 wordt (met kleine stappen) gewerkt aan hervormingen en de overgang van
een specifiek landbouwbeleid naar een breder plattelandsbeleid. Dit stelt Nederland voor een
probleem. Ons landelijk gebied wijkt wat betreft verstedelijking en gebruik af van wat in Europa
gangbaar is, waardoor EU-regelingen daar niet goed op aansluiten. Implementatie moet zó
plaatsvinden dat het maatschappelijk functioneren van ons landelijk gebied wordt verzekerd. Het
Europees Landbouwmodel vergt als basis voor de Agenda 2000 een geloofwaardiger invulling:
0
6�
�7
5��& zal zich, naarmate de prijssteun verder wordt afgebouwd, meer moeten richten op
het stellen van kaders voor de steun aan regioʼs en individuele boeren. ʻGoede landbouwpraktijkʼ
is daarbij een belangrijk ijkpunt met ruimte voor regio-specifieke invulling.
0
 ,�
 ���������
 ��
 ���������
 ������ moeten naast de algemene eisen van ʻgoede
landbouwpraktijkʼ - afhankelijk van het gebied - extra eisen gesteld kunnen worden.
0
,�
��	���&������� zal de éis van multifunctionaliteit losgelaten moeten worden. In Nederland
zullen gespecialiseerde en verbrede landbouw naast elkaar plaats moeten en kunnen vinden.
Wel zullen álle bedrijven moeten voldoen aan eisen van consument, milieu en landschap. Er is
een nieuw ondernemerschap nodig, dat daarmee en met de markt- en andere ontwikkelingen
weet om te gaan Dit kan zich vertalen in de volgende strategieën:
• ���8������
 ��
 ��������������
 ������� (specialisatie, diversificatie, samenwerking, ketenintegratie en

risicospreiding; exploitatie van kennis- en kapitaalintensieve productiemethoden);
• ���8������
 ��
 	�
 ����� (aandacht voor de toegevoegde waarde aan de primaire productie: be- en

verwerking, verkoop op het eigen bedrijf en door verkorten van ketens;
• ������	��
(combinatie landbouwproductie en nevenactiviteiten op basis van bedrijf/omgeving);
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• ������	�����
 (beheer als (familie)bezit met extensivering en/of uitbesteding van werkzaamheden, en
aanvulling van het inkomen door werkzaamheden buiten het landbouwbedrijf);

• ������� (keuze voor bedrijfsbeëindiging als andere strategieën niet mogelijk zijn).

!%"��	���	�	���
��	���
�	���$��	��	���
�����	�	��
�	&�

�������������������������((����	�������������)�����
De EU heeft zijn oorspronkelijke doel van een gemeenschappelijke markt verbreed. De tijd is
gekomen om kwaliteit en duurzaamheid dezelfde prioriteit te geven als marktwerking en
concurrentiekracht. Daarbij gaat de relatie stad-land een rol spelen en mede daarom moet de
EU haar aandacht uitbreiden van economisch achtergestelde gebieden, naar ecologisch
achtergestelde, dichtbevolkte gebieden. Juist dáár is open ruimte, natuur en landschap nodig.
Plattelandsontwikkeling en transformatie van de landbouw zal er een eigen begeleiding vragen.
Om op de wereldmarkt concurrerend te zijn, zal Europa zich moeten richten op zijn eigen sterke
punten: kennis, kapitaal en een grote diversiteit aan kwaliteitsproducten. Deze producten,
geproduceerd in een kwalitatief hoogwaardig landschap, zijn soms ook regiospecifiek. Het
bestaan van gespecialiseerde productie voor internationale markten naast kleinschaliger
productie met een hogere toegevoegde waarde voor gespecialiseerde of regionale markten én
verbrede landbouw kan spanningen geven. Dat vraagt aandacht van de overheid evenals de
prijsvorming van de maatschappelijke diensten van de verbrede landbouw.

�����
�����������������������	����	���	����
��������������
Het Nederlandse landelijk gebied kenmerkt zich door een eigen karakter en gebruik. Ondanks
een hoge bevolkingsdichtheid en sterke verstedelijking is er nog contrast tussen stad en land.
Ons land moet vasthouden aan de waarde van zijn landelijke gebieden als onmisbare
tegenhanger van het stedelijke. De Europese beeldvorming dat Nederland geen landelijk gebied
meer zou hebben, moet niet worden overgenomen. Er kán geen uniform beeld van het landelijk
gebied in Europa gehanteerd worden en er moet dus ruimte zijn voor een gedifferentieerde
invulling op basis van de nationale en regionale verschillen. In een vergroot Europa zal
Nederland nóg meer verstedelijkt lijken. Volgens de OECD- en EU-definities is hier nú al
nauwelijks landelijk gebied meer. Als de EU-regelgeving en subsidiëring zich nog meer op
grootschalige open plattelandsgebieden gaat richten, heeft Nederland een probleem. En dat
terwijl het ons resterende landelijk gebied hier zó essentieel is en ook zó onder druk staat.
Ook de Nederlandse landbouw onderscheidt zich binnen Europa als kapitaalintensief, export-
georiënteerd en relatief kleinschalig. De Europese regelgeving stimuleert een grootschaligheid
die in contrast staat met het fijnmazig Nederlandse bestuurssysteem en de kleinschaligheid van
het Nederlands landschap. Slechts 50 % van de productie valt onder het Europees markt- en
prijsbeleid en van oudsher bestaat de sector vooral uit zelfstandige boeren. Door die verschillen:
• zal de overgang van prijssteun naar een geliberaliseerde markt over het geheel soepeler verlopen dan

elders, maar de grondgebonden landbouw is wél afhankelijk van steun;
• zal plattelandsontwikkeling voortbouwen op de coöperatieve traditie en vernieuwing daarvan;
• zal de omslag van betaling op productbasis naar betalingen op hectarebasis voor Nederland

ingrijpend zijn, als niet óók met bevolkingsdichtheid en milieudruk rekening wordt gehouden;
• zal de historische fijnmazigheid verloren gaan.

*��	��+�������	��
�,	�������������������������������������
�����
De Agenda 2000 introduceert een Kaderverordening Plattelandsontwikkeling waarin negen
bestaande verordeningen zijn opgenomen. Voor alle landelijke gebieden moet een Ruraal
OntwikkelingsPlan (ROP) komen. In Nederland is één landsdekkend
Plattelandsontwikkelingsplan (POP) opgesteld met daarbinnen vier ROPʼs voor landsdelen. De
landbouw-milieumaatregelen zijn ondergebracht in het Programma Beheer dat als
uitvoeringsinstrument aan de ROPʼs wordt gekoppeld. Bij de verdere uitwerking en bijstelling
van POP en ROPʼs is aandacht nodig voor:
0
 �����
	���
 �����������	�
������ ���. De samenwerkende provincies moeten de regie voeren -
met erkenning van bestaande samenwerkingsverbanden - en de kwaliteitseisen voor het landelijk gebied
mede vanuit stedelijke gebieden en behoeften moeten formuleren;
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0
��1��������	�
��5��
���
��		����. ROPʼs moeten ����9��������plannen zijn: om landbouwbedrijven
binnen ecologische, economische, sociale en culturele randvoorwaarden levensvatbaar te maken. Dat
vergt een geïntegreerde inzet van doelen en middelen;
0
.,4:�
������	��
���
 ;���	�
 ���	������������<. Het voldoen aan ʻgoede landbouwpraktijkʼ moet
niet alleen een voorwaarde zijn voor het ontvangen van premies in het kader van de cross-compliance
maar óók voor het ontvangen van betalingen uit de plattelandsverordening;
0
 ������
 ����
 <������
 ��	�������� ���<. De Kaderverordening maakt de ondersteuning van een
verbrede landbouw mogelijk. Deze kans in de uitwerking van het POP en de ROPʼs moet worden benut
en daartoe moet verbrede landbouw als bedrijfsvorm wordt erkend. Bij een volgende herziening moet de
definiëring van ʻlandbouwbedrijfʼ uitgebreid worden in de richting van een ʻruraal ondernemerschapʼ.
Daarbij wordt landbouw verbreed ingevuld en de vakbekwaamheid zal ook expliciet de kwaliteitseisen van
consumenten alsook zorg voor de omgeving omvatten (bedrijfsomgevingscertificering);
0
&��=���������
��
	�
����������. De ROPʼs gelden voor 7 jaar. Daarom moet bij de invulling en uitwerking
van de plannen flexibiliteit en tussentijdse bijstelling en aanvulling mogelijk zijn.

�����-��������������������������	������������������	��������	�������	���
Het Europees beleid en de Agenda 2000 moeten adequaat worden verankerd in het nationaal
ruimtelijk beleid in termen van bestemming, inrichting én beheer, vanuit een samenhangende
benadering van de verschillende functies. Voor de uitvoering van plannen en projecten moeten -
taakstelling en fasering worden afgestemd op het beschikbare budget. Na afstemming van het
Nederlandse beleid op de Europese benadering, hoeft minder vaak ʻbeleid bij geld gezochtʼ te
worden en wordt de huidige onderbesteding op een meer doelmatige wijze teruggedrongen. Dit
is temeer van belang nu ons land (Berlijn, maart 1999) meer middelen dan verwacht uit de
Structuurfondsen toegewezen heeft gekregen. Met name implementatie van de
Kaderverordening Plattelandsontwikkeling zal gevolgen hebben voor het nationaal ruimtelijk
beleid voor landbouw, natuur, recreatie en visserij. Het 2e Structuurschema Groene Ruimte
moet dit vastleggen.
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Bij het zoeken van een positie binnen Europa moet rekening worden gehouden met de
specifieke bedreigingen voor Nederland. Met de uitbreiding van de EU komen er grote, niet
verstedelijkte oppervlakten landelijk gebied bij, waarop de regelgeving en subsidiëring mede
gericht moeten worden. Dat kan ten koste gaan van de toch al zo beperkte aandacht voor de
relatief verstedelijkte gebieden, zoals bij ons. Nederland moet daarom bondgenoten binnen
Europa zoeken: vergelijkbare regioʼs wat betreft bevolkingsdichtheid, productie en milieudruk,
zoals:

bekken van Parijs centraal België
Zuidoost Engeland  gebied rond Milaan
Nordrhein-Westfalen kuststrook Lissabon-Oporto
Hessen delen van Denemarken

Let wel: deze gebieden verschillen onderling sterk en maken deel uit van verschillende landen
en culturen. Daardoor is het bepaald niet zeker dat zij ook bondgenoten willen en zúllen zijn.
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Nederland heeft vanouds een Atlantische en mondiale oriëntatie wat wellicht de beperkte
Europese oriëntatie en besef van de specifieke waarden van het eigen landelijk gebied verklaart.
De ontwikkeling van stad en land is sterk verweven en investeringen in het landelijk gebied
waren mede mogelijk door de inkomsten uit de handel. Ons landelijk gebied kent - net als
Europa als geheel - een grote verscheidenheid door de in uiteenlopende fysieke en culturele
omstandigheden en een generatieslange bewerking en gebruik. In de 20e eeuw waren echter
uniformerende krachten aan het werk. Globalisering kan dat versterken maar óók voor een
tegenbeweging zorgen. Om te kunnen concurreren op een internationale markt zullen regionale
economieën zich immers willen onderscheiden met de eigen kenmerken. Een Europa zonder
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binnengrenzen zet de regioʼs aan tot eigen initiatieven in de richting van Brussel, maar ook tot
samenwerking met regioʼs in andere landen, onder meer in het kader LEADER.
Door de opkomst van Europa én de regioʼs zullen de nationale staten aan belang inboeten.
Overal is een versterking gaande van regio wat betreft status, verantwoordelijkheden en
middelen, naar het voorbeeld van de Duitse Länder. Er lijkt een wedloop te ontstaan om regioʼs
van voldoende bestuurlijke kracht te voorzien voor de uitdagingen van transregionale
samenwerking, regionale ontwikkeling, toegang tot Europese instituties en benutting van
fondsen. Dit staat op gespannen voet met de verantwoordelijkheden die de lidstaten in de
richting van de EU houden.
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Gebiedsgericht beleid ontstond uit onvrede met generieke oplossingen en de sectorale
benadering én de wens om regionale samenwerking en initiatieven te honoreren. LNV heeft met
de Waardevolle CultuurLandschappen (WCL) pas laat aan gebiedsgericht beleid bijgedragen.
Evaluatie van gebiedsgericht beleid in ROM- en WCL-gebieden laat positieve en negatieve
punten zien. De uitwisseling, gezamenlijke visieontwikkeling, draagvlak en benutting van
creativiteit worden als positief ervaren, in tegenstelling tot het ontbreken van een juridische
status voor plannen, de grote beleidsinspanning, de beperkte democratische legitimatie, het
langs elkaar heen werken en de onzekerheid over regels en beleid.
Gebiedsgericht beleid is een aanvulling op het algemene beleid. Op basis van het
BestuursAkkoord Nieuwe Stijl (BANS) zijn IPO, LNV en VROM het eind 1999 eens geworden
over een sturingsmodel voor gebiedsgericht beleid met afspraken over rollen en
verantwoordelijkheden. Dit is verwerkt in het POP en de werking zal derhalve uit de regionale
ROPʼs moeten blijken.


���������������.
In een brief aan de Tweede Kamer van 8 juli 1998 introduceerden de ministers van LNV en
VROM het begrip ʻgebiedscontractenʼ, als middel om maatwerk mogelijk te maken én tegelijk de
verantwoordelijkheden te borgen. Het rijk is daarop het ʻproject Gebiedscontractenʼ gestart, om
een algemeen kader te ontwikkelen voor bijzondere situaties, zoals de Reconstructiewet en de
Stimuleringsregeling Gebiedsgericht Beleid (SGB 2000). Een gebiedscontract is hier: ���
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zijn géén subsidie-overeenkomst in de zin van de Awb, omdat het gebruik van privaatrecht hier
de publiekrechtelijke regeling zou doorkruisen. Wel is sprake van een vergaand commitment.
Géén aandacht wordt dus besteed aan afspraken tussen de provincie en regionale/lokale
partners en in deze opzet zijn de gebiedscontracten inclusief hun financiering er alleen voor
specifieke categorieën. Gebieden moeten de moeite waard zijn, er moet sprake zijn van grote
knelpunten of een complexe beleidsopgave, het generieke beleid moet er tekort schieten en er
moet een integrale aanpak én substantiële rijksbijdrage nodig zijn.
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De overmaat aan bestaande regelgeving (ca. 90 regelingen, waarvan 65 van LNV) kan een
belemmering zijn voor het vinden van nieuwe wegen of voor samenwerking tussen partijen: in
alle gebieden en bij alle partijen. Er moet een instrument ontwikkeld worden voor een nieuwe
manier van gebiedsgericht werken in het landelijk gebied: een doorzichtig instrument, niet
eenzijdig door de overheid bepaald maar een kader vormend voor afspraken tussen
uiteenlopende partijen in een gebied. Dát zou met recht gebiedscontract genoemd kunnen
worden. Afhankelijk van de doelstelling, de contractanten, de rolverdeling en de behoefte aan
functiewijziging zou voor zulke gebiedscontracten een vergunningenmodel, een economisch
beheersmodel en een medeverantwoordelijkheidsmodel mogelijk zijn, gekenmerkt door een
specifieke combinatie van juridische, economische en sociale sturing. Dit zou dus verder gaan
dan de huidige gedachteontwikkeling waarin de provincie in geselecteerde gebieden initiatieven
stimuleert en verzamelt, en met het rijk de financiering van de uitvoering regelt in een
ʻgebiedscontractʼ, een bilaterale bestuursovereenkomst. Deze beperkte benadering roept vragen
op: over het democratisch gehalte, de communicatie, de betrokkenheid van de beoogde actoren
en de uitsluiting van gebieden.
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Er worden hoge eisen gesteld aan gebiedsgericht beleid, ook in het kader van de ROPʼs. De
veelheid van regelingen voor gebiedsgericht beleid vraagt - gebiedscontract of niet - in alle
gevallen stroomlijning, aanpassing en afstemming. Daarna moet de provincie de loketfunctie
naar lokale overheden, maatschappelijke organisaties, bedrijven en burgers (kunnen) vervullen.
In bepaalde gevallen zullen zich problemen voordoen die niet binnen de huidige wet- en
regelgeving zijn op te lossen, terwijl de nagestreefde doelen wel de juiste zijn. Dáár moet een
wettelijke experimenteerstatus toegekend kunnen worden. Onder het motto: ʻ�������	�
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De bestaande wet- en regelgeving en daaraan verbonden instrumenten moet zonder ingrijpende

veranderingen zo hanteerbaar mogelijk gemaakt worden. Verbetering is nodig wat betreft: afstemming
van procedures, termijnen en subsidievoorwaarden, verbetering van toerekeningsmechanismen,
helderheid over de uitvoering en de inrichting van dat éne loket.
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In specifieke gebiedscategorieën waar sectoren integraal en in samenhang behartigd moeten worden
is ook een bundeling en betere inzetbaarheid van geldstromen nodig. Dit sluit aan bij SGB 2000.
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Waar de uitvoering van projecten in de regio - ondanks de aanpassingen - niet mogelijk maar wél
wenselijk is, moet een wettelijke experimenteerstatus aangeven binnen welke kaders afgeweken kan
worden van bestaande wet- en regelgeving. Toekenning van die status kan in een gebiedscontract
(bredere invulling) worden vastgelegd.
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Nederland was één van de zes oprichters van de Europese Gemeenschap. Daardoor kan de
houding van ʻwij weten het welʼ postvatten en ons land het slachtoffer worden van een
remmende voorsprong. Landen die bekend staan als Euro-sceptisch (UK), minder goed
georganiseerd zijn (zuidelijke landen) of recent zijn toegetreden (Oostenrijk, Finland en Zweden)
lijken meer bewust van het belang van het Europese beleid(sproces) en de consequenties
daarvan voor interne bestuurlijk-organisatorische zaken. Zij weten er thans ook beter op in te
spelen.

��������������������
������
���	������

Nederland wil graag Europagezind overkomen maar in de praktijk bepalen vooral nationale be-
langen (ʻkaasʼ) de positie. Ook de voortrekkersrol bij de start van de Europese integratie werd
ingegeven door nationale belangen, net als nu de afwachtende rol en het gevecht tegen de
netto-betalingspositie. De aandacht voor nationale belangen is terecht maar dat belang vertaalt
zich nu teveel in geld en te weinig in een inhoudelijke en bestuurlijk-juridische afstemming met
Europa én het scheppen van ruimte voor een eigen invulling. Op de lange termijn ligt er winst in
een betere afstemming op het Europese beleid gekoppeld aan een sterk bewustzijn van de
eigen belangen. Versterking van de regio speelt in de hele EU en moet dus ook op dat niveau
bezien worden. In Nederland speelt de ontwikkeling zich (nog) of op een kleinschaliger niveau
dan elders in Europa, maar de tendens is onmiskenbaar. Om te voorkomen dat tussen deze
Europeanisering én regionalisering een nationale ʻuithollingʼ ontstaat, moet ʻverzetten tegenʼ
worden omgebogen naar ʻmeespelen inʼ.
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Plannen met een onduidelijke status, gebiedscontracten of vage afspraken die wringen met
nationale of Europese regels doen de gebiedsgerichte aanpak geen goed, laat staan met
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processen, boetes en terugbetalingen. Aansluitend op bestaande afspraken is aandacht nodig
voor:
> ����������	��������	
 ��
 ��&�����������5������2 De lidstaat is eindverantwoordelijk voor het
nakomen van EU-verplichtingen, ook bij decentrale uitvoering. Daarom moet het rijk een
informatierecht, de bevoegdheid tot onderzoek, controle en aanwijzingen, alsook de financiële
aansprakelijkheid regelen. Er moet een goed overzicht worden bijgehouden van EU-regelgeving,
de daaruit voortvloeiende informatieverplichtingen en de stand van de uitvoering.
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 In het
gemeenschapsrecht ligt dwingend besloten dat deze de juridische ordening van de lidstaat
binnendringt en kán raken aan de beginselen van de Nederlandse rechtsstaat. Dit vergt:
• heldere procedures en voldoen aan EU-meldings- en overleggingsverplichtingen, tijdige en correcte

verwerking EU-regelgeving in de nationale rechtsorde en signaleren waar dit de eigen constitutionele
kaders doorkruist. Indien nodig en verantwoord de Grondwet aanpassen;

• grotere betrokkenheid van de Tweede Kamer bij de totstandkoming van EU-beleid en nauwer contact
met de regering daarbij. In bijzondere gevallen zou het parlement de minister ook moeten kunnen
verzoeken een bepaald standpunt uit te dragen of pas een definitief standpunt in de Raad van minis-
ters in te nemen ná parlementaire meningsvorming.
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 De Europese integratie heeft geen formele maar wel feitelijke
consequenties voor de Nederlandse bestuurlijke ordening. De aansprakelijkheid van het rijk bij
EU-regelgeving, ook bij zaken die naar óns constitutioneel recht tot het domein van het
decentraal bestuur behoren, roept centralisering op om spanningen te omzeilen. EU-beleid raakt
echter toch altijd aan het medebewind van het decentrale bestuur en vraagt daarom
voorzieningen die deze medeverantwoordelijkheid versterken: een betere nationale coördinatie
bij de voorbereiding en uitvoering van EU-besluiten.
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Een ʻfunctioneleʼ regio-indeling, dus op basis van gemeenschappelijke kenmerken, ligt voor de
hand. Echter, uitgaande van de bestaande situatie en de noodzakelijke bundeling van krachten
kan beter worden aangesloten bij de huidige bestuurlijke indeling. Er zijn geen Europese eisen
aan de aard en omvang van ʻeen regioʼ, maar de eenwording leidt wel tot de behoefte aan
schaalvergroting. De provincies hebben niet het vereiste schaalniveau in Europees verband.
Eerder moet gedacht moeten worden aan structurele samenwerkingsverbanden van een aantal
provincies. Het moet vanwege de bestuurlijke aanspreekbaarheid altijd gaan om combinaties
van héle provincies. Europa onderscheidt er voor statistische doeleinden (NUTS) nú al vier:
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Vier regioʼs lijkt voor Nederland ook het maximum. Minder is wellicht beter. Bij een keuze voor
vier landsdelen zou moeten worden aansloten bij de bestaande NUTS-indeling.
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Op elk beleidsterrein is een inkadering door wetten en regels nodig, als waarborg voor
continuïteit en rechtszekerheid. Ons gedetailleerde rechtssysteem is een door generaties
opgebouwde verworvenheid. Maar er moet óók oog zijn voor regionale differentiatie,
mogelijkheden van zelfsturing en integrale oplossingen. Dit vraagt aangepaste wet- en
regelgeving. Het gezamenlijk zoeken en vormgeven van de beste balans tussen algemeen
geldende wetten en lokaal maatwerk wordt bemoeilijkt door een gebrek aan onderling
vertrouwen door negatieve ervaringen in de voorbije jaren. Herstel van dit vertrouwen moet
daarom voorop staan.
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Het beleidsveld van LNV is in beweging. De landbouw heroriënteert zich op de wensen van de
samenleving en de internationale druk van de markt. In het landelijk gebied neemt de ruimte- en
milieudruk toe, terwijl de betekenis ervan steeds meer mensen raakt. Ook de omgéving van
LNV is in beweging. De wijze van besturen en de verhouding tot de maatschappelijke partners
verandert, de positie van de regioʼs wordt sterker, de invloed van Europa is groter en breder
geworden en mondiale handels- en milieueisen winnen aan invloed. De consequenties van het
EU-lidmaatschap worden onderschat. Ons land moet worden gesommeerd te voldoen aan zijn
verplichtingen. Met het groter worden van de Europese invloed is de participatie van ons land in
het EU-beleid echter juist verminderd en versmald, hetgeen de positie van de nationale overheid
onnodig verzwakt. De huidige regelgeving en besluitvorming is voor velen te complex en het
vertrouwen tussen overheden en maatschappelijke partners is beschadigd. Bovendien is er
sprake van nationaal coördinatievraagstuk daar LNV niet de enige behartiger van de belangen
van het landelijk gebied en de regio's is.

De veranderingen hebben grote gevolgen voor de positiebepaling van LNV. Vanuit de centrale
opgave om zijn Europese inbreng vorm en inhoud te geven vanuit een nieuw partnerschap met
de regio, liggen er grote - beleidsmatige, bestuurlijke en organisatorische - opgaven.
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OPMERKING VOORAF: actief meewerken aan en inspelen op ontwikkelingen in Europa veronderstelt
óók beïnvloeding van die ontwikkeling: inhoudelijk én om deze democratischer, opener en transparanter
te laten verlopen en beter te laten aansluiten bij de situatie en democratische traditie in de lidstaten.
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De beleidsvisie van LNV moet gericht worden op de toekomst van de Nederlandse landbouw en
het landelijk gebied met als uitgangspunten ecologie, economie, cultuur en draagvlak vanuit de
stedelijke samenleving, maar óók de Europese context en afwijkende plaats daarin van ons
relatief verstedelijkte landelijk gebied. In dat licht moeten de nationale prioriteiten worden
verwoord, maar óók ruimte worden geboden voor regionale prioriteiten. Bovendien moet recht
worden gedaan aan het bedrijfsniveau door uitwerking van ʻgoede landbouwpraktijkʼ per
bedrijfstype en regio. Voor het omgaan met bestaande waarden én dynamiek zal een algemene
kwaliteitsbenadering voor het landelijk gebied (zie ʻGeleid door kwaliteitʼ) moeten worden
opgenomen.
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• zet weer in op een voortrekkersrol in Europa, ook voor plattelandsontwikkeling, en werk aan
een bewustwording binnen Nederland van de consequenties van het EU-lidmaatschap;

• draag de bijzondere positie en kwaliteit van het Nederlandse - relatief verstedelijkte -
landelijke gebied binnen Europa uit. Zoek bondgenoten in Europa om dit belang te
behartigen;

• bewerkstellig binnen het Europees beleid ruimte voor de typisch Nederlandse situatie en
benadering van het landelijk gebied, door onder meer ook een actieve rol te spelen bij het
formuleren van de uitvoeringsbepalingen van Europese regelgeving;

• werk mee aan een Europese landschapsvisie waarin óók aandacht is voor verstedelijkte en
ecologisch achtergestelde gebieden; bepleit een speciaal fonds of een
vermenigvuldigingsfactor voor deze gebieden bij de omslag van EU-betaling per prodúct naar
per hectáre;

• geef actieve steun aan een EU-inzet bij de WTO die uitgaat van maatschappelijk
verantwoorde productie in een hoogwaardige, gedifferentieerde omgeving. Draag daarom bij
aan de concrete uitwerking van ELM en toetsingskaders;

• ondersteun structurele betaling voor omgevingsbeheer en breng in discussie om op termijn
ook ánderen dan boeren daarvoor in aanmerking te laten komen;

• benut de kansen: door soepel in te spelen op EU-verplichtingen en te verwachten
ontwikkelingen en zo subsidiabele situaties te scheppen. Kijk nu al vooruit naar de situatie na
2006.
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• versterk de rol en betrokkenheid van de Tweede Kamer bij de totstandkoming van EU-beleid;
• leg met de regio duidelijke procedures en verantwoordelijkheden vast om, ook bij decentrale

uitvoering, te kunnen voldoen aan de Europese meldings- en overleggingsverplichtingen;
• verbeter de coördinatie tussen rijk en decentrale besturen bij de voorbereiding van Europese

zaken, o.m. door de ʻEuropese Agendaʼ te betrekken bij het BANS-overleg van Kabinet, IPO
en VNG en regionale vertegenwoordigers bij ambtelijk (voor)overleg over Europa;

• stem beleidsvoorbereiding en uitvoering beter op elkaar af door gebruik te maken van de
ervaringen van decentrale overheden bij de uitvoering van Europese regelgeving en beleid;

• investeer in een vernieuwd wederzijds vertrouwen tussen rijk en regio door:
- Europese prioriteiten en regelgeving concreet naar de regio door te vertalen
- knelpunten in de regio als gevolg van Europese en nationale wetgeving weg te nemen
- de loketfunctie bij en door de provincie (beter) mogelijk te maken
- maatwerk mogelijk te maken, binnen de grenzen van het gelijkheidsbeginsel
- continuïteit en stabiliteit te garanderen waar al heldere en goedwerkende afspraken zijn
- samen de regionale kwaliteiten te beschrijven t.b.v. nationale en Europese doorvertaling

• bevorder én structureer de totstandkoming van de regionale kenniscentra;
• maak - om regio-initiatieven te stimuleren én onderbesteding van fondsen terug te dringen -

ruimte in het budget voor medefinanciering van regio-projecten die zich wél kwalificeren voor
Europese financiering maar niet direct zijn gerelateerd aan de nationale prioriteiten;

• schep ruimte voor rechtstreekse relaties van regioʼs met Europa en tussen regioʼs onderling.
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• beschouw natuurlijke en landschappelijke diversiteit mede als het resultaat van eeuwenlang
agrarisch gebruik, iets dat als een deel van het Europese erfgoed beheerd moet worden;

• zet cross-compliance in voor tijdelijke ondersteuning van het realiseren van een ʻgoede
landbouwpraktijkʼ, en dan ook voor de gehéle bedrijfsvoering;

• formuleer voor ʻgoede landbouwpraktijkʼ kwaliteitscriteria, implementatiekaders en een
systeem voor monitoring en sancties; betrek landbouw- en milieuorganisaties bij de
invoering;

• zet de middelen die vrijkomen door het toepassen van kortingen (sancties) in voor het
versneld terugdringen van de agrarische milieuschuld in water, bodem en lucht;

• bevorder een nieuw ondernemerschap voor de ontwikkeling van het landelijk gebied, rond de
strategieën van internationale marktoriëntatie, ketenoriëntatie, verbreding of bijverdienen;

• stem ook nationale financieringssystemen (Gemeentefonds) af op beleid landelijk gebied;
• streef naar landsdelen als Europese regioʼs: maximaal 4 en dan volgens NUTS-indeling.
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• maak werk van de uitvoering van het Nederlandse EU-programma landelijk gebied (POP/
cross-compliance) en de overige EU-regelgeving en gebruik de mogelijkheden voor
periodieke bijstelling; gebruik de ervaring in andere landen om het eigen beleid te versterken;

• zorg dat nieuwe plannen en ROPʼs lopende vernieuwingen niet frustreren maar overnemen;
• zie erop toe dat de samenwerkende provincies de bestaande beleidsdoelen in ROPʼs

overnemen én integreren met regionale initiatieven, zodat het integrale plannen voor
gebiedsgericht beleid worden; blijf de uitwerking toetsen op flexibiliteit en afstemming op EU-
richtlijnen;

• zie erop toe dat ROPʼs echte ����9��������plannen worden voor verbreding, vernieuwing en
geïntegreerde omgevingszorg en bepleit in Brussel om de reikwijdte van de
Kaderverordening bij een herziening te verbreden van landbouwbedrijven naar ʻruraal
ondernemerschapʼ;

• stel het voldoen aan de criteria voor ʻgoede landbouwpraktijkʼ als voorwaarde voor het op
bedrijfsniveau ontvangen van betalingen uit de plattelandsverordening.

• veranker de Kaderverordening Plattelandsontwikkeling, de Vogel- en Habitatrichtlijn, het
gebiedsgericht beleid en de gebieden onder de overgangsregeling en de nieuwe doelstelling
2 van de Structuurfondsen wat betreft bestemming, inrichting en beheer in het nieuwe SGR2.
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• verhelder de bestuurlijke verantwoordelijkheid van provincies en gemeenten binnen de
nationale rechtsorde bij de voorbereiding van EU-wetgeving en de nationale toepassing
daarvan;

• maak goede uitvoeringsafspraken en streef naar opname een artikel in de Awb dat
contracten op publiekrechtelijke grondslag tussen overheden én particuliere organisaties
mogelijk maakt, waardoor het rijk verantwoording t.o.v. de EU kan dragen voor regionaal
maatwerk;

• denk breed en in het vooruit bij de introductie en definiëring van ʻgebiedscontractenʼ;
• onderscheid bij de ROPʼs en gebiedsgericht beleid drie uitvoeringssituaties:

1.  waar mogelijk: bestaande maar aangepaste en gestroomlijnde wet- en regelgeving;
2.  specifieke gebiedscategorieën: idem + bundeling subsidieregelingen;
3.  gebieden waar het nodig is: mogelijkheid van een wettelijke experimenteerstatus.
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De minister van LNV heeft op 22 juni 1999 de Raad voor het Landelijk Gebied advies gevraagd
over de toekomstige rol van het Ministerie van LNV tussen Europa en de regio, mede in het licht
van de implementatie van de Agenda 2000 en de gevolgen hiervan voor beleidsinhoudelijke,
procesmatige en instrumentele zaken (zie bijlage 1).

De minister heeft verzocht om nog voor de zomer van dat jaar een advies te willen ontvangen
over de implementatie van de Agenda 2000 en met name cross-compliance, de herziening van
het Structuurschema Groene Ruimte, de invulling van de Rurale OntwikkelingsPlannen (ROPʼs)
en gebiedscontracten. Dit heeft geresulteerd in twee interimadviezen - d.d. 18 juni en d.d. 15
september 1999 - als bijdrage aan de besluitvorming rond de herziening van het
Structuurschema Groene Ruimte, bij de inbreng van LNV in het overhedenoverleg over de
vitalisering van het platteland, bij de voorbereiding van de Vijfde Nota over de Ruimtelijke
Ordening en de nota Natuur, Bos en Landschap in de 21e eeuw (NBL21), en bij het opstellen
van het Plattelandsontwikkelingsplan (POP).

Daarnaast heeft de minister op 2 september 1999 gevraagd of de raad naast de schriftelijke
adviesvraag een aantal aanverwante onderwerpen zou willen behandelen. Dit had betrekking op
een uitdieping van het Europees LandbouwModel (ELM) voor de Nederlandse landbouw, het
identificeren van bondgenoten, en de opschaling van het regio-begrip naar Europese
maatstaven. De raad heeft in het voorliggend advies ook deze vragen in beschouwing genomen.
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De aanleiding voor de adviesaanvraag is gelegen in een aantal ontwikkelingen dat momenteel
zichtbaar is in het landelijk gebied en in het beleid terzake. Deze ontwikkelingen dwingen tot een
andere rol- en taakverdeling tussen de Europese overheid, de nationale overheden en de
regioʼs, waarbij ook de verschillende ministeries hun positie - opnieuw - zullen moeten innemen.

Binnen het Europese beleid heeft een koerswijziging plaatsgevonden, die is ingezet onder
MacSharry en verder is onderbouwd en uitgebouwd in de Agenda 2000. Het gaat om de omslag
van het Gemeenschappelijk LandbouwBeleid (GLB) naar het ELM. Doelstelling is een
multifunctionele duurzame en concurrerende landbouw, gespreid over alle regioʼs in Europa.
Daarbij moeten de wensen en eisen van de consument op het gebied van voedselveiligheid en
kwaliteit gehonoreerd worden, landschap en natuur in stand worden gehouden, het platteland
levensvatbaar zijn, moet er aandacht zijn voor welzijn van dieren en mag het milieu niet worden
belast.

Er is nu een ontwikkeling gaande binnen de land- en tuinbouw, waarbij duurzame productie en
wensen van de consument steeds belangrijker worden. Dit heeft consequenties voor de
organisatie van de landbouw zowel in het horizontale vlak (gebiedsgericht) als in het verticale
vlak (de kolom van primaire productie naar consument). Op beide vlakken treedt
langzamerhand verbreding op en wordt steeds vaker kwaliteit geïntroduceerd als leidend
principe.
In het landelijk gebied is ook een grote ruimtedruk, waar per regio verschillend mee wordt
omgegaan. Deze ruimtedruk leidt tot meer aandacht voor relatie tussen stad en platteland, voor
multifunctionaliteit en voor integraliteit. Daarbij wordt de betekenis van de landbouw op het
Nederlandse platteland naar verhouding steeds kleiner wat betreft ruimtegebruik en in
economisch en sociaal-cultureel opzicht.

De maatschappelijke waardering voor landelijke gebieden is toegenomen. De vraag 'Hoe gaat
de samenleving om met de functieverandering van het Nederlands landelijk gebied?' raakt een
steeds breder deel van de bevolking. De samenleving zal opnieuw het collectief belang van de
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landelijke gebieden in de 21e eeuw moeten definiëren. Welke kwaliteiten wil men in het landelijk
gebied gerealiseerd zien? 


De rol en positie van de regioʼs binnen de lidstaten verandert. Er is een wens om de regionale
identiteit te versterken, terwijl tegelijkertijd de betekenis van Europees beleid en de invloed
daarvan op nationaal beleid en uitvoering steeds nadrukkelijker voelbaar wordt. Binnen de
lidstaten zijn veranderingen waar te nemen in de bestaande bestuurscultuur. De regioʼs nemen
vaker een eigen positie in ten opzichte van de nationale overheid, terwijl de burgers steeds
mondiger worden. Daarnaast wordt een groter deel van het nationale beleid meer en meer
bepaald vanuit Brussel, onder andere door de invoering van de regelgeving in het kader van de
Agenda 2000, waaronder het Gemeenschappelijk LandbouwBeleid (GLB) en daarbinnen de
Rurale OntwikkelingsPlannen (ROPʼs).

Deze ontwikkelingen leiden tot de probleemstelling:
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Eind maart 1999 werd in Berlijn de Agenda 2000 vastgesteld en daarmee kon in de lidstaten van
de Europese Unie de implementatie van start gaan. Dit betekende onder andere dat invulling
moest worden gegeven aan de Kaderverordening Plattelandsontwikkeling door per lidstaat één
of meer Rurale OntwikkelingsPlannen op te stellen. Ook moesten de lidstaten invulling geven
aan de mogelijkheid om de inkomenssteun te moduleren, onder meer door cross-compliance. In
Nederland is het ministerie van LNV belast met deze implementatie. Dit heeft geresulteerd in
een brief van de minister van LNV aan de Tweede Kamer op 3 december 1999 over de
voornemens voor de implementatie van de Agenda 2000 in Nederland. Hierin komen aan de
orde: het EU-programma Landelijk Gebied (Kaderverordening Plattelandsontwikkeling,
structuurfondsen, LEADER +), de invulling van de horizontale verordening (waaronder cross-
compliance), de nationale enveloppe en de braakleggingsregeling. Op 7 december 1999 heeft
de minister van LNV het Plattelandsontwikkelingsplan (POP) aan Brussel aangeboden, één
landelijk plan gebaseerd op de door de vier landsdelen opgestelde Rurale
OntwikkelingsPlannen.

In maart 1999 is het LNV-beleidsprogramma Kracht en Kwaliteit verschenen. Hierin werd
ingegaan op de relatie tussen de in voorbereiding zijnde Vijfde Nota over de Ruimtelijke
Ordening en Nota Natuur, Bos en Landschap in de 21e eeuw (NBL 21). Bovendien werd een
nieuwe nota Vitaal Platteland aangekondigd. Zo zal de Vijfde Nota Ruimtelijke Ordening voor
wat betreft de daarin opgenomen ruimtelijke keuzen voor het landelijk gebied sturend zijn. De
nota NBL21 zal vanuit een integrale visie op het landelijk gebied bouwstenen leveren voor de
Vijfde Nota, maar tegelijkertijd ook uitvoeringsgericht en instrumenteel zijn.
De gebiedsgerichte aanpak is een onderwerp in het kader van het in het Regeerakkoord 1998
aangekondigde Bestuursakkoord Nieuwe Stijl (BANS) ʻOverheden over Toekomstʼ (maart 1999).
Dit is nader uitgewerkt in het Sturingsmodel IPO/LNV/VROM voor het landelijk gebied (LNV-brief
van 4 november 1999). LNV zal in dit kader het voortouw nemen voor de inventarisatie van de
gevolgen van EU-regelgeving voor 'de vitalisering van het platteland'.
Inmiddels heeft de minister van LNV op 30 september 1999 aan de Tweede Kamer meegedeeld
“dat een herziening van het Structuurschema Groene Ruimte (SGR) nodig en gewenst is, en dat
een nieuw SGR zal worden uitgebracht dat net als het vigerende SGR de PKB-status heeft. De
notaʼs ʻKracht en Kwaliteitʼ, ʻNatuur, Bos en Landschap in de 21e eeuwʼ en het Rurale
Ontwikkelingsplan vormen verder de input voor het nieuwe SGR.”
Op 7 oktober 1999 heeft de minister aan de Tweede Kamer meegedeeld dat er - in tegenstelling
tot hetgeen aangekondigd in Kracht en Kwaliteit - geen nieuwe nota Vitaal Platteland zal komen.
“Gezien het streven van de Regering naar meer samenhang tussen de groene functies in het
landelijk gebied en de onverminderde behoefte aan een directe relatie tussen planning en
uitvoering in het ruimtelijk beleid, hecht de regering aan modernisering van het SGR.”
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De voorbereiding van dit advies heeft plaatsgevonden gedurende dit dynamische
beleidsvormingsproces, en de inhoud van de beide interimadviezen heeft hierbij een rol kunnen
spelen.
�������)�
Dit advies is voorbereid in een werkgroep van de raad, onder leiding van ir. J.G.T.M. Koolen.
Naast raadpleging van publicaties, verordeningen en ander schriftelijk materiaal, zijn
oriënterende gesprekken gevoerd met deskundigen en betrokkenen (zie bijlage 2). De
voorbereiding van dit advies is mede gevoed door de samenwerking van de Europese Natuur-
en Milieuraden. In het kader van die samenwerking zijn op 17 februari 1999 de commissarissen
van milieu en landbouw in kennis gesteld van de betrokkenheid van de Europese Natuur- en
Milieuraden bij het ontwikkelen van een landbouw die een positieve bijdrage levert aan een
Europees landelijk gebied waarin duurzaam beheer, biodiversiteit en cultureel erfgoed centraal
staat. Ook hebben de raden op 26 november 1999 een brief verzonden aan de commissarissen
van milieu, landbouw en handel van dezelfde Europese Natuur- en Milieuraden met als doel aan
te dringen op het integreren van milieu-overwegingen in de Millenniumronde van de WTO om
zodoende een betere bescherming van het Europees cultuurlandschap te kunnen garanderen
(zie bijlage 3).

De raad heeft het ministerie van LNV tussentijds gevoed met de twee genoemde
interimadviezen, en heeft op basis van die interimadviezen actief deelgenomen in symposia en
overleg. Concreet vallen hierbij te noemen de inbreng in het kader van BANS, bijeenkomsten
over gebiedsgericht beleid, en NIROV-bijeenkomsten. In bijlage 4 staat een verslag van de
NIROV-bijeenkomst op 9 december 1999, die speciaal gericht was op de voorbereiding van dit
advies.

������������������������
Op 18 juni 1999 is de raad in een eerste interimadvies in een meer algemene verkenning
ingegaan op de positie en positiebepaling van het departement tussen Europa en de regio en op
de recente ontwikkelingen die daarop van invloed zijn, met name de Agenda 2000. In dat kader
werd aandacht besteed aan cross-compliance, de consequenties voor het Structuurschema
Groene Ruimte, de Kaderverordening Plattelandsontwikkeling en de daaruit voortvloeiende
ROPʼs. De raad stelde vast dat het ministerie van LNV zich thans in een bewegend veld bevindt:
de politieke, bestuurlijke en maatschappelijke omgeving van LNV is aan forse veranderingen
onderhevig. Dit heeft consequenties voor het beleidsveld en de wijze van opereren van het
ministerie. Het ministerie is in een aantal opzichten afwachtend geweest of heeft traag
gereageerd op de gewijzigde omstandigheden. Dat geldt vooral voor het omgaan met de
ontwikkelingen op Europees niveau, het inspelen op regionale ontwikkelingen en de
positionering in het horizontale vlak. Het departement zal zich een adequate positie moeten
verwerven ten opzichte van de huidige politieke, bestuurlijke en maatschappelijke wensen en
verwachtingen. Met name ook het Europees beleid, de nieuwe ontwikkelingen daarin en de
verplichtingen die daar voor ons land uit voortvloeien, noodzaken daarbij tot een herbezinning op
taken en verantwoordelijkheden.
De raad heeft intussen gezien dat de inhoud van dit eerste interimadvies zijn doorwerking heeft
gehad in het door LNV in december 1999 opgestelde PlattelandsOntwikkelingsPlan.
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Op 15 september 1999 is de raad in een tweede interimadvies ingegaan op randvoorwaarden
voor de inhoud en uitvoering van de ROPʼs, en de rol en positie van LNV daarbij. De raad is met
name ingegaan op de wijze waarop zodanige afspraken kunnen worden gemaakt tussen
betrokken partijen, dat de uitvoering van de ROPʼs enerzijds niet blijft steken in knellende
regelgeving, onduidelijkheid over financiering en weerstand in de regio en anderzijds ook wordt
voorkomen dat onnodige rechtsonzekerheid en gelegenheidswetgeving wordt gecreëerd of aan
Europese voorwaarden wordt voorbijgegaan. Hierbij werd voorgesteld om uit te gaan van
generieke regelgeving, maar voor specifieke situaties een experimenteerstatus mogelijk te
maken.
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Ook de inhoud van dit advies heeft zijn doorwerking gehad in het PlattelandsOntwikkelingsPlan.
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In hoofdstuk 2 schetst de raad de wijze waarop in de afgelopen eeuwen het bestuur in
Nederland gevormd is, en trekt een parallel met de wijze waarop de integratie van de Europese
landen binnen de EU de afgelopen decennia is verlopen. Verder wordt een beeld gegeven van
de opkomst en uitbreiding van Europa, alsmede de wijze waarop internationale afspraken en
overeenkomsten doorwerken in de Nederlandse regelgeving.

In hoofdstuk 3 gaat de raad in op de omslag in het Europese denken van een beleid dat gericht
is op de landbouwproductie naar een beleid dat zich inzet voor een verbrede ontwikkeling van
het gehele platteland. In dit verband wordt nader ingegaan op het Europees LandbouwModel.

In hoofdstuk 4 komt de verandering van het Nederlands landelijk gebied in de afgelopen eeuwen
aan de orde, alsmede een aanduiding van de specifieke positie van dit landelijk gebied in
Europese context. Daarnaast gaat de raad in op de consequenties van veranderingen in het
denken over landbouw en platteland voor het invullen van de regionale Rurale
OntwikkelingsPlannen en het Plattelandsontwikkelingsplan en voor een herzien Tweede
Structuurschema Groene Ruimte (SGR2). Tenslotte wijst de raad in dit hoofdstuk erop dat de
meer specifieke wensen van Nederland ten aanzien van het Europese plattelandsbeleid alleen
bereikt kunnen worden door binnen Europa bondgenoten met gelijke wensen te zoeken.

In hoofdstuk 5 komen de regionale verscheidenheid in het landelijk gebied en de wijze van
besturen op regionaal niveau aan de orde. De raad gaat nader in op het gebiedsgericht beleid in
ons land, op gebiedscontracten en op de verschillende instrumenten om het beleid ook
daadwerkelijk uit te voeren.

In hoofdstuk 6 komt de bestuurlijk-juridische doorwerking van Europese maatregelen op
nationaal en regionaal niveau aan bod, evenals de wijze waarop nationaal en regionaal beleid
meer en beter in een Europese context geplaatst kan worden. Ook gaat de raad in op de wijze
waarop Nederland in enkele regioʼs verdeeld zou kunnen worden, bezien vanuit Europese
optiek.

In hoofdstuk 7 volgen tenslotte de conclusies uit de voorgaande hoofdstukken en de daaruit
voortvloeiende opgaven voor het rijk en het ministerie van LNV. De raad geeft aanbevelingen
over de wijze waarop LNV om zou moeten gaan met Europa, met de overige ministeries en met
de regio.
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Er zijn verrassende paralellen tussen de wijze waarop in de afgelopen eeuwen het bestuur in
Nederland gevormd is en de wijze waarop de integratie van de Europese landen binnen de EU
in de afgelopen decennia is verlopen. Verder wordt in dit hoofdstuk een beeld gegeven van de
opkomst en uitbreiding van Europa en de wijze waarop internationale afspraken en
overeenkomsten doorwerken in de Nederlandse regelgeving.
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Nederland zoals wij dat nu bestuurlijk kennen is niet ineens ontstaan. De Republiek der
Verenigde Nederlanden was aanvankelijk een statenbond waarin de provincies elk een eigen
bestuursinrichting en eigen wetgeving hadden, met elk een eigen staats- en bestuursrecht. De
Unie van Utrecht (1579), die de juridische grondslag vormde van de confederatie, was slechts
als defensief verbond bedoeld. Deze unie heeft zich over een periode van vierhonderd jaar,
soms geleidelijk, soms met horten en stoten, ontwikkeld tot de huidige gedecentraliseerde
eenheidsstaat. In die vierhonderd jaar was eerst sprake van een federatie van onafhankelijke
provincies, later van een sterk centralistische eenheidsstaat naar Frans model (1798-1814),
daarna werd er weer meer gedecentraliseerd (1814-1848), gevolgd door uniformering van de
organisatie van regionale en plaatselijke besturen. Het grondwettelijk stramien van 1848 is tot
heden geldend gebleven. In 1922 werd de bepaling ingevoegd dat de wet aan andere dan in de
Grondwet genoemde lichamen verordenende bevoegdheid kan geven. Voordien kende de
Grondwet slechts het rijk, de provincies, gemeenten en waterschappen als lichamen die over
verordenende (regelgevende) bevoegdheden beschikten.
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Dit bestuurlijk stelsel is niet overal toereikend gebleken om bestuurlijke taken doelmatig uit te
oefenen. Na de Tweede Wereldoorlog is de oplossing van problemen vooral gezocht in zowel
samenvoeging van gemeenten, als in gestructureerde samenwerking door het treffen van
gemeenschappelijke publiekrechtelijke en privaatrechtelijke regelingen. Voor de behartiging van
openbare belangen wordt thans vaak gewerkt met gemeenschappelijke regelingen. Het bezwaar
daarvan is echter dat het voor de gemeenteraden uitermate moeilijk is een beleidsbepalende en
controlerende rol te spelen bij de activiteiten van de samenwerkingsorganen. In de afgelopen
jaren zijn vele voorstellen ontwikkeld, zoals uitbreiding van het aantal provincies en
gewestvorming. De bestuurlijke reorganisatie raakte echter, nadat tal van ingrijpende voorstellen
door de regering waren ingediend en in het parlement waren besproken, weer terug bij af. De
Wet gemeenschappelijke regelingen en voortgaande herindeling bieden, aldus de regering in de
nota Organisatie binnenlands bestuur (1983) het geschikte instrumentarium, naast
decentralisatie van rijkstaken. Vervolgens verschenen in 1991 de nota Bestuur op niveau - deel
2 en in 1992 het voorstel Kaderwet bestuur in verandering. De organisatie van het binnenlands
bestuur is en blijft in ontwikkeling. In verschillende regioʼs wordt momenteel op diverse manieren
samengewerkt. Een ʻeindpuntʼ in deze ontwikkelingen lijkt welhaast per definitie onmogelijk.
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De Europese geschiedenis van na de Tweede Wereldoorlog wordt gekenmerkt door het streven
naar economische en politieke integratie. Verschillende internationale organisaties liggen
hieraan ten grondslag, zoals de Raad van Europa (1949) en de Organisatie voor Europese
Economische Samenwerking (OEES). In 1950 nam de Franse minister van Buitenlandse Zaken
Robert Schuman initiatief tot het vormen van een Verenigd Europa. Als middel hiertoe zag hij de
oprichting van de Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal (EGKS). Dit
samenwerkingsverband heeft een belangrijke voorbeeldwerking gehad voor de Europese
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Economische Gemeenschap (EEG). De EGKS werd gereduceerd tot een onderdeel van de
EEG toen zes leden deze organisatie op 1 januari 1958 oprichtten: de Bondsrepubliek, Frankrijk,
de Benelux-landen en Italië. In 1973 traden het Verenigd Koninkrijk, Denemarken en Ierland tot
de EEG toe. En in de jaren ʼ80 vervolgens Griekenland (1981), Spanje en Portugal (1986). De
laatste uitbreiding vond plaats in 1995 toen Oostenrijk, Finland en Zweden toetraden. Europa
kende tot eind 1990 een drietal verschillende vormen van economische en politieke integratie
(de Europese Gemeenschap (EG), de Europese Vrijhandelszone (EVA), de Raad voor
Wederzijdse Economische Bijstand (RWEB, Comecon). Na 1990 verdween de Comecon en
besloten de EEG en de EVA tot verdergaande integratie, namelijk stichting van een Europese
Economische Ruimte. Het verdwijnen van de RWEB zette de deur open voor toetreding van de
Midden en Oost- Europese landen (de MOE-landen). Vanaf het Verdrag van Maastricht (1992)
wordt de Europese Economische Gemeenschap officieel aangeduid als de Europese
Gemeenschap (EG).

De Europese Unie is gegrondvest op drie pijlers, te weten Europese Gemeenschappen (de
EGKS, de Europese Gemeenschap van Atoomenergie (EGA) en de EG), gemeenschappelijk
buitenlands en veiligheidsbeleid en samenwerking op het gebied van justitie en buitenlandse
zaken. De laatste twee pijlers hebben een intergouvernementeel karakter. De Europese Unie
kent geen rechtspersoonlijkheid. Alleen de Europese Gemeenschap kan verdragen en
contracten sluiten. De EG heeft economische doelstellingen: verwezenlijking van stabiele groei,
verbetering van de levensstandaard en nauwere betrekkingen tussen de deelnemende landen.
De beleidsinzet van de EG is met name gericht op het landbouw- en structuurbeleid, waarbij van
het totale budget 50% aan het landbouwbeleid wordt besteed. Vanaf de Europese Akte van
1986, en nog eens versterkt door het Verdrag van Amsterdam in 1997, vormt milieubeleid
expliciet een onderdeel van het werkterrein van de EG. Gezien de intensiteit, uitgebreidheid en
doorwerking van de regelgeving is de beleidsinzet op het terrein van milieu ook groot.
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Zoals hiervoor beschreven heeft de Europese Unie zich ontwikkeld van een
samenwerkingsverband tussen een beperkt aantal staten met een gemeenschappelijke markt
naar een uniek supranationaal samenwerkingsverband met brede bevoegdheden (Williams,
1996). In de beginfase van de eenwording van Europa speelde Nederland een actieve en
vooraanstaande rol. Die rol is echter geleidelijk minder nadrukkelijk en minder vooruitstrevend
geworden. Dit geldt vooral op het terrein van de ontwikkelingen binnen het Gemeenschappelijk
LandbouwBeleid. Ondanks dat is de beeldvorming binnen Nederland er nog steeds één van
voorhoedespeler in Europa. Op een aantal terreinen speelt Nederland wél die voorhoederol
binnen Europa, zoals in het ontstaan van Natura 2000, maar blijft dan achter wat betreft de
implementatie.

De Europese Unie is uniek vanwege het feit dat dit samenwerkingsverband een regelgevende
bevoegdheid heeft die boven de nationale wetgeving uitgaat en rechtstreeks centrale en
decentrale overheden, bedrijven en burgers raakt (Hessel, 1999; Van de Gronden, 1998). De
vèrreikendheid van deze bevoegdheid dringt niet overal voldoende door in het bewustzijn van
bestuurders, ambtenaren en burgers in Nederland. De raad is daarom van mening dat op
verschillende niveaus en vanuit verschillende instellingen gewerkt moet worden aan
bewustwording van de consequenties van ons EU-lidmaatschap. Daarmee kan een actieve
betrokkenheid van bestuurders, ambtenaren en burgers bij het Europees politiek proces en de
Europese beleidsvoorbereiding gestimuleerd worden.

De Europese Unie is ook uniek door zijn groeipotentie. De Unie is van de oorspronkelijke 6
lidstaten gegroeid tot de huidige 15 leden. In december 1999 is besloten nog eens 13 landen de
status van kandidaatlid te verlenen. De consequenties hiervan voor de Europese samenleving
als geheel en voor het Europees landelijk gebied in het bijzonder zullen vèrgaand zijn. Over en
weer zullen aanpassingen nodig zijn op het gebied van politiek-bestuurlijke besluitvorming,
(kennis)infrastructuur, maatschappelijke organisatie en organisatie van de bank- en financiële
wereld, wat betreft (differentiatie in) markt- en prijsbeleid, eisen ten aanzien van voedselkwaliteit
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en -veiligheid, regionaal beleid en milieubeleid. Daarbij zullen de kandidaatleden uit Midden- en
Oost-Europa een versnelde aanpassing aan het niveau van de huidige EU-lidstaten (moeten)
doormaken wat betreft de landbouwproductie, voedselverwerking en -distributie. Ook op het
terrein van plattelandsontwikkeling en verbetering van het milieu zijn drastische aanpassingen
nodig (Brinkhorst, 1999).
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Stel eens - bij wijze van gedachtenexperiment - dat Nederland op dit moment net zo zou zijn in-
gericht als Europa. Nederland was dan geen eenheidsstaat. De Tweede Kamer zou dan
bestaan uit per provincie verschillend gekozen leden en partijen. De bevoegdheden zijn vrij
beperkt; bij de regelgeving voor een deel slechts adviserend. De regering zou bestaan uit
bijvoorbeeld 15 ministers: uit iedere provincie één en uit de drie grootste twee. De samenstelling
van de regering behoeft wel (sinds ʻMaastrichtʼ) goedkeuring van het parlement. De regering
oefent zijn bevoegdheden onafhankelijk uit in het belang van het land. Over vele onderwerpen
hebben de provincies (GS!) vetorecht: eenstemmige besluiten zijn de regel. Daarnaast is er een
raad bestaand uit vertegenwoordigers van de provincies. Iedere provincie vaardigt één GS-lid af,
bijvoorbeeld van landbouw of economische zaken al naar gelang het onderwerp dat aan de orde
is. Er is een roulerend voorzitterschap (elke provincie zes maanden, in bijvoorbeeld alfabetische
volgorde). Het besluitvormingsproces verloopt traag. Bij regelgevende besluiten zijn regering,
parlement en raad betrokken. In de raad wordt onderhandeld tussen provinciale delegaties.
Kortom: vrijwel de situatie van vóór 1798, in Nederland al meer dan 200 jaar geleden verouderd
bevonden. Maar het huidige Europa werkt nu wel op een vergelijkbare manier, al zijn er ook
grote verschillen.

Was Nederland vóór 1798 een statenbond, Europa nu is echter méér. De EU is een
internationale organisatie die steeds meer het karakter van een staat krijgt. De bij een demo-
cratische rechtsstaat horende scheiding der machten - waarborg tegen wanbestuur - blijft echter
uit. De regeringen van de lidstaten houden vast aan een belangrijk deel van de eigen
wetgevende èn uitvoerende macht, in de Raad van Ministers. Tegelijkertijd zijn er diverse
Europese wetten en regels die directe rechtsgevolgen hebben op veel ʻlagerʼ niveau dan de
lidstaat: voor provincies, gemeenten, organisaties of individuele burgers. Als voorbeeld kan
genoemd worden de problemen met het Europees Sociaal Fonds. Ook de voor NV belangrijke
Kaderregeling Plattelandsontwikkeling stelt vormeisen die betrekking hebben op individuele
bedrijfssituaties. Maar de lidstaat is verantwoordelijk. Dit is een constructie die wringt, en dat
blijkt ook in de praktijk. Dergelijke spanningen zijn er en blijven naar verwachting bestaan.
Nederland en Europa zijn wat betreft organisatie en bestuursstructuur beide voortdurend in
ontwikkeling, in verschillende ʻstadiaʼ. Is een ʻeindpuntʼ al moeilijk aan te geven, ook over de
richting waarin de ontwikkeling moet gaan zijn de meningen nationaal en op Europees niveau
sterk verschillend (zie kader).

De Nederlandse gedecentraliseerde eenheidsstaat en de Europese Unie verkeren als het ware
in een ʻfaseverschilʼ. Europa is nu echter meer dan een statenbond zoals Nederland die was in
de 17e eeuw. Dat is echter niet het enige onderscheid. Nederland en Europa zijn beide ook
bestuurlijk in ontwikkeling. Vooral wat Europa betreft is de richting van deze ontwikkeling nog
verre van duidelijk, zeker gezien de recente voorstellen voor uitbreiding van de EU. Het zal in
ieder geval de nodige tijd kosten. Welke kant het ook opgaat, het is belangrijk ontwikkelingen in
Europa en in Nederland voortdurend op elkaar af te stemmen. Dit betekent dat Nederland voor
ontwikkeling van het landelijk gebied niet alleen moet inspelen op signalen uit Europa, maar ook
steeds weer signalen moet geven naar Europa toe. Belangrijk is dat Nederland niet de
aansluiting mist bij Europese ontwikkelingen, evenzeer belangrijk is dat Europa democratischer
wordt.
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Op de drempel van de 21e eeuw vraagt menigeen zich af hoe Europa zich verder zal ontwikkelen.
Verschillende scenarioʼs zijn mogelijk, bijvoorbeeld: de federale Unie, het Europa van de vaderlanden of
het Europa van meerdere snelheden.
Het &�	����� model kent een direct gekozen president, een Europees belastingsysteem, een Europese
Grondwet en een vèrgaand overdragen van oorspronkelijk soevereine nationale taken. Dit scenario is
volgens het Verdrag van Maastricht niet mogelijk: in Maastricht is gekozen voor een gecombineerd model
van afstaan van soevereine beleidsterreinen én intergouvernementele beleidsterreinen. Het versterken
van het federaal karakter zou bovendien een uitbreiding van de Unie in de weg staan.
In het ʻ������
 ���
 	�
 ��	�����	��:
 is sprake van steeds verdergaande renationalisering. De
besluitvorming vind volledig intergouvernementeel plaats. Dit scenario is een reactie op een groeiende
scepsis in de samenleving tegenover Europese samenwerking, de toenemende invloed van de Europese
regelgeving op nationaal en regionaal niveau en vanwege angst voor externe concurrentie binnen met
name de landbouw- en visserijsector.
Het ������
���
	�
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������	�� is een radicaal nieuwe visie op de toekomst van de Unie: een
polycentrische Unie waarin integratieverschillen regel worden, zoals we nu al kennen van Schengen of de
Euro. Volgens velen zou er een Europa à la carte moeten komen, waarin de nieuwe leden uitsluitend
aanhaken bij onderdelen waaraan ze toe zijn en waarbij ze in staat zijn naast de genoten voordelen ook
hun plichten na te komen.
Deze tendensen - zoals in de drie scenarioʼs verwoord - zijn op dit moment allemaal naast elkaar waar te
nemen, terwijl ze tegelijkertijd héél verschillend zijn. De lidstaten zullen met deze verschillende, maar
allemaal mogelijke, ontwikkelingsstrategieën - en met de spanningen daartussen - om moeten kunnen
gaan. Dat vraagt grote mate van bewustwording van wat er gaande is én flexibiliteit om daarop in te
kunnen spelen. In Nederland wordt deze discussie over de wenselijkheden en consequenties van de
mogelijke ontwikkelingsstrategieën nog onvoldoende gevoerd.

Bronnen, Attali, 1999, Castells, 1997, RMO, 1999, Agné et al., 1999.
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De bestuurlijke integratie gaat steeds verder. De ontwikkeling van Nederland van statenbond
naar eenheidsstaat en de ontwikkeling in Europa van soevereine nationale staten naar een
steeds verder geïntegreerde Europese Unie is al lang niet meer voldoende om een antwoord te
bieden op internationale vraagstukken en de steeds verdergaande globalisering. Internationale
afspraken op velerlei terreinen zijn nodig. Voor dit advies zijn met name de afspraken op het
terrein van handel en van natuur en milieu van belang. Deze internationale afspraken hebben
invloed op de vrijheidsmarges van de Europese Unie en de lidstaten om verder invulling te
geven aan hun beleid. Soevereiniteit en subsidiariteit zijn hierbij aan de orde. Dat geldt zeer in
het bijzonder voor de onderhandelingen in het kader van de Wereldhandelsorganisatie WTO.
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De bijeenkomst van de WTO eind november 1999 in Seattle was bedoeld als het startschot voor
onderhandelingen - de Millenniumronde - die in drie jaar tijd moeten leiden tot een verdere
liberalisering van de handel in agrarische producten, diensten, intellectueel eigendom en het
kapitaalverkeer. Ook al heeft de bijeenkomst in Seattle nog niet geleid tot een agenda voor de
Millenniumronde, toch blijven op korte termijn vragen en aandachtspunten van belang zoals:
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De uitbreiding van de EU met landen in Midden- en Oost-Europa en de komende
wereldhandelsafspraken zullen doorwerken in de opvattingen over het Gemeenschappelijk
LandbouwBeleid (GLB). Wanneer het zou lukken om in het GLB verder reikende stappen te
zetten naar een landbouw volgens het Europees LandbouwModel (ELM), dat wil zeggen
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duurzame produktie, multifunctioneel grondgebruik en beheer van het landelijk gebied, dan is
het handhaven, verruimen en nader specificeren van directe subsidies voor natuur- en
landschapsbeheer - de ʻgreen boxʼ - vereist. Dit is mede noodzakelijk om de kritiek van een
aantal handelspartners weg te nemen. Een aantal handelspartners ziet namelijk het ELM en de
ʻgreen boxʼ als een vorm van oneerlijke concurrentie met boeren die alleen inkomsten krijgen uit
productie voor de markt. Dat neemt niet weg dat de ʻgreen boxʼ in Seattle tijdens de vastgelopen
WTO-onderhandelingen wél aanvaard was. Het ligt in de lijn van de ontwikkeling dat het
Gemeenschappelijk LandbouwBeleid verder hervormd wordt om overtuigend te zijn naar de
handelspartners. De functie van het ELM zal hierbij verder onderbouwd moeten worden om
geloofwaardig te zijn.
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De voorstellen om de directe betalingen aan boeren afhankelijk te maken van het naleven van
milieuvoorschriften stuiten op veel weerstand onder boeren. Zij zien inkomenssteun als een
compensatie voor lagere garantieprijzen, hoewel deze waarschijnlijk ontoereikend zal zijn om
het omzetverlies goed te maken. Dat zij dan ook nog moeten investeren in een
milieuvriendelijker bedrijfsvoering is - volgens veel boeren - teveel gevraagd. Toch is het
verbinden van milieuvoorwaarden aan inkomenssteun (cross-compliance) essentieel voor het
behoud van deze subsidies in de WTO-onderhandelingen. Directe inkomenssteun die niet
gekoppeld is aan milieuvoorwaarden (de ʻblue boxʼ) staat onder druk en wordt door
handelspartners gezien als verkapte prijssteun. Subsidies voor milieudoeleinden zijn echter wel
toegestaan in WTO-kader (de ʻgreen boxʼ). Cross-compliance versterkt bovendien het publieke
draagvlak voor het GLB. Het belangrijkste argument is echter dat inkomenssteun, gekoppeld
aan allengs scherpere milieuvoorwaarden, de verduurzaming van de landbouw kan stimuleren.
Dat instrument werd in het tot nu toe gevoerde markt- en prijsbeleid gemist.
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De welvaart op het platteland is volgens de Europese Commissie het best gediend met een
groter aandeel van de EU in de wereldmarkt voor landbouwproducten. Maar de hoogproductieve
landbouw die nodig is om met lage prijzen te concurreren, heeft steeds minder mensenhanden
nodig. Voortgezette intensivering kan de uitstoot van arbeid uit de landbouw niet keren en draagt
al helemaal niet bij aan dat andere doel van het plattelandsbeleid: een landelijk gebied dat door
zijn variatie, natuurwaarden en rust aantrekkelijk is voor stadsbewoners. Door de
inkomenssteun te voorzien van een plafond per bedrijf kunnen gelden vrijkomen voor brede
plattelandsontwikkeling en natuur- en landschapsbeheer (brief Europese Natuur- en Milieuraden
over WTO, d.d. 26 november 1999, bijgevoegd als bijlage 3). Dat laatste is in Nederland
evenwel niet gebeurd (brief aan de Tweede Kamer, d.d. 3 december 1999).

De raad meent dat een oplossing alleen gevonden kan worden door het landbouwbeleid te
verbreden naar een plattelandsbeleid. Voor een leefbaar platteland zijn naast de boeren immers
ook vele andere actoren verantwoordelijk, zoals natuur-, cultuur- en recreatie-organisaties en
vrijwilligersgroepen. Zowel boeren als andere actoren produceren ʻbedrijfsmatigeʼ activiteiten
voor de markt tegen concurrerende prijzen. Om redenen van zorg voor landschap, natuur,
recreatie en cultuurhistorie worden extra eisen gesteld aan die productiewijze. Hiervoor kunnen
zowel boeren als natuurbeschermingsorganisaties en vrijwilligers vergoedingen ontvangen.
Deze vergoedingen zijn derhalve niet meer exclusief gekoppeld aan landbouw of aan boeren, en
daarmee minder kwetsbaar uit oogpunt van oneerlijke landbouwconcurrentie.
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Nederland heeft een reeks internationale afspraken getekend, die mede de beleidsruimte voor
de toekomst van het landelijk gebied bepalen. Belangrijk hierbij zijn de Conventie van Ramsar
(bescherming wetlands), de Agenda 21 (het Duurzaamheidsverdrag), het Biodiversiteitsverdrag
en het Klimaatverdrag. Als handelsnatie heeft Nederland (en met name het ministerie van LNV)
ook te maken met het CITES-verdrag, dat afspraken bevat om handel in beschermde plant- en
diersoorten tegen te gaan. Op de Conferentie van Ramsar in 1971 is het internationale
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Wetlandsverdrag gesloten, een overeenkomst over watergebieden van internationale betekenis,
in het bijzonder als verblijfplaats van watervogels. Daarin is de algemene verplichting om het
verstandig gebruik van alle wetlands te bevorderen vastgelegd naast de verplichting tot behoud
van diezelfde wetlands.
Tijdens de VN-conferentie over milieu en ontwikkeling (UNCED) in 1992 in Rio de Janeiro zijn
het duurzaamheidsverdrag (Agenda 21), het Biodiversiteitsverdrag en het Klimaatverdrag
opgesteld. De Agenda 21 bevat een hoofdstuk over duurzame landbouw en
plattelandsontwikkeling. Hierin wordt het multifunctioneel karakter van de landbouw als
uitgangspunt voor beleidshervormingen genomen. De multifunctionaliteit van de landbouw is ook
binnen de hervormingen van het Europees LandbouwBeleid een belangrijk uitgangspunt
geworden. Voor cultuur(historie) is de Werelderfgoedlijst van de UNESCO van belang. Onder
meer de Stelling van Amsterdam en de Beemster zijn daarin opgenomen.

Ter bevordering van een beter beheer van het natuurlijk erfgoed is de Europese Gemeenschap
geleidelijk aan een beleid gaan voeren om de natuur op haar grondgebied in stand te houden. In
1973 werden in het eerste ʻactieprogramma voor het milieuʼ de prioriteiten vastgelegd. Door
achtereenvolgende herzieningen van de Verdragen zijn de juridische grondslagen van dit beleid
steeds sterker geworden.

Op het terrein van natuur en milieu heeft de Europese Unie meer dan 200 regelingen
ontwikkeld. Vereenvoudiging, integratie en implementatie hiervan baart thans, ook de
commissie, de nodige zorgen. Na het verdrag van Maastricht is de integratie van het
milieubeleid in andere beleidssectoren expliciet een punt van aandacht geworden. Dit geldt dus
ook voor het Gemeenschappelijk LandbouwBeleid en het Regionaal Beleid. Op het terrein van
het milieubeleid zijn voor het landelijk gebied met name de Nitraatrichtlijn, de Vogel- en
Habitatrichtlijn en de Kaderrichtlijn Water van belang. De Vogelrichtlijn (1979) en de
Habitatrichtlijn (1992) beogen de instandhouding van de natuurlijke leefmilieus en de wilde flora
en fauna, voornamelijk via de totstandbrenging van een Europees netwerk van beschermde
gebieden: NATURA 2000. Ook zal in de komende jaren de nieuwe EU-Kaderrichtlijn Water gaan
gelden, waarbij in de lidstaten integraal waterbeheer wordt vormgegeven door middel van
stroomgebiedaanpak. Binnen een stroomgebied dient een op elkaar afgestemd beleid
ontwikkeld te worden voor de verschillende waterwegen en -gebieden en de van dit water
afhankelijke gebieden op het land.

Het Europees beleid zal in de komende decennia wijzigingen ondergaan, zowel door interne
zaken (dreiging van wildgroei van regelingen, uit de pan rijzende kosten, misinvesteringen etc.),
als door externe aanleidingen (WTO-onderhandelingen, toetreden van nieuwe lidstaten etc.).
Voor de toekomst van het landelijk gebied van Nederland is het van groot belang dat de
Nederlandse regering deze wijzigingen tijdig voorziet en daarop inspeelt, mede vanuit de
waarden en belangen in het landelijk gebied.
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De vele internationale afspraken op het gebied van landbouw, handel, natuur, milieu en
ruimtelijke ordening hebben diverse gevolgen. Deze zijn niet altijd direct te overzien en staan
soms op gespannen voet met elkaar en/of met het Europees en nationaal beleid voor het
platteland. Meerdere vragen moeten worden beantwoord, zoals: inkomenssteun als
prijscompensatie of als milieusubsidie? Voortgezette intensivering in strijd met
plattelandsbeleid? Te snelle concessies door liberalisering van de landbouw? Voor die
beantwoording moeten de consequenties van de internationale afspraken op de diverse
terreinen in kaart worden gebracht en geanalyseerd op eventuele spanning. Het is zaak zo
mogelijk te anticiperen op nieuwe afspraken door te trachten deze niet in strijd te laten zijn met
nationaal beleid. Het rijk moet daartoe een visie ontwikkelen op Europees geïntegreerd beleid
voor het landelijk gebied in relatie tot internationale afspraken, met name de toekomstige
wereldhandelsafspraken.
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In dit hoofdstuk beschrijft de raad de omslag van het beleid dat specifiek op de landbouwsector
was gericht naar een beleid dat meer op de brede ontwikkeling van het gehele landelijk gebied
is gericht. In dat verband besteedt de raad aandacht aan de Agenda 2000 en de wijze waarop
dit brede Europese plattelandsbeleid vertaald moet worden naar het Europese en nationale
niveau, maar ook naar het regionale niveau en het individuele bedrijfsniveau.

#+� ��
��	���������
�����	�	���
�����
�	�����������	��
���	�	��

De landbouw heeft een belangrijke vormende rol gespeeld in de ontwikkeling van elke samen-
leving door de fundamentele betekenis als voortbrenger van voedsel. Door middel van kennis,
techniek, markt en vervoer kon een samenleving zich ontwikkelen en differentiëren van een
agrarische naar een stedelijke. Maar dat niet alleen, functies die in eerste instantie binnen de
zelfvoorzienende agrarische gemeenschap of op het boerenbedrijf plaatsvonden, ontwikkelden
zich geleidelijk aan los van het boerenbedrijf. Andere functies in het landelijk gebied ontstonden
door rechtstreekse invloed vanuit de stad. Zo was het Nederlandse landelijk gebied in de late
middeleeuwen minder zuiver agrarisch dan men thans vaak denkt. De textielnijverheid,
turfwinning, steenbakkerijen en andere vormen van 'buitennering' bloeiden. Later ontstond de
agro-industrie (aardappelmeel-, strokarton-, wol-, appelstroop-, jam- en bietsuikerindustrie,
zuivel- en vleesindustrie etc.), waarmee de basis voor een agri-businesscomplex werd gelegd.

De landbouw betekende niet alleen veel in maatschappelijk en economisch opzicht, maar was
ook een vormende kracht voor de ruimtelijke verscheidenheid van ons landelijk gebied (RLG
99/2 'Made in Holland'). De afhankelijkheid van lokale productieomstandigheden zoals bodem,
reliëf, watervoorziening, klimaat, infrastructuur en markten heeft geleid tot een grote
verscheidenheid aan productiesystemen en een ordening in landschappelijk opzicht. Mede door
het ontbreken van goede transportmiddelen ontstond een kleinschalig landschap met een hoge
bestuursdruk en een fijnmazig reguleringssysteem. Dit landschap kende een andere schaal en
intensiteit dan in de meeste andere landen in Europa. Nederland kent bovendien een sterke
coöperatieve traditie. Ook de huidige milieucoöperaties en natuurverenigingen bouwen voort op
die traditie. Lokale verankering in veelsoortige netwerken is voor de opbouw van een vitale
samenleving van groot belang. Het wegvallen van lokale organisatiestructuren is funest voor een
vitaal platteland (Van Gunsteren, 1988).

De huidige variatie aan landschappen in Europa is voor een groot deel het resultaat van de
verscheidenheid aan land- en bosbouwpraktijken. Politiek en maatschappelijk gezien heeft de
landbouwsector in veel landen een belangrijke rol gespeeld. Het organiserend vermogen binnen
de agrarische gemeenschap is groot geweest. Landbouwbelangen zijn vaak verweven met
andere belangen. Ontwikkelingen binnen de landbouwsector én ingrepen daarin hebben vaak
vèrreikende consequenties. De sector mag dan wat betreft werkgelegenheid relatief gezien een
beperkte betekenis hebben, ze heeft in absolute termen wel een forse groei doorgemaakt.
Voedselvoorziening, werkgelegenheidsbuffer en stabiliteit van markten betekenden in het
verleden dat er vaak een wederzijdse afhankelijkheid was tussen de landbouwsector en de
samenleving. Door vroege bemoeienissen van de staat is de landbouwsector van oudsher een
sterk gereguleerde sector. Thans betreft de verwevenheid tussen de landbouw en de
samenleving ook vraagstukken met betrekking tot voedselveiligheid en gezondheid, veterinaire
aspecten, beheer van natuur en landschap en de zorg om ons (leef)milieu.
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Sinds de economische crisis in de jaren dertig ontwikkelden de landen in Europa een eigen
landbouwbeleid. Met de totstandkoming van de gemeenschappelijke markt moesten de natio-
nale handelsbelemmeringen geslecht worden en vervangen door een communautair beleid.
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Dit was een moeizaam proces, dat alleen tot besluitvorming kon leiden door een koppeling van
agrarische besluiten met besluiten op niet-agrarisch terrein. De agrarische belangen van de
verschillende lidstaten lagen namelijk heel verschillend. Duitsland heeft zich lang verzet tegen
een Gemeenschappelijk LandbouwBeleid, maar is uiteindelijk overstag gegaan vanwege de
voordelen van een Europese Gemeenschap met het oog op de politiek gespannen Oost-West-
verhoudingen. Nederland en Frankrijk waren de grootste belanghebbenden bij de
totstandkoming van het GLB. Het Nederlandse ministerie van Landbouw wist zich een machtige
positie te verwerven in het hele onderhandelingsproces. Mansholt, die in 1958 de
verantwoordelijkheid voor de Europese landbouw kreeg, stond aan de wieg van het GLB. Lange
tijd gold het GLB als het paradepaardje van de Europese integratie (Molengraaf, 1999 en
Burger, 1993).
In de jaren zeventig en tachtig sloeg het effect van het GLB om: overschotten in de vorm van
melkplassen, boter- en graanbergen en wijnmeren, natuur- en milieueffecten, hoge kosten en
ongelijke verdeling onder de boeren (de welvarende boeren kregen het meest) maakten het
steeds moeilijker om het GLB te verdedigen. Bovendien kwam er steeds meer bezwaar vanuit
de Verenigde Staten en de Wereldhandelsorganisatie tegen het beschermende ʻFort Europaʼ.
De laatste jaren komen de consequenties van een vergroot Europa daar nog bij.

� !0�������������������	�������
Het Europees landbouwbeleid, dat ooit het paradepaardje van de Europese integratie was,
kwam vanaf de jaren '80 steeds meer onder druk te staan. De natuur- en milieubeweging,
consumenten en belastingbetalers, de kleine boeren en de handelspartners in GATT/ WTO-
verband accepteerden niet langer de afwentelingsmechanismen die ingebouwd zaten in het
Gemeenschappelijk LandbouwBeleid. Europese overheidssteun aan de landbouw zou op een
andere leest geschoeid moeten worden. Quotering en prijsverlaging gekoppeld aan
compensaties, braaklegging, structuurmaatregelen en begeleidende maatregelen, waaronder
landbouw-milieumaatregelen - de zogenoemde MacSharry-maatregelen - moesten het Gemeen-
schappelijk LandbouwBeleid omvormen.
Een Europees landbouwbeleid aangepast aan de eisen van deze tijd zou betekenen dat:
• rekening wordt gehouden met (wereld)marktverhoudingen
• de sociale en economische verhoudingen op het Europees platteland (inclusief het

platteland van de toetredende landen) niet verstoord worden, maar juist door stimulansen
leiden tot een levend platteland met gezonde gezinsbedrijven

• uitgaven voor het GLB maatschappelijk te verantwoorden zijn naar consumenten en
belastingbetalers

• het GLB bijdraagt aan een duurzame ontwikkeling door expliciet aandacht te besteden aan
natuur- en milieuomstandigheden.
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Om deze aanpassing te bewerkstelligen gingen de MacSharry-hervormingen van 1992 niet ver
genoeg. In de 'Agricultural Strategy Paper' van DGVI dat eind 1995 werd gepubliceerd, werd
voor het eerst het begrip geïntegreerd plattelandsbeleid genoemd. EU-Landbouwcommissaris
Fischler ging op zoek naar een nieuwe legitimatie voor de Europese steun aan de landbouw.
Wat was altijd al kenmerkend geweest voor de Europese landbouw? Natuurlijke
verscheidenheid en landschappelijke diversiteit als resultaat van (agrarische) coproductie door
de eeuwen heen vormen een intrinsieke waarde van ons Europees erfgoed en onze cultuur.
Bovendien kent Europa een landelijk gebied waarin natuur en landschap toegankelijk zijn voor
de burgers. Deze toegankelijkheid dient gerespecteerd en ontwikkeld te worden.

In de afgelopen jaren is vanuit verschillende hoeken gepleit voor een geïntegreerd beleid voor
de landelijke gebieden in Europa. Zo pleitte de Raad voor het Natuurbeheer (Raad voor het
Natuurbeheer, 1996) voor afstemming van het Europees landbouw-, regionaal en natuur- en
milieubeleid om tegenstrijdigheden te voorkomen en investeringen met een zo hoog mogelijk
rendement in economisch, sociaal, cultureel en ecologische zin te realiseren. In 1997 hebben de
Europese Natuur- en Milieuraden een gemeenschappelijke verklaring uitgebracht met als
centrale boodschap dat hervormingen van het GLB noodzakelijk zijn om te komen tot duurzame
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ontwikkelingen in het landelijk gebied. Dit statement is aan Commissaris Fischler (DGVI) en de
hoogste ambtenaar van DGXI (milieu) aangeboden. Talloze NGOʼs hebben samen (in European
Environmental Bureau-verband) en afzonderlijk (zoals Birdlife, WWF en Stichting Natuur en
milieu) gepleit voor hervormingen. Hervormingen van het Gemeenschappelijk LandbouwBeleid
(GLB), vereenvoudiging en grotere selectiviteit van het Regionaal beleid en integratie van het
Natuur en milieubeleid in de verschillende beleidssectoren zijn hiervan concrete uitvloeisels. Met
(te) kleine stappen wordt door de EU hieraan gewerkt. De Agenda 2000 omvat onder andere
hervormingen van het GLB en de structuurfondsen (Regionaal beleid). In het kader van de
afspraken in Cardiff in 1998 en de evaluatie van het 5e Milieuactieprogramma (MAP) wordt
gewerkt aan een integratie van het milieubeleid in het GLB en de structuurfondsen. Bovendien is
er een proces gaande waarin de Europese ministers van Ruimtelijke Ordening op zoek zijn naar
de wijze waarop ruimtelijke dimensies een rol moeten spelen in het Europese beleid. In 1997 is
het eerste officiële concept van het Europees Ruimtelijk Ontwikkelingsperspectief (EROP) vast-
gesteld. In deze discussie speelt de toekomst van landelijke gebieden en de hernieuwde relatie
stad-platteland een belangrijke rol.
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Nederland trok zich na de eerste jaren van het tot stand komen van het Gemeenschappelijk
LandbouwBeleid (GLB) terug van een aanjagende rol naar een meer behoudende rol, gericht op
consolideren. Nederland is vanwege het GLB tot aan de MacSharry-overeenkomst in 1992 een
netto-ontvanger geweest en had mede daardoor een nationaal belang om die positie zo te
houden. Dit heeft geleid tot een zeer terughoudende rol bij de ontwikkeling van een Europees
Regionaal beleid, bij de recente hervormingen van het GLB en bij de ontwikkeling van een
Europees plattelandsbeleid. Die rol heeft tot op heden ook het optreden van het ministerie van
LNV in de richting van Brussel gekenmerkt. Na de MacSharry-hervormingen van 1992 is
Nederland in een steeds forsere netto-betalingspositie beland. Het terugbrengen daarvan - ook
wel de Zalmdoctrine genoemd - heeft de laatste jaren de Nederlandse houding richting Brussel
gedomineerd. Overigens niet zonder succes, gezien de afspraken in Berlijn eind maart 1999.
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Door deze afhoudende rol werd de mogelijkheid om de ervaring van het ministerie van LNV met
plattelands- en gebiedsgericht beleid over te dragen en te benutten bij de totstandkoming van
een Europees plattelandsbeleid niet gebruikt. De nationale prioriteiten werden strak
vastgehouden met als gevolg dat de MacSharry-hervormingen slechts ten dele door Nederland
benut zijn. De landbouw-milieuverordening (2078) heeft in Nederland wel kwalitatief een goede
invulling gekregen, maar wat betreft benuttingsgraad en beschikbaarheid voor de boeren is de
aanpak zeer beperkt. Zo is de aanpak van de Rurale OntwikkelingsPlannen laat op gang
gekomen. Voor het ministerie en de verantwoordelijken in de regio was het dan ook een grote
verantwoordelijkheid om de plannen op tijd gereed te hebben. Nederland is er steeds van
uitgegaan met het nationaal milieubeleid voorop te lopen ten opzichte van het Europese en dat
implementatie geen probleem is. Dat is nu echter niet meer het geval. Met vele andere lidstaten
komt Nederland nu voor de situatie te staan dat het Europees Hof de nationale overheid
aanspreekt wat betreft bijvoorbeeld de implementatie van de Habitatrichtlijn, de Vogelrichtlijn en
de Nitraatrichtlijn.

Inbreng in Brussel is voor ons land niet alleen voorbehouden aan het ministerie van LNV. Het
ministerie van VROM staat vrijer ten opzichte van landbouwbelangen en heeft daardoor in een
relatief vroeg stadium het belang gezien om zich te richten op de hervormingen van het GLB en
de ontwikkelingen in het regionaal en milieubeleid. Zo werd bij de door EU-commissaris Fischler
georganiseerde Cork-conferentie in 1996 een vertegenwoordiger van VROM uitgenodigd een
inleiding te houden mede vanwege het project ʻEuropa en landelijke gebiedenʼ. Ook heeft VROM
gewezen op de ruimtelijke consequenties van het sectorbeleid en een actieve bijdrage geleverd
aan de totstandkoming van een Europees Ruimtelijk OntwikkelingsPerspectief (EROP).
De Commissie Plattelandsontwikkeling van het Comité van de Regioʼs heeft - gevoed door de
Nederlandse delegatie(voorzitter) - belangrijk werk verricht in het promoten van een positieve
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benadering van plattelandsontwikkeling in Brussel, geënt op een verbreding van functies in het
landelijk gebied. De Stichting Natuur en Milieu heeft zich in het kader van het European
Environmental Bureau sterk gemaakt voor een vergroening van het Gemeenschappelijk
LandbouwBeleid en is nog steeds een belangrijke pleitbezorger op dit terrein.
De raad constateert dat Nederland inzake een integraal beleid voor landelijke gebieden wel in
Brussel vertegenwoordigd is geweest, zij het veelal (nog) door anderen dan LNV.

	���
��������	�����
�)���������������������	���
Het ʻEuropees LandbouwModelʼ (ELM) staat voor duurzaamheid, concurrentiekracht,
multifunctionaliteit en omgevingsbeheer. Dit ELM vormt de basis voor de hervormingsvoorstellen
in de Agenda 2000. Zoals eerder reeds vermeld, heeft Nederland de ontwikkeling van een
Europees plattelandsbeleid in eerste aanleg niet gesteund. Dit vanuit de overweging dat platte-
landsbeleid een verantwoordelijkheid van elke lidstaat zelf zou moeten zijn en ook door de
lidstaten zelf betaald zou moeten worden. Nederland heeft daarom ook geen rol gespeeld bij de
ontwikkeling van dat beleid en zo mogelijkheden onbenut gelaten om dat beleid mede vorm te
geven.
Nederland moet nu - gezien de regelgeving voortkomend uit de Agenda 2000, waaronder de
nieuwe Kaderverordening Plattelandsontwikkeling - alsnóg een betere aansluiting zoeken tussen
het eigen plattelandsbeleid en het Europees beleid. De EU en het rijk zullen kaders moeten
stellen en prikkels moeten geven aan de regioʼs die hieraan met de betrokken actoren vorm
zullen geven. Initiatieven van onderop en kaders van bovenaf zullen de ontwikkeling van het
Europees LandbouwModel naar een geïntegreerd beleid voor de landelijke gebieden inhoud
moeten geven. De raad is van mening dat het ministerie van LNV zich in dit gehele proces van
beleidsverandering een leidende en initiërende rol moet verwerven.
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Het Europees landbouwbedrijf is van oudsher een gezinsbedrijf geïntegreerd in een sociale
gemeenschap, en maakt gebruik van lokale productieomstandigheden en marktverhoudingen.
Bovendien kent Europa van oudsher uitgekiende institutionele kaders (mede vanuit de overheid)
die garant staan voor kwaliteitszorg. De landbouw in Europa is een verfijnd systeem dat aan
regionaal-lokale omstandigheden is aangepast en gericht is op duurzame productie,
multifunctionaliteit en beheer van het landelijk gebied. Dit systeem is door de eeuwen
geëvolueerd, maar staat thans onder druk (Van der Ploeg, 1999). Door veranderingen in de
samenleving als geheel, liberalisering van de wereldmarkt, veranderingen in vervoerswijze, -
kosten en -snelheid, technologische ontwikkelingen, veranderingen in productiefactoren
(stijgende arbeidskosten, grondprijs etc.) en een andere stad-land relatie is de balans tussen
productiewijze, lokale gemeenschap en natuur en landschap verstoord. Landbouw is niet meer
een vanzelfsprekende hoeder van waarden in het landelijk gebied. Dit is een zorgelijke ont-
wikkeling voor de lokale plattelandsgemeenschap, en voor de Europese gemeenschap als
geheel. Er is een maatschappelijke herpositionering nodig van de landbouw in de samenleving.
De landbouw zal hier allereerst zelf een keuze in moeten maken. De samenleving zal zich
tegelijkertijd moeten bezinnen op het collectief belang van de landbouw en het landelijk gebied.
De landbouw zal beloond moeten worden voor diensten waar zij van oudsher op een
vanzelfsprekende en natuurlijke wijze voor gezorgd heeft. Die vanzelfsprekendheid en
natuurlijkheid is nu namelijk verdwenen. Om deze diensten op hun waarde te kunnen schatten
zal de samenleving zich moeten bezinnen op de waarden van landelijke gebieden en de rol van
landbouw voor het behoud van deze waarden.

Met de modernisering en rationalisering van de samenleving is de landbouw losgeweekt uit het
afgestemd zijn op lokale gemeenschap, lokale productieomstandigheden, lokale markten en
lokale natuur, milieu en landschapsgegevenheden. Vroegere landbouwpraktijken leidden door
hun aard en schaal min of meer vanzelf tot zorg voor of het ontzien ván de omgeving (water,
vervangbare energievoorraden zoals bos en hakhout, bodem, natuur, landschap, cultuur, werk-
gelegenheid, lokale instituties etc.). Thans vraagt deze zorg om een bewuste en expliciete keuze
door het opstellen van beleid, om erkenning en waardering door de maatschappij als geheel en
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om de bereidheid een zorgsysteem voor én door de Europese landbouw te garanderen voor de
toekomst. Daartegenover zal vanuit de landbouwsector de ontwikkeling van een nieuwe
grondgebondenheid staan, gebonden aan ecologische, economische, ethische en sociale om-
standigheden ter plaatse en gepaard gaande met multifunctionaliteit.
�	�7�	
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De drang om de Europese landbouw op een andere leest te schoeien wordt gevoed vanuit
verschillende hoeken.
In de eerste plaats dreigde er opnieuw voorraadvorming door overproductie. Bij een ongewijzigd
prijsbeleid zou Europa op den duur zijn vlees en granen niet meer kunnen afzetten op de
wereldmarkt.
In de tweede plaats staat in de komende wereldhandelsronde in WTO-verband in ieder geval
een verdere liberalisering van de wereldhandel op de agenda. Door het invoeren van een
verlaging van de prijssteun en de toekenning van inkomenstoeslagen als compensatie daarvoor
wordt de Europese landbouw minder afhankelijk van invoerbescherming en subsidiëring van
export.
In de derde plaats sluit een groot aantal Midden- en Oost-Europese landen zich binnen
afzienbare tijd aan bij de EU. Daar zijn de landbouwprijzen erg laag en het productiepotentieel is
er groot. Bij ongewijzigde landbouwprijzen zou dit tot grote problemen leiden, terwijl het
bestaande beleid ook de economieën van de toetredende landen ernstig zou verstoren.
In de vierde plaats is er het werk van de EC-expertgroep onder leiding van Prof. Buckwell en de
Cork-declaratie uit 1996. Het zogenaamde ʻBuckwell-rapportʼ geeft aan hoe een meer
marktgeoriënteerd en geïntegreerd plattelandsbeleid bereikt kan worden. Parallel hieraan nam
Egdar Pisani, voormalig minister van Landbouw in Frankrijk en Europees Commissaris van
ontwikkelingssamenwerking, het initiatief tot het een debat over de toekomst van landbouw en
platteland in Europa (Groep Brugge, genoemd naar de plaats waar de groep voor het eerst in
1995 bij elkaar kwam). Al deze initiatieven gaan in de richting van verbreding van sectoraal
landbouwbeleid naar meer integraal plattelandsbeleid.
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De Agenda 2000 verplicht de lidstaten om een beleid te formuleren met betrekking tot de navolgende
beleidsinstrumenten:
• ����5������
 ���������"
 ������	��
  ����' ������� �: het ontvangen van compensatie voor

prijsverlagingen van landbouwproducten verbinden aan (milieu)voorwaarden
• ���������
 �������: de directe betalingen worden uitgekeerd in de vorm van een totaal bedrag

gerelateerd aan het aandeel per lidstaat in de totale productieomvang. Door uitstel van de
prijsverlagingen in de zuivelsector is de omvang van de nationale envelop voorlopig beperkt. De
lidstaten hebben een zekere vrijheid bij de verdeling van deze gelden. De invulling moet nog
plaatsvinden

• 3�	�������	�����
 4��������	�������������: negen oude verordeningen die betrekking hadden op
horizontale en regionale steun aan de landbouw zijn in deze ene verordening ondergebracht. Als
integratiekader dient voor het volledige grondgebied een toetsingskader te worden opgesteld. Deze
.�����
 ,������������4������
 B.,4:�E zullen de argumentatiebasis vormen voor projecten die een
lidstaat wil uitvoeren en waarvoor co-financiering uit Brussel wordt gevraagd

• de ���� ����&��	���: worden niet meer verdeeld volgens de huidige 6 doelstellingen maar - zo is de
bedoeling - ondergebracht in drie doelstellingen:

         - doelstelling 1 voor de armste regioʼs. Heeft de allerhoogste prioriteit, kent een strikte toepassing
           (niet meer voor Flevoland) en omvat tweederde van het geld uit de structuurfondsen
         - doelstelling 2 voor gebieden met structurele problemen zoals industrie-, plattelands- en stadsge-
           bieden en kustgebieden met visserijproblemen. Nederland ontvangt hiervoor gelden voor het  

Noorden, de reconstructiegebieden en voor het grote steden-beleid
         - doelstelling 3 voor werkgelegenheidsprojecten.

De nationale implementatie van de Agenda 2000 zal ook de uitvoering van ander EU-beleid (zoals het
water-, natuur- en milieubeleid) mee moeten nemen in het nieuwe beleid voor de landelijke gebieden.
Bovendien kunnen specifieke probleemgebieden aangepakt worden.
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Bij de nationale implementatie van de Agenda 2000 zouden volgens de raad de volgende
uitgangspunten gehanteerd moeten worden:
• het Nederlandse landelijk gebied zal zich blijvend moeten manifesteren, met al zijn bijzonder-

heden en regionale verscheidenheid, als onderdeel van de Europese landelijke gebieden. De
interactie tussen stad en land, het omgaan met water en een landschap gevormd door
intensief agrarisch gebruik door de eeuwen heen vormen het kenmerkende van het
Nederlandse landelijk gebied (ʻMade in Hollandʼ, RLG 99/2). Dit landschap met al zijn
kwaliteiten zal uitgangspunt moeten zijn voor de nieuw te ontwikkelen multifunctionaliteit in
het landelijk gebied

• het Europees LandbouwModel én een geïntegreerd Europees plattelandsbeleid worden als
uitgangspunten gekozen voor het LNV-beleid in de richting van Europa, in de horizontale
afstemming met andere ministeries, naar de regio en in de doorwerking van het beleid tot op
het bedrijfsniveau van de individuele boer en grondgebruiker (ʻruraal ondernemerschapʼ). Dat
betekent het volgende:
1. natuurlijke verscheidenheid en landschappelijke diversiteit als resultaat van (agrarische)

coproductie door de eeuwen heen worden beschouwd als een intrinsieke waarde van ons
Europees erfgoed en onze cultuur

2. toegankelijkheid van natuur en landschap voor de burgers wordt gerespecteerd en ont-
wikkeld

3. naast het spoor van de gestage groei ontwikkelt zich een nieuw ruraal ondernemerschap,
waarbij zowel agrarische en andere bedrijven op creatieve wijze hun inkomen weten te
halen uit meerdere bronnen, waarbij ze de aanwezige kwaliteiten en waarden in het
landelijk gebied versterken

4. institutionele kaders en structuren worden (mede door de overheid) ontwikkeld om deze
kwaliteitszorg te waarborgen

• het op het Europees LandbouwModel gebaseerde geïntegreerde Europese plattelandsbeleid
moet een zodanige invulling krijgen dat ruimte wordt geschapen voor het eigene van
Nederland, de Nederlandse regioʼs en voor een Nederlandse benaderingswijze van landelijke
gebieden.
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Met de hervorming van het GLB - zoals beoogd door de Agenda 2000 - wil de Europese
Commissie toewerken naar een landbouw die multifunctioneel, duurzaam en concurrerend is en
over heel Europa gespreid blijft. Bovendien zal de landbouw in staat moeten zijn om het
landschap en de natuur blijvend in stand te houden, een wezenlijke bijdrage te blijven leveren
aan de levensvatbaarheid van het platteland en te voldoen aan de wensen en de eisen van de
consument op het gebied van de kwaliteit en de veiligheid van het voedsel, de bescherming van
het milieu en het welzijn van dieren. Als basis dient het Europees LandbouwModel (ELM) waarin
landbouw staat voor duurzame productie, multifunctionaliteit en beheer van het landelijk gebied.
Het ELM dient er tevens voor om een eenvoudiger en meer inzichtelijk Gemeenschappelijk
LandbouwBeleid mogelijk te maken met een duidelijke scheiding in verantwoordelijkheden
tussen lidstaten en de EU, evenals een landbouwbeleid dat de uitgaven kan verantwoorden door
helderheid te bieden over de maatschappelijke diensten die de landbouwers leveren.

Het ELM zou een antwoord moeten bieden op een aantal interne en externe uitdagingen:
-����� is er de noodzaak om het huidige prijsniveau aan te passen aan de wereldmarkt en de
negatieve effecten van het GLB - ongelijke verdeling tussen regioʼs en producenten en
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doorwerking daarvan op de lokale plattelandsgemeenschap, effecten op milieu en dier-
gezondheid en op consumentenbelangen - terug te dringen. Voorts moet de verscheidenheid in
landbouwpraktijken mogelijk blijven. Hiervoor is onder andere een gedecentraliseerd model
nodig, waarbij de lidstaten - binnen randvoorwaarden - zelf invulling kunnen geven aan een
aantal onderwerpen en daarbij rekening houden met lokale omstandigheden en bepaalde
sectoren.
�=����
zal de uitbreiding van de EU de noodzaak versterken om te komen tot een betere
aansluiting op de markt en een grotere vereenvoudiging. De WTO-onderhandelingen zullen naar
verwachting een verdere liberalisering van het GLB vergen.
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Het Europees LandbouwModel is uitgewerkt in de toelichting bij de Agenda 2000 van juli 1997
en geaccepteerd als richtlijn voor de ontwikkeling van de Europese Landbouw in de Raad van
Luxemburg in december 1997. Volgens de Commissie-voorstellen in de Agenda 2000 (juli 1997)
van Fischler houdt het Europese LandbouwModel het volgende in:
• een concurrerende landbouwsector, die geleidelijk aan tegemoet zal kunnen komen aan de

vereisten van de wereldmarkt
• milieuvriendelijke productiemethoden, die kwaliteitsprodukten voortbrengen waar de

consumenten om vragen
• een verscheidenheid aan typen landbouw, met een rijke traditie, die niet alleen gericht zijn op

ʻoutputʼ maar ook op landschappelijke kwaliteit en op het voortbestaan van levendige
plattelandsgemeenschappen met behoud van werkgelegenheid.

De Raad van Luxemburg in december 1997 legde het accent op het ontwikkelen van het huidige
Europese LandbouwModel waarbij gezocht wordt naar grotere interne en externe
concurrentiekracht. De Europese landbouw moet - volgens de Luxemburgse Raad - als
economische sector veelzijdig, duurzaam, concurrerend en gespreid zijn over het Europese
territorium, inclusief regioʼs met specifieke problemen. In de Raad van Helsinki in december
1999 is de strategie voor de integratie van milieu in het landbouwbeleid aanvaard. In deze
strategie is het begrip ʻeen goede landbouwpraktijkʻ uitgewerkt. Dit begrip moet vertaald worden
naar lokale omstandigheden en moet gelden voor alle landbouwgebieden binnen de EU. Tevens
is gesteld dat door de landbouw geleverde diensten - die verder gaan dan een goede
landbouwpraktijk - adequaat vergoed moeten worden. Het Europees Landbouwmodel is een
concept dat sturend zou moeten zijn voor de ontwikkelingen van het Gemeenschappelijk
LandbouwBeleid de komende jaren (Commissie van de Europese Gemeenschappen, 1999).

Op het ELM is momenteel nogal wat kritiek, ook al is het aanvaard als basis voor het Europees
landbouwbeleid. Een aantal WTO-partners ziet het ELM als een manier om de Europese
landbouwsubsidies te verdedigen, terwijl de landbouw in andere (niet-EU-) landen ook duurzaam
en multifunctioneel zou moeten zijn (of reeds is) en eveneens gericht is op beheer van het
landelijk gebied. Het begrip multifunctionele landbouw wordt door verschillende internationale
organisaties (OECD en FAO) en door een aantal agrarische importlanden (Japan, Zuid-Korea,
Zwitserland en Noorwegen) omarmd, en wordt door hen niet gezien als specifiek Europees.
Het gevaar bestaat dat het begrip gepolitiseerd en uitgehold wordt op een wijze die niet ten
goede komt aan de sturende werking daarvan in de richting van verhoging kwaliteit en duur-
zaamheid van productiemethoden en omgevingsbeheer van en door Europese landbouw-
bedrijven. Als de EU zijn landbouw blijvend wil subsidiëren, zal dat goed en structureel
onderbouwd moeten worden en in de (beleids)praktijk ook moeten worden waargemaakt. De
functie van de landbouw voor de (Europese) samenleving en de bereidheid van die samenleving
om daarvoor te betalen zal aangetoond moeten worden. Bovendien zal duidelijk moeten worden
gemaakt dat deze betalingen niet verstorend zijn voor de concurrentieverhoudingen op de
wereldmarkt. Het is duidelijk dat de afspraken die in Berlijn over de Agenda 2000 zijn gemaakt
nog niet ver genoeg gaan om aan deze twee eisen te voldoen.

Het Europees LandbouwModel houdt een 'mengvorm' in van twee sets van eisen: een set alge-
mene eisen die overal gelden (concurrerend, duurzaam, beheer landelijk gebied) en een
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aanvullende set die daarnaast specifiek in bepaalde gebieden geldt (multifunctionaliteit, natuur
en landschap, recreatie). De implementatie van deze mengvorm van landbouw stelt
verschillende eisen op verschillende niveaus.
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Het Buckwell-rapport, het rapport van de Groep van Brugge en de uitleg van Fischler geven
reden te veronderstellen dat er voldoende onderbouwing voor een Europees LandbouwModel is
te geven en dat een blijvend zorgsysteem voor de Europese landbouw te verantwoorden is,
zowel naar de samenleving als naar de wereldgemeenschap (lees: de markt). De omslag die
zich zowel in het landbouwbeleid als binnen de landbouw voordoet zal dan wel verder doorgezet
moeten worden. Dit betekent een omslag vàn een landbouw gericht op productie, zonder
rekening te houden met maatschappelijke kosten, náár een duurzame, kwalitatief hoogwaardige
en concurrerende productie, en beheer van het landelijk gebied, waarbij maatschappelijke
kosten zijn verdisconteerd. In specifieke gevallen worden de agrariërs daarnaast betaald voor
maatschappelijke diensten, die verder gaan dan wat men vanuit een goede landbouwpraktijk
zou mogen verwachten. Naarmate de prijssteun verder wordt afgebouwd zal de EU zich meer
moeten richten op het stellen van kaders voor de steun aan regioʼs en individuele boeren.
Kwaliteitseisen als ijkpunten voor de te behalen resultaten zullen onderdeel van deze kaders
moeten zijn. Op Europees niveau moeten reikwijdte en consequenties van het ELM zowel voor
het wereldniveau als voor het nationaal, regionaal en bedrijfsniveau echter nog concreter
worden uitgewerkt, waarbij ruimte moet worden geboden voor een specifieke, op de regio
gerichte aanpak.
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Duurzame productie en beheer van het landelijk gebied zijn eisen aan de landbouwproductie die
net zozeer in Nederland als in elk ander Europees land overal op nationaal en regionaal niveau
gesteld (zullen) worden. Daarnaast kunnen in bepaalde gebieden extra eisen worden gesteld uit
oogpunt van multifunctionaliteit, aanpassing aan natuur en landschap, of betekenis voor
recreatie. Op nationaal en regionaal niveau zal de landbouw deze omslag naar het Europees
LandbouwModel zowel moeten als kunnen maken. Maar de uitwerking ervan (hoe en op welke
termijn) zal van land tot land en van regio tot regio verschillen. Zo kunnen eisen in het ene
gebied hoger gesteld worden, omdat daar 'van nature' meer mogelijkheden zijn om naast de
algemeen geldende regels nog extra eisen te stellen. Ook de bereidheid om aan die nieuwe
eisen tegemoet te komen, kan per gebied verschillen. Er is echter wel een sociaal dilemma: ook
al zijn de landen het samen eens over het ELM, niet elk gebied zal staan te trappelen om
'voorop te lopen' om aan die extra eisen te voldoen, gezien financiële risicoʼs of regionale
consequenties. Om dit te voorkomen zullen koplopers bewust beloond moeten worden en niet
afgestraft.
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De vertaling van het ELM naar het bedrijfsniveau vraagt een meer veelzijdige en meer
specifieke benadering. Op bedrijfsniveau zal de éis van multifunctionaliteit losgelaten moeten
worden. Gespecialiseerde en verbrede landbouw zullen naast elkaar in Nederland plaats
moeten en kunnen vinden. Dit neemt niet weg dat álle bedrijven zullen moeten voldoen aan
eisen van de consument, aan eisen vanuit milieu-overwegingen en aan een bepaald minimum
aan zorgplicht ten opzichte van de omgeving (natuur en landschap). Het ministerie van LNV
heeft hierbij een belangrijke functie in het stellen van randvoorwaarden en het opbouwen van
een organisatorisch kader waardoor deze overgang ook mogelijk is. Er is een nieuw ruraal
ondernemerschap nodig, dat om weet te gaan met de eisen vanuit de samenleving, de
toenemende dynamiek en afhankelijkheid van de wereldmarkt en de technologische en bedrijfs-
kundige veranderingen.

Dit ruraal ondernemerschap - waarin een nieuw contract tussen landbouw en samenleving tot
uiting komt - kan verschillende uitdrukkingsvormen krijgen:
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De bedrijfsstrategie zal bestaan uit specialisatie, diversificatie, samenwerking, ketenintegratie
en risicospreiding. Exploitatie van kennis- en kapitaalintensieve productiemethoden zal bij de
verharde concurrentie de ruggengraat vormen. Voor Nederland als exporterende
landbouwnatie zal deze oriëntatie betekenis blijven houden: gewenste schaal, duurzaamheid
en effecten op regionaal en lokaal niveau zijn zaken die aandacht vragen van de overheid.
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De bedrijfsstrategie zal bestaan uit aandacht voor de toegevoegde waarde aan de primaire
productie. Dit kan in de vorm van be- en verwerking, verkoop op het eigen bedrijf en door
verkorten van ketens. Productie voor goed georganiseerde en gespecialiseerde regionale
markten van kwaliteitsproducten (bijvoorbeeld streekproducten of biologische producten)
maakt hier deel van uit (bedrijfsstrategie in verticale richting).
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De bedrijfsstrategie is gericht op een combinatie van primaire landbouwproductie en
nevenactiviteiten, die het landbouwbedrijf als hulpbron gebruiken. Dit kan agrotoerisme zijn,
maar ook agrarisch natuurbeheer en zorg. Deze nevenactiviteiten hebben een sterke relatie
met de omgeving (bedrijfsstrategie in horizontale richting).
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De bedrijfsstrategie is gericht op beheer van (familie)bezit, extensivering en uitbesteding van
werkzaamheden, met daarnaast aanvulling van het inkomen vanuit werkzaamheden buiten
het landbouwbedrijf.
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Voor een aantal bedrijven zullen de beperkte groeimogelijkheden in de afzet, de sterke inter-
nationale concurrentie en de beperkte ruimtelijke mogelijkheden leiden tot het kiezen voor
bedrijfsbeëindiging.
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Dit hoofdstuk behandelt de toekomst van het landelijk gebied en de landbouw in Nederland. Het
Nederlandse landelijk gebied heeft op het gebied van verstedelijking, productiewijze en bestuur
een specifieke positie, die op sommige punten afwijkt van hetgeen gangbaar is in Europa.
Tevens wordt bezien wat hiervan de gevolgen zijn voor de inzet van de in Brussel geldende
regelingen en voor het nieuwe Structuurschema Groene Ruimte 2.
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Het landelijk gebied in Nederland is relatief van een beperkte omvang en bovendien in grote
mate verstedelijkt in vergelijking met de overige lidstaten. Dat komt duidelijk tot uiting in de
definities van landelijk gebied die gehanteerd worden door de OECD en door de Europese Unie,
waarbij aan ons land nauwelijks ʻlandelijk gebiedʼ wordt toegekend (Sallard, 1998). Een verdere
uitbreiding van de Europese Unie met een aantal nieuwe lidstaten in Midden- en Oost-Europa
zal ertoe leiden dat Nederland verhoudingsgewijs nog minder landelijk wordt. Het zou voor het
meer verstedelijkte plattelandsgebied in Nederland een nadeel kunnen zijn als binnen de EU de
nadruk in regelgeving en subsidiëring meer zou komen te liggen op grootschalige open
plattelandsgebieden. De raad is daarom van mening dat het in het licht van de toekomstige
uitbreiding nog belangrijker wordt om in Europees perspectief tot een scherpe definitie te komen
van landelijk gebied in de Europese ruimte, een definitie die (ook) recht doet aan de kwaliteiten
van meer verstedelijkte landelijke gebieden, zoals in Nederland. Nederlanders koesteren de
waarden die dit landelijk gebied voor hen representeert, waarden die verder reiken dan 'een
relatief open ruimte' tussen steden in. LNV zal deze waarden dan ook in Europees verband
moeten inbrengen en daarbij de nodige bondgenoten moeten zoeken.
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In de afgelopen jaren zijn de Europese doelen sterk verbreed. De Europese Unie heeft zijn
doelen uitgebreid van oorspronkelijk het realiseren van een gemeenschappelijke markt, naar
onder andere duurzaamheid, natuur en milieu, één munteenheid, werkgelegenheid, gelijke
kansen, informatie- en communicatietechnologie, cultuur en ruimtelijke ordening. Dit werkt onder
andere door in het Europees Landbouw-, Milieu- en Structuurbeleid. Waren vroeger
marktwerking en concurrentiekracht de hoofditems, thans is - naar de mening van de raad - de
tijd gekomen om aan kwaliteit en duurzaamheid hetzelfde belang toe te kennen. Voor het
landelijk gebied in Europa betekent dit dat de kwaliteit van die landelijke gebieden en hun
multifunctionaliteit voorop dienen te staan. De raad meent dat de Europese Unie een blijvend
zorgsysteem moet garanderen, dat regels geeft en ruimte biedt om de waarden te behouden die
de landelijke gebieden binnen Europa representeren in economische, sociale, culturele en
ecologische zin.
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Het landelijk gebied in Europa is momenteel in een overgangsfase tussen het traditioneel
landbouwbeleid gericht op met name productie, naar een Europees geïntegreerd beleid voor
landelijke gebieden, mede gebaseerd op het Europees LandbouwModel. Duurzaamheid en
kwaliteit van die landelijke gebieden vragen een visie op natuur, cultuur en landschap en de
kwaliteiten die daarmee gemoeid zijn. Natura 2000 is en kan - als onderdeel van de Habitat-
richtlijn - ook niet de enige beschermer zijn van deze waarden. Er is een territoriumdekkende
visie nodig op kwaliteiten en waarden van natuur, cultuurhistorie en landschap, zoals� onder
andere wordt voorgesteld in de Europese Landschapsconventie van het Congress of Local and
Regional Authorities (CLRAE). De raad ondersteunt dit initiatief voor een territoriumdekkende
visie zoals verwoord in de Europese Landschapsconventie (zie ook ʻVoor een open toekomstʼ,
RLG 99/3). Dit geeft een belangrijke basis voor een verdere uitwerking van het Europees
LandbouwModel naar een meer geïntegreerd beleid voor landelijke gebieden.
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In dit verband acht de raad in Nederland het Belvedere-project het vermelden waard. De in dit
project samengestelde waardenkaart beperkt zich echter tot de cultuurhistorische waarden die
gerekend worden tot de verantwoordelijkheid van het rijk te behoren en zou aangevuld moeten
worden conform voorstellen van de raad in onder andere ʻMade in Hollandʼ (RLG 99/2).
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Duurzaamheid en kwaliteit van landelijke gebieden in Europa is alleen te bereiken in interactie
en wederkerigheid met de stad. Dat geldt niet in het minst voor het Nederlands landelijk gebied.
Binnen Europa dient derhalve niet alleen aandacht te zijn voor de stedelijke kerngebieden, maar
juist ook voor de middelgrote steden. Als stad en land voor hun wederzijdse ontwikkeling elkaar
nodig hebben, dan is het belangrijk dat Europa het bestaande relatief fijnmazige netwerk van
nederzettingen ondersteunt en tendensen tot concentratie van de verstedelijking in een beperkt
aantal kernzones begeleidt. Er is een wijdvertakt netwerk op regionaal niveau nodig om de
bestaande voedende relatie tussen stad en land intact te houden en verder te ontwikkelen (Van
Diepen-Oost, 1998). De Europese Unie zal niet alleen aandacht moeten hebben voor
economisch achtergestelde gebieden, maar ook voor ecologisch achtergestelde gebieden en
dichtbevolkte gebieden. Juist in die gebieden is open ruimte, natuur en landschap zo
broodnodig. En bovendien zal daar de plattelandsontwikkeling en transformatie van de landbouw
naar duurzaamheid en kwaliteit een hele andere begeleiding vragen dan in gebieden met een
ontvolkingsproblematiek. Het is het overwegen waard om één doelstelling (en daarmee één
fonds) te creëren voor ecologisch achtergestelde gebieden, dat wil zeggen gebieden waar door
congestie en bevolkingsdruk sprake is van een hoge milieudruk en verwaarlozing van natuur- en
landschapswaarden (Raad voor het Natuurbeheer, 1996).
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Om op de wereldmarkt concurrerend te kunnen zijn, zal Europa zich moeten richten op zijn
eigen sterke punten: kennis, kapitaal en het produceren van een grote diversiteit aan
kwaliteitsproducten. Deze producten worden dan geleverd door Europese ʻrurale ondernemersʼ
die oog hebben voor natuur, milieu, landschap, dierenwelzijn en gezondheid. Deze veelal
hoogwaardige producten, geproduceerd in een kwalitatief hoogwaardig landschap, zijn soms
ook regionaal herkenbaar. Marktregulering (let op: voor een ʻvrijeʼ marktwerking is regulering
altijd nodig) zal steeds meer rekening moeten houden met eisen van consumenten, milieu en
omgeving. De concurrentiekracht zal hierop gebaseerd moeten zijn of moeten worden. Dat zal
een eis moeten zijn in de Millenniumronde van de WTO. Bovendien zal de Nederlandse
landbouw niet alleen moeten produceren voor een wereldmarkt met bulkproducten, maar ook
steeds meer voor lokale of regionale gespecialiseerde markten met producten met een hoge
toegevoegde waarde, zoals de markt voor biologische producten die nu al regionale tendensen
vertoont. Markt, kwaliteit en duurzaamheid zullen in elkaars verlengde moeten liggen.
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Het naast elkaar bestaan van gespecialiseerde productie voor internationale markten en
kleinschalige productie met een hogere toegevoegde waarde voor voornamelijk regionale
markten en verbrede landbouw kan spanningen geven. De overheid zal dus aandacht moeten
blijven houden voor de marktontwikkeling tussen èn binnen de gesegmenteerde en
gespecialiseerde markten. Ook vraagt de prijsvorming van de maatschappelijke diensten van de
verbrede landbouw aandacht. Dit alles betekent dat uitwerking van een duurzaam, structureel
institutioneel en financieel kader voor de toekomst beslist noodzakelijk is. Hierbij zullen ook
maatschappelijke groeperingen en organisaties betrokken moeten worden. Nu al zullen we ons
moeten voorbereiden op de noodzakelijke herzieningen die nà de evaluatie van 2003 en vòòr
het aflopen van de Agenda 2000 in 2006 doorgevoerd zullen moeten worden. De afspraken die
in het kader van de Millenniumronde van de WTO zijn gemaakt, zullen hierin verdisconteerd
moeten worden.

Regioʼs binnen Europa profileren zich steeds meer. Daarbij is niet de concurrentie tussen regioʼs
het belangrijkste, maar het stimuleren van processen waarbij regio's elkaar ontmoeten. In een
vergroot Europa kunnen op deze wijze regioʼs van elkaar en aan elkaar leren, dwars door
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Europa heen van Noord naar Zuid en van West naar Oost. De kracht van regioʼs binnen Europa
is gebouwd op menskracht. De basis hiervoor ligt in een gezonde werkgelegenheid, goede
scholing en benutting van menselijke kwaliteiten en het organiserend vermogen op lokaal en
regionaal niveau. Forse werkloosheid in bepaalde delen van Europa - niet in het minst in
landelijke gebieden die onder invloed staan van marginaliseringstendensen - vraagt de
aandacht, ook binnen een Europees beleid voor het landelijk gebied (European Commission,
1999a). Waar arbeidskrachten kunnen worden vastgehouden of op een doelmatige wijze in de
agrarische sector worden ingezet om kwaliteit en diversiteit te realiseren, zal dat ook moeten
worden gedaan.
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De raad schetst hieronder enkele ontwikkelingen die zich zijns inziens in de komende tijd zullen
voordoen en waarop de betrokken partijen zich daarom - waar nodig en mogelijk - op moeten
instellen. Deze ontwikkelingen doen zich in grote delen van Europa voor, maar verschillen in
uitwerking en snelheid waarmee ze zich voltrekken. De mogelijkheden voor de overheid om
hierop in te spelen bepalen mede de concurrentiekracht en slagvaardigheid.
Hier noemt de raad vooral enkele zijns inziens belangrijke ontwikkelingen in de primaire
productie, waarbij hij niet pretendeert een geheel compleet beeld te geven.
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De groeiende invloed van consumentenopvattingen op producten en productiewijze werkt via
publieke opinie en politiek door naar de eisen áán en het draagvlak vóór de sector. Maar via
intermediairs als grootwinkelbedrijven, ketenorganisaties en banken werkt dit ook direct door in
kwaliteitseisen en bedrijfsvoering. Zo krijgen de wensen en opvattingen van consumenten (al
dan niet juist en/of redelijk) meer en sneller gewicht. Door deze ontwikkeling worden ook nieuwe
onzekerheden, wispelturigheid en factoren als beeldvorming en trends in het marktproces
geïntroduceerd. Kwaliteit en ʻuitstralingʼ van bedrijven en producten worden in toenemende mate
markt- en concurrentiefactoren. Dit biedt zowel kansen als bedreigingen. Het aanvoelen van de
markt en een meer flexibele bedrijfsvoering om op veranderingen en trends te kunnen inspelen,
worden steeds belangrijker voorwaarden voor agrarische bedrijven. Daarnaast zullen
kwaliteitseisen ook steeds nadrukkelijker door afnemers opgelegd en gecontroleerd worden
door het systeem van de integrale ketenbenadering of door andere afzetcontracten.
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Het inzicht is doorgebroken dat het - zichtbaar en controleerbaar - herstellen van de kringloop in
de dierhouderij een basisvoorwaarde is voor een blijvende positie van deze sector in Nederland.
Het onbeperkt en moeilijk controleerbaar aanvoeren en mengen van voeders enerzijds en het
onbeperkt en moeilijk controleerbaar afvoeren van afvalstoffen (mest) anderzijds wordt om
redenen van milieu en veiligheid niet meer geaccepteerd. Dit brengt de uitdaging van een
nieuwe grondgebondenheid met zich mee, met productiebeperking als noodzakelijk onderdeel.
Sommige ondernemers zien hierin aanleiding het bedrijf te beëindigen dan wel buiten Nederland
voort te zetten. Die ontwikkeling moet worden geaccepteerd. Wél moet ervoor worden gezorgd
dat de ʻruimteʼ die dit oplevert tenminste voor een deel kan worden benut voor de vernieuwing
door ʻblijversʼ. Bij die blijvers zal deze ontwikkeling een nieuwe impuls geven aan het gemengde
bedrijf. Bedrijven of consortia van bedrijven zullen veehouderij en akkerbouw aan elkaar
verbinden: voor een hoogwaardige, verantwoorde en gecontroleerde productie en aanvoer van
diervoerders én voor een even verantwoorde en gecontroleerde afvoer en verwerking van de
mest binnen één bedrijfs- of samenwerkingsverband. Grotere en lossere verbanden voor
bedrijven die vooralsnog minder ver gaan, zijn alleen mogelijk door strakke certificatie van aan-
en afvoer.
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Vanuit handel en industrie is er - voor een deel op grond van consumentenwensen - behoefte
aan specifieke producten op specifieke voorwaarden (tijd, hoeveelheid, kwaliteit, herkomst).
Daardoor zal het produceren op contract of volgens specifieke kwaliteitsvoorwaarden toenemen.
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Dit stelt eisen aan de bedrijfsvoering en de deskundigheid van de boer. In de akkerbouw en in
mindere mate de tuinbouw zullen jaar- of meerjarencontracten worden afgesloten voor
producten die op vrij grote schaal en volgens specificaties worden geteeld en afgenomen. In de
akkerbouw geldt dit zowel voor de voedings- als voor de overige gewassen (siergewassen en
hoogwaardige industriële grondstoffen), in de tuinbouw vooral voor de voedingsgewassen.
Tussen vraag en aanbod ontstaat een dynamische markt. In de akkerbouw zal ook een
verschuiving optreden naar meer diverse, intensieve teelten op tuinbouwschaal, waarbij
voedselproducten worden geteeld volgens kwaliteitsspecificaties ten behoeve van specifieke
markten/afnemers (waaronder de biologische productie). In de (melk)veehouderij zal directe
afname door (groot)winkelbedrijf of verwerkende industrie eveneens een grotere rol gaan
spelen. Dit zal productiewijze en controle van herkomst en kwaliteit - mede vanuit de ʻconsumer
concernsʼ - sterk beïnvloeden.
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De markt voor bijzondere of nieuwe voedselproducten, die in kleinere hoeveelheden en tegen
hogere prijs kunnen worden afgezet, groeit. Het gaat om onderling zeer verschillende producten:
nieuwe, voor het eerst op commerciële schaal geproduceerde planten of dieren, bijzondere
rassen, biologische teelten of streekgebonden producten. Het betalen van de meerprijs voor
biologische producten maakt een langzame ontwikkeling door. Dat het betalen van een
meerprijs op zich geen probleem is, blijkt wel uit de verkoop van andere bijzondere producten.
De groeiende, divers samengestelde ʻluxeʼ-markt kan grotendeels vanuit de eigen landbouw
worden bediend. Dit kwaliteitsbewustzijn is mede door de welvaartsgroei gestimuleerd. Het
werkt ook door naar de sierteelt, waardoor de markt voor - ook hoogwaardige -
sierteeltproducten groeit.
Deze marktontwikkeling - waarbij schaal- en andere beperkingen de ontwikkeling naar
grootschaligheid vrijwel onmogelijk maken - vormt voor de ʻblijversʼ in akkerbouw en
melkveehouderij aanleiding zich te ontwikkelen in de richting van kwaliteit en vernieuwing. Voor
de glastuinbouw  leidt deze marktontwikkeling tot het doortrekken van de huidige lijn van het
telen van ʻluxereʼ producten, naast het ontwikkelen en leveren van uitgangsmateriaal voor
derden. Voor de kleinere ʻblijversʼ in de intensieve veehouderij zijn vormen van
kwaliteitsproductie de voor de hand liggende mogelijkheid om de noodzakelijke
productiebeperkingen te compenseren.
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Steeds meer agrarische grond zal onder een bedrijfs/beheersregime komen dat niet of maar
beperkt wordt beïnvloed of gestuurd door specifiek op (internationale) landbouwproductie gericht
beleid. Na bedrijfsbeëindiging blijven gronden in de familie door deeltijd- en liefhebberij-boeren,
landgoedvorming en paardenhouderij. Daardoor onttrekt steeds meer grond zich aan het
klassieke patroon van de beslissingen op zuiver landbouw-economische grondslag. Gesproken
kan worden van een toenemende, structurele aanwezigheid van gronden waar andere
beheersmotieven (ook) een rol spelen: bij boeren én bij een toenemend aantal andere
eigenaren. De drang van boer-zijn is sterk en daardoor hebben boeren de neiging om door te
gaan waar andere ondernemers al zouden stoppen. Men kan een tijdlang genoegen nemen met
mindere opbrengsten, kiezen voor interen op het vermogen óf er dingen bij gaan doen buiten het
bedrijf. Ook bij andere eigenaren is sprake van een sterke binding met de grond, waardoor
emotionele overwegingen en principes zich een plaats hebben verworven naast en soms boven
de landbouw-economische. Een andere ontwikkeling die bijdraagt aan deze verschuiving in
beheersmotieven is de opkomst van het multifunctionele bedrijf. Dat functioneert wel degelijk
volgens economische wetten, maar een deel van de grond kan een andere primaire doelstelling
hebben dan landbouwproductie. Ook die grond onttrekt zich zo aan het landbouw-economische
regime.
Slechts voor een deel is er sprake van tijdelijke effecten, vooral in afbouwsituaties zonder
opvolging. Een aanmerkelijk deel van de deeltijdboeren en andere bezitters dat niet (volledig)
afhankelijk is van de opbrengsten uit de landbouwsector, zal de grond uit andere dan primair
economische motieven beheren en in eigendom blijven houden. Veel multifunctionele bedrijven
zullen eveneens blijvend zijn waarbij een deel van hun grond een andere primaire doelstelling
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kent dan landbouwproductie. Van de ʻblijversʼ onder de grondgebonden bedrijven zal naar
schatting één op de vijf een multifunctioneel karakter hebben. Alles bij elkaar zal naar
verwachting zo uiteindelijk 30-40 % van de landbouwgrond buiten het ʻnormaleʼ circuit van
afwegingen, investeringen en sturing op zuiver landbouw-economische gronden komen te
vallen. Dit speelt wellicht nog niet in de eerstkomende decade, maar wel in de jaren daarna. Een
belangrijk deel van de eigenaren van deze gronden zal een strategische alliantie met andere
sectoren (natuur, recreatie) aangaan. Deze gronden krijgen de facto steeds meer de betekenis
van ʻstrategische voorraadʼ.
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Nederland kenmerkt zich door een eigen beeld van landbouw en platteland. Dit is een ander
beeld van het landelijk gebied dan in Europa gangbaar is. Wat landbouw en platteland betreft
zijn er naast vele overeenkomsten tussen de verschillende lidstaten ook grote cultuurverschillen.
Dat blijkt onder meer uit een andere omschrijving van bedrijfsvormen en -stijlen,
multifunctionaliteit en in de invloed van buitenaf op de bedrijfsvoering. In Europees verband
moeten concepties ontwikkeld worden die gedifferentieerd zijn in te vullen al naar gelang de
nationale en regionale cultuurverschillen om zo recht te doen aan de verschillen tussen de
afzonderlijke lidstaten.
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Na de Tweede Wereldoorlog is in heel Europa schaalvergroting en intensivering in de landbouw
op gang gekomen. Nederland kon hier snel op reageren vanuit de coöperatieve beweging en de
opgebouwde instituties. Thans zijn de agrarische productieketens in Nederland sterk verweven
met Europese markten. De agribusiness-ondernemingen in Nederland zijn snel aan het
internationaliseren. Het Europees LandbouwModel veronderstelt een landbouw die staat voor
duurzame productie, multifunctionaliteit en beheer van het landelijk gebied. Uiteraard zal er
binnen dit model ruimte moeten zijn voor variatie. De Nederlandse landbouwsector heeft echter -
uitzonderingen daar gelaten - nog niet snel genoeg gereageerd op de vraag naar een invulling
van duurzaamheid, multifunctionaliteit en beheer van ons landelijk gebied. Een belangrijke reden
hiervoor is het feit dat de kolom van producent naar consument nog niet (voldoende) is
ontwikkeld in termen van kwaliteit. Deze aansluiting komt echter steeds meer op gang, hetgeen
zich uit in meer duurzame productie en beter inspelen op de wensen van de consument. De
raad ondersteunt een dergelijke omslag.
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In meerdere adviezen heeft de raad benadrukt dat Nederland wat betreft landbouw en landelijk
gebied een specifieke eigen situatie kent, net als overigens elk ander Europees land.
Nederland heeft een zeer kapitaalintensieve, export-georiënteerde, relatief kleinschalige
landbouw met per hectare een heel hoge milieudruk en niet zozeer per product. Uit onderzoek
naar de intensieve veehouderijsector en de effecten van deze sector op de ruimtelijke kwaliteit in
Nederland, Denemarken, Vlaanderen, Italië en Frankrijk blijkt dat per kilo vlees Nederland van
deze vijf landen het meest zuinig omgaat met stikstof en fosfor (RPD, 1995). Bovendien kent
ons land een landbouwsector die slechts voor 50 % van de productie afhankelijk is van het
Europees markt- en prijsbeleid (Brouwer et al. 1998). Verder bestaat de landbouwsector van
oudsher uit zelfstandige boeren met een hoge organisatiegraad onder andere in de vorm van
coöperaties. De landbouwsector is bovendien verweven met bankwezen, overheid en
bedrijfsleven. Het OVO-drieluik (Onderzoek - Voorlichting - Onderwijs) en het fiscaal stelsel
droegen vanuit de overheid bij aan een adequate organisatie van de landbouwsector. Ook zijn in
Nederland de landbouwsector en het landelijk gebied van oudsher verweven met de stad door
investeringen van stedelingen in landbouw en landelijk gebied, en door de geleverde producten
en diensten.
In ons landelijk gebied is het omgaan met water van oudsher bepalend geweest voor landschap,
gebruiksfuncties en bestuurlijke organisatie. Vanaf de middeleeuwen kent Nederland in het
openbaar bestuur ʻwaterschappenʼ als een vroege vorm van zelfregulering en bottom-up-initia-



46

tief. Er is een fijnmazig reguleringssysteem ontstaan waardoor het waterpeil nauwkeurig
afgestemd kan worden op het grondgebruik. Waterschappen zorgen voor directe, nabije en
kleinschalige ingrepen in het watersysteem, in contrast met de grove en grootschalige
stroomgebiedenbenadering van bijvoorbeeld de EU-Kaderrichtlijn Water. De Europese
regelgeving en de liberalisering van (landbouw)markten stimuleren een grootschaligheid die in
schril contrast staat met de fijnmazigheid van het Nederlandse bestuurssysteem in het landelijk
gebied en met de kleinschaligheid van het Nederlands landschap.
Het landelijk gebied in Nederland onderscheidt zich bovendien van andere landen doordat het
lange tijd een beleid gekend heeft dat gericht was op ruimtelijke scheiding van functies.
Sectoren met een eigen beleid, eigen maatschappelijke organisaties, eigendoms- en
beheersstructuur en financieringsstromen zijn ontstaan. Dit verschijnsel wordt thans op
regionaal niveau steeds meer doorbroken. Er ontstaan nieuwe vormen van samenwerking in het
landelijk gebied tussen onder andere natuur- en milieu-organisaties, landbouworganisaties en
recreatie-organisaties. De relatie stad-land vraagt, door hoge bevolkingsdruk, hoge mobiliteit,
prijsopdrijving op de grondmarkt en intensief (meervoudig) ruimtegebruik, om een in Europees
perspectief specifiek beleid. Niet alleen grootschalige ontwikkelingen beïnvloeden kwaliteit,
identiteit en leefbaarheid van de landelijke gebieden. Ook kleinschalige ontwikkelingen kunnen,
bij elkaar opgeteld, een zeer grote invloed hebben.
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Gezien de eigenheid van de Nederlandse situatie zal het Europees en het LNV-beleid rekening
moeten houden met onder andere het volgende:
• de overgang van prijssteun naar een geliberaliseerde markt zal in Nederland soepeler

verlopen dan in vele andere landen. De grondgebonden landbouw is echter wél afhankelijk
van prijssteun. Als de Nederlandse en de Europese samenleving deze grondgebonden land-
bouw willen handhaven, zal dit een bewuste keuze vragen voor een zorgsysteem en
aanvullende steun als betaling voor beheer van het landelijk gebied (natuur, landschap,
recreatiewaarden). In het opzetten van dit stelsel ligt een belangrijke taak voor het ministerie
van LNV.

• plattelandsontwikkeling zou voort moeten bouwen op organisatievormen op regionaal niveau,
zoals een sterke coöperatieve traditie en op de vernieuwingen daarin in de vorm van
milieucoöperaties en natuurverenigingen. Uitwisseling in Europees verband van deze
ervaringen kan een belangrijke basis zijn voor leerervaringen. In de Europese regelgeving
moet ruimte worden gemaakt voor deze coöperaties bij onder andere natuur- en landschaps-
beheer. In het Programma Beheer zijn collectieve gebiedspakketten opgenomen en in het
Groene Hart en Waterland is dit jaar een tijdelijke regeling agrarisch natuurbeheer in werking
getreden.

• in het Europees landbouwbeleid is een overgang waar te nemen van betalingen gerelateerd
aan productie naar betalingen gerelateerd aan aantallen hectare gekoppeld aan
extensivering van de landbouw. Voor Nederland is een dergelijke omslag ingrijpend. Daarom
zou rekening moeten worden gehouden met de hoge bevolkingsdichtheid en milieudruk in
Nederland ten opzichte van andere landen. Een dergelijke op ons land toegesneden
aanpassing zou LNV in Brussel moeten bepleiten. Daarbij valt te denken aan een
vermenigvuldigingsfactor waarin de ongelijksoortige voorwaarden om tot extensivering te
komen tot uitdrukking worden gebracht.

• Nederland kent een hoge bestuursdruk en een fijnmazige wijze van reguleren, hetgeen zich
uit in een grote regionale verscheidenheid met een belangrijke eigen waarde. Deze mag niet
verloren gaan door grofmazige en grootschalige Europese regulering en door liberalisering
van markten. Het spanningsveld hiertussen vraagt expliciet aandacht, waarbij LNV het
voortouw dient te nemen. Ondanks een hoge bevolkingsdichtheid en een sterke
verstedelijking is in Nederland het contrast tussen stad en land nog altijd aanwezig.
Nederland moet vasthouden aan de eigen waarde van landelijke gebieden als onmisbare
tegenhanger van het stedelijk gebied. De beeldvorming vanuit Europa als ware ons landelijk
gebied een geheel en al verstedelijkt gebied moet niet worden overgenomen. LNV moet
hierop duidelijk de nadruk leggen, zowel binnen een eigen te ontwikkelen visie als in
Europees verband.
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In het kader van de Agenda 2000 is een Kaderverordening Plattelandsontwikkeling opgesteld
waarin negen bestaande verordeningen zijn opgenomen en in Ruraal OntwikkelingsPlannen
(ROP) onder moeten worden gebracht. Het betreft de volgende oorspronkelijk afzonderlijke
verordeningen: investeringssteun voor landbouwbedrijven, vestiging jonge landbouwers,
opleiding, VUT, probleemgebieden, landbouw-milieumaatregelen, verbetering verwerking en
afzet, bosbouw, en aanpassing en ontwikkeling van plattelandsgebieden.
De lidstaat - in casu het ministerie van LNV - is verantwoordelijk voor de keuze van het geo-
grafisch niveau waarop het ROP betrekking heeft, de aanwijzing van een bevoegde autoriteit
voor de invulling ervan, de opname van landbouw-milieumaatregelen die verder gaan dan de
goede landbouwpraktijken in alle ROPʼs en het nodige evenwicht tussen alle steunmaatregelen.
Volgens de Kaderverordening is het mogelijk om de landbouw-milieumaatregelen in een aparte
nationale regelgeving onder te brengen en deze dan als uitvoeringsinstrument te koppelen aan
de ROPʼs. In Nederland wordt dit gedaan in de vorm van het Programma Beheer.
Nederland heeft in december 1999 - binnen de vereiste zes maanden na de inwerkingtreding
van de Kaderverordening - één Plattelandsontwikkelingsplan (POP) voor heel Nederland
ingediend, gebaseerd op door de vier landsdelen opgestelde Rurale Ontwikkelingsplannen
(ROPʼs) en op vastgesteld rijksbeleid. Bij de totstandkoming van deze ROPʼs hebben de
provincies per landsdeel samengewerkt. Binnen zes maanden na deze indiening moet de
Europese Commissie nu de programmeringsdocumenten voor plattelandsontwikkeling
goedkeuren.
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Nederland kent per 1 januari 2000 een nieuw subsidiestelsel voor natuur- en landschapsbeheer: het
Programma Beheer. Hiermee worden 11 bestaande regelingen vervangen door twee nieuwe regelingen.
De L����	����������
 ������������
 �/// betreft het instandhouden van natuur, bos, landschap en
recreatiemogelijkheden. Deze geeft de mogelijkheid subsidie te verlenen voor functiewijziging, inrichting
en ontwikkeling van landbouwgronden tot nieuwe bos- en natuurgebieden, voor omvorming van
bestaande bos- en natuurgebieden en voor het treffen van effectgerichte maatregelen daar waar de
heersende milieuomstandigheden de instandhouding of ontwikkeling van bos- en natuurwaarden in de
weg staan.
De L����	����������
 M������ �
 ������������ geeft de mogelijkheid subsidie te verstrekken voor de
instandhouding van natuurwaarden op landbouwgronden, vooral gericht op de botanische kwaliteit en het
weidevogelbestand, voor inrichtingsmaatregelen waarmee de instandhouding van deze waarden beter
gewaarborgd wordt en voor de instandhouding en het herstel van landschapselementen.

In dit nieuwe stelsel zijn regelingen voor verschillende typen beheerders voor het eerst gebundeld. Alleen
Staatsbosbeheer valt buiten het subsidiestelsel. Particulieren krijgen een relatief belangrijke rol
toebedeeld. Er wordt gewerkt met een combinatie van input- en outputsturing, zodat er mede op resultaat
kan worden afgerekend. Er is gestreefd naar een gelijke behandeling van verschillende typen beheerders,
zoals agrariërs en niet-agrariërs en leden natuurverenigingen en niet-leden van natuurverenigingen. Het
is vooralsnog de vraag hoe dat zal uitpakken. De regeling is waarschijnlijk gunstiger voor particuliere
beheerders dan voor de 'traditionele' terreinbeherende instanties. De regionale ROP's en het Programma
Beheer zullen in de gebiedsplannen en gebiedscontracten geïntegreerd moeten worden.
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De raad vraagt de minister om bij de verdere uitwerking van het POP, de daaraan ten grondslag
liggende ROPʼs en bijstellingen daarvan vooral aandacht te besteden aan de volgende punten:
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De raad is voorstander van integrale aanpak en invulling van de rurale ontwikkelingsplannen.
Het stedelijk gebied hoeft niet in deze plannen te worden opgenomen, maar vormt wel een
belangrijke context in ruimtelijke en kwalitatieve zin. De kwaliteitseisen voor het landelijk gebied
zullen mede moeten worden geformuleerd vanuit het stedelijk gebied. De raad meent dat de
Kaderverordening moet worden ingezet voor een algehele kwaliteitsverbetering van landelijke
gebieden, waarbij de kwaliteiten van het landschap uitgangspunt vormen en economische
gebruiksfuncties voor levensvatbaarheid zorgen en producten van hoge kwaliteit leveren.
De raad acht de opbouw van het landelijke POP vanuit de vier ROPʼs per landsdeel een goede
ontwikkeling. Het is daarbij belangrijk dat het POP nu niet teveel alleen op rijksniveau wordt
uitgewerkt, maar dat de samenwerkende provincies hun eigen verantwoordelijkheid daarin ook
daadwerkelijk nemen. Bij de verdere uitwerking van de ROPʼs in gebiedsgericht beleid en
gebiedscontracten mogen tevens bestaande regionale samenwerkingsverbanden (streek-
commissies, milieucoöperaties en dergelijke) niet gefrustreerd dan wel doorsneden worden.
De ROPʼs zullen voorts vertaald moeten worden in gebiedscontracten en regionale enveloppen.
Het Bestuurlijk Akkoord Nieuwe Stijl (BANS) geeft een kader voor deze gebiedscontracten en
regionale enveloppen. Op rijksniveau zijn hierbij vijf ministeries betrokken (VROM, LNV, VWS,
BiZa, EZ), daarnaast het IPO, de VNG en de waterschappen. De raad is van mening dat de
gebiedscontracten en regionale enveloppen ingezet moeten worden om de eerdergenoemde
verbrede ontwikkeling van het landelijk gebied mogelijk te maken.
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De naam ʻRuraal OntwikkelingsPlanʼ drukt het al uit: het is een ����9��������plan. Voor
dergelijke ontwikkelingsplannen zijn integrale regiospecifieke visies nodig. Belangrijk doel is het
moderniseren en levensvatbaar maken van landbouwbedrijven binnen ecologische,
economische, sociale en culturele randvoorwaarden. De raad is van mening dat een
geïntegreerde inzet van middelen voor een verbrede plattelandsontwikkeling voorop moet staan.
De afstemming van de binnen de Kaderverordening opgenomen maatregelen onderling, het
marktbeleid, het nationaal en regionaal beleid is echter géén vanzelfsprekendheid. Vele
tegenstrijdigheden zullen onder één noemer moeten worden gebracht, zowel binnen de negen
maatregelen van de kaderverordening als tussen deze maatregelen en ander beleid. Dit vraagt
volgens de raad om visie en een heldere keuze voor een geïntegreerd Europees
plattelandsbeleid volgens de eerder gegeven uitgangspunten. In die zin zal het EU-programma
Landelijk Gebied, met de daarbij behorende POP en ROPʼs, voor LNV een belangrijk
beleidsontwikkelingsinstrument (kunnen) betekenen.
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Volgens de Kaderverordening zullen de maatregelen voor plattelandsontwikkeling het
marktbeleid dienen te begeleiden. Mede daarom is de raad van mening dat het voldoen aan
strikte voorwaarden inzake een goede landbouwpraktijk niet alleen een voorwaarde is voor het
ontvangen van premies in het kader van de cross-compliance. Het voldoen aan deze
voorwaarden moet tevens een basisvoorwaarde zijn voor het ontvangen van betalingen uit de
plattelandsverordening, waar bovenop dan een vergoeding komt voor nader omschreven
maatregelen. Bovendien vindt de raad dat sectoren die nu (nog) geen premies ontvangen, zoals
de melkveehouderij, óók alleen in aanmerking komen voor betalingen uit de
plattelandsverordening als ze voldoen aan een goede landbouwpraktijk.
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De Kaderverordening maakt de ondersteuning van een verbrede landbouw en
plattelandsontwikkeling mogelijk. Deze verordening omvat namelijk steun voor
structuurverbetering van landbouwbedrijven, kwaliteitsverbetering, stimulering van productie van
niet-voedingsgewassen, duurzame bosontwikkeling, diversificatie van de bedrijvigheid,
instandhouding en versterking van een levensvatbare maatschappelijke structuur in
plattelandsgebieden, werkgelegenheidsmaatregelen, agrarisch natuurbeheer en het bevorderen
van gelijke kansen voor vrouwen. De investeringssteun voor op de landbouw beperkt zich thans
tot landbouwbedrijven die economisch levensvatbaar zijn, die aan minimumnormen op het
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gebied van milieu, hygiëne en dierenwelzijn voldoen en die over voldoende vakbekwaamheid en
deskundigheid beschikken.
De raad meent dat met name de kansen voor verbrede landbouw moeten worden benut en in de
uitwerking van het POP en de ROPʼs een plaats moeten krijgen.�De raad acht het daarom
belangrijk dat in de voorwaarden die aan de te steunen landbouwbedrijven worden verbonden
ook een verbrede landbouw als bedrijfsvorm wordt erkend. Daartoe zou de raad graag zien dat
bij een volgende herziening van het landbouwbeleid de definiëring van ʻlandbouwbedrijfʼ en de
randvoorwaarden voor deze bedrijven uitgebreid wordt in de richting van een ʻruraal
ondernemerschapʼ. Daarbij moet landbouw verbreed worden ingevuld, de vakbekwaamheid
expliciet het beheer van omgevingskwaliteit en het leveren van kwaliteitsproducten omvatten, en
ook andere dan de huidige landbouwbedrijven kunnen (gaan) omvatten. Een dergelijke brede
opvatting zou een plek moeten krijgen in de ROPʼs. Een belangrijk onderdeel van het ʻruraal
ondernemerschapʼ vormt de ʻbedrijfsomgevingscertificeringʼ die thans vanuit LTO en LLTB in
ontwikkeling is.
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De ROPʼs gelden voor een periode van 7 jaar. De raad acht het belangrijk dat bij de invulling en
uitwerking van de plannen flexibiliteit mogelijk is, zodat mogelijkheden voor bijstellingen en
aanvullingen tussentijds optimaal kunnen worden benut. Dat geldt zeker in een land als
Nederland met zijn hoge dynamiek in het landelijk gebied. De ruimte die het POP biedt voor
bijstelling aan de hand van periodieke evaluatie en monitoring dient dan ook optimaal te kunnen
worden benut.

����,	���	�����������	��
��	�������	��
Nederland heeft het Plattelandsontwikkelingsplan (POP) als uitwerking van de Kaderverordening
Plattelandsontwikkeling in december 1999 ingediend bij de Europese Commissie in Brussel (Brief aan
Tweede Kamer op 14-12-1999). Het plan geeft de ambitie aan van Nederland voor de ontwikkeling van
het platteland in de komende zeven jaar en omvat een pakket maatregelen waarmee deze ambitie wordt
ingevuld. Op basis van het plan - opgesteld onder de gezamenlijke verantwoordelijkheid van de
provincies en het ministerie van LNV namens het rijk en in overleg met landelijke maatschappelijke
organisaties - vraagt Nederland jaarlijks om 124 miljoen gulden Brusselse steun. Het plan heeft
betrekking op geheel Nederland en is gebaseerd op vier per landsdeel opgestelde Rurale
Ontwikkelingsplannen.

De strategie van het plan is gebaseerd op twee uitgangspunten:
• de herstructurering van de agrarische sector, om deze sector gereed te maken voor de toekomst
• het creëren van nieuwe impulsen op het platteland, mede om dit meer aantrekkelijk te maken voor

stedelijke en rurale bewoners.
Deze strategie is uitgewerkt in zes doelen met daaraan verbonden een groot aantal operationele doelen.
Gedurende de looptijd van het POP rekent Nederland voor de verschillende prioritaire doelen op de
volgende bedragen aan Europese steun (in miljoenen guldens per jaar):
1. Ontwikkelen van een duurzame landbouw: 38
2. Verhogen van de kwaliteit van natuur en landschap: 57
3. Omschakelen naar duurzaam waterbeheer: 13
4. Bevorderen diversificaties economische dragers: 5
5. Bevorderen van recreatie en toerisme: 7
6. Bevorderen van de leefbaarheid: 4
De gevraagde Europese steun van fl. 124 miljoen per jaar levert een bijdrage aan de totale investeringen
in de kwaliteit van het Nederlandse platteland. Naast de inspanningen van particulieren en
maatschappelijke organisaties investeren de gezamenlijke overheden circa f 1,5 miljard per jaar op het
platteland.

Over de verantwoordelijkheden bij de uitvoering van gebiedsgerichte rijksmaatregelen zijn afspraken
gemaakt tussen LNV, VROM en de provincies. De provincies hebben daarbij de regiefunctie. Als
betaalorganen zullen de beleidsneutrale diensten Laser en DLG fungeren. De afspraken tussen rijk en
provincie worden vastgelegd in een bestuursovereenkomst per landsdeel. De provincies stellen op basis
daarvan een uitvoeringsprogramma op. Verder wordt voorzien in een landelijk Comité van Toezicht waarin
zowel rijk als provincies zijn vertegenwoordigd. Dit Comité is verantwoordelijk voor het doen van
voorstellen voor noodzakelijke tussentijdse aanpassingen met name wat betreft de inzet van middelen.
Uiterlijk eind 2003 zal een tussentijdse evaluatie plaatsvinden en binnen twee jaar na afloop van het
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programma de eindevaluatie. Verder is voorzien in een monitoringsysteem dat gebaseerd wordt op
periodieke rapportages van de betaalorganen. Jaarlijks wordt een voortgangsverslag opgemaakt.
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De implementatie van het Europees beleid heeft ook gevolgen voor het (geïntegreerde)
ruimtelijke beleid binnen de sectoren landbouw, natuur, recreatie en visserij, en derhalve voor
het vigerende Structuurschema Groene Ruimte (SGR). De Wet Ruimtelijke Ordening geeft aan
dat uiterlijk vier jaar na parlementaire goedkeuring van een structuurschema moet worden
aangegeven of en op welke punten herziening zal plaatsvinden. Op 30 september 1999 hebben
de ministers van LNV en van VROM aan de Tweede Kamer meegedeeld dat een herziening van
het huidige SGR nodig en gewenst is, en dat zij een nieuw SGR zullen uitbrengen dat net als het
vigerende SGR PKB-status heeft. Tevens wordt ingegaan op de relatie met de Vijfde Nota
Ruimtelijke Ordening. De Vijfde Nota RO stelt de kaders voor het gehele ruimtelijk beleid - en
dus ook voor het landelijk gebied - en geeft hiertoe onder meer invulling aan de ruimtelijke
strategie voor het landelijk gebied uit de Startnota Ruimtelijke Ordening 1999. Het SGR werkt dit
voor de beleidsterreinen van LNV uit. De kracht van het nieuwe SGR zal vooral komen te liggen
in een verdere integratie van de beleidsterreinen van LNV en een koppeling tussen doelen,
middelen en instrumenten. Deel 1 van het SGR2 zal verschijnen na het uitkomen van deel 1 van
de Vijfde Nota RO. De notaʼs Kracht en Kwaliteit, Natuur, Bos en Landschap in de 21e eeuw en
het Plattelandsontwikkelingsplan Nederland zullen verder de input vormen voor het nieuwe
SGR2.

Het vigerende SGR (1995) geeft aan hoe het rijk omgaat met de belangrijkste veranderingen in
ons landelijk gebied en welke keuzen het Kabinet daarbij maakt. Naast het ruimtelijk beleid
bevat het SGR ook concreet beleid voor de uitvoering van plannen en projecten met een
uitvoeringstaakstelling die is afgestemd op de beschikbare hoeveelheid geld. Sectorale
beleidsnotaʼs, zoals de Structuurnota Landbouw, het Natuurbeleidsplan, Kiezen voor Recreatie
en de Nota Landschap, geven de ontwikkelingsrichting aan van functies in het landelijk gebied.
Het nationaal ruimtelijk, milieu- en waterbeleid (VINEX, NMP en Nota Waterhuishouding)
vormen het richtinggevend kader voor het structuurschema. In dit SGR zijn niet alleen het beleid
en voornemens voor het landelijk gebied opgenomen, maar is tevens aangegeven hoe deze
kunnen worden gerealiseerd. Concreet staan per thema de ruimtelijke beleidslijnen, de
uitvoering en de inzet van instrumenten met fasering in de tijd vermeld. Vervolgens is ruimtelijk
beleid per sector geformuleerd voor land- en tuinbouw, natuur, openluchtrecreatie en toerisme,
bos, landschap en visserij. Voor de uitvoering van het ruimtelijk beleid voor de themaʼs en
sectoren is een gezamenlijke inzet van provincies, gemeenten, bedrijfsleven, particuliere
organisaties en rijk noodzakelijk. Het SGR geeft aan hoe de uitvoering verloopt: welke
instrumenten hoe worden ingezet, de taakverdeling tussen rijk en provincies, inrichting en
beheer, en het financieel kader.

De raad constateert dat op Europees niveau de sectorale insteek meer en meer wordt verlaten.
In het Europees beleid valt een tendens te constateren naar integraal ruimtelijk beleid (EROP).
Voorkomen moet worden dat beleid bij geld wordt gezocht, in plaats van andersom. De
afstemming tussen Europees en nationaal beleid moet op het niveau van doelen plaatsvinden.
Dan zal het kunstmatig beleid bij geld zoeken niet meer nodig zijn en kan de huidige
onderbesteding op een meer geëigende wijze teruggedrongen worden, temeer nu Nederland in
Berlijn (maart 1999) meer middelen dan verwacht uit de Structuurfondsen toegewezen heeft
gekregen. De raad is van mening dat het Europees beleid en de Agenda 2000 adequaat moeten
worden verankerd in het nationaal ruimtelijk beleid in termen van bestemming, inrichting én
beheer. Het gaat om het stellen van grenzen en het bieden van ruimte voor ontwikkeling vanuit
een selectieve, samenhangende benadering van de verschillende functies. Naast het ruimtelijk
beleid betekent dit ook concreet beleid voor themaʼs en sectoren: de uitvoering van plannen en
projecten met een uitvoeringstaakstelling en fasering die is afgestemd op de beschikbare
hoeveelheid geld.
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Bij het zoeken van een koers tussen Europa en de regio is het belangrijk dat Nederland zich
bewust is van specifieke kansen en bedreigingen voor Nederland en het Nederlandse landelijk
gebied. Daartoe zullen binnen Europa bondgenoten moeten worden gezocht: regioʼs die ook een
hoge bevolkingsdichtheid kennen, gekoppeld aan een hoge productie en zware milieudruk per
hectare landbouwgrond. Nu al zijn er in de Europese Unie dergelijke gebieden, maar bepaalde
regioʼs zullen in de toekomst met deze problemen te maken krijgen door de omschakeling van
een Gemeenschappelijk LandbouwBeleid naar een meer op plattelandsontwikkeling gericht
beleid. Belangrijk is of, en zo ja in hoeverre, dergelijke vergelijkbare gebieden onze “bondgeno-
ten” in Brussel kunnen zijn om gezamenlijk meer invloed op het beleid ten aanzien van het meer
verstedelijkte platteland uit te oefenen. De uitbreiding van de Europese Unie met Centraal- en
Oost-Europese landen doet verwachten dat regelgeving en subsidiëring steeds meer gericht
worden op grote niet of nauwelijks verstedelijkte oppervlakten landelijk gebied. Dit mag echter
niet ten koste gaan van de aandacht en subsidies voor de meer verstedelijkte
plattelandsgebieden zoals Nederland. De milieu- en ruimtedruk in deze verstedelijkte gebieden
vragen immers specifieke aandacht en daarop toegesneden regelgeving.
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Om dergelijke vergelijkbare gebieden te kiezen kan worden gedacht aan parameters als
ruimtelijke aspecten, zoals vergelijkbare milieudruk per hectare, productiecapaciteit per hectare,
het aantal inwoners per km2 en de aanwezigheid van natuur binnen de verstedelijkte gebieden.
In het Europees Ruimtelijk OntwikkelingsPerspectief zijn gebieden onderscheiden op basis van
verschillende ingangen. Twee hiervan kunnen benut worden bij het identificeren van gebieden
binnen Europa die met de Nederlandse situatie vergeleken kunnen worden, te weten:
• “sterke bestaande en verwachte druk op het grondgebruik” en
• “landbouwgebieden met hoge productiecapaciteit”.
Door deze twee met elkaar te combineren wordt voor een belangrijk deel voldaan aan de
ingangen die hiervoor genoemd zijn, zoals milieudruk en productiecapaciteit en een groot aantal
inwoners per km2. Binnen de huidige landen van de Europese Unie kunnen - naast Nederland -
op deze wijze de volgende gebieden worden aangemerkt:
• Frankrijk: het bekken van Parijs,
• Verenigd Koninkrijk: Zuidoost Engeland,
• Duitsland: Nordrhein-Westfalen,
• Duitsland: Hessen,
• België: centraal gedeelte,
• Italië: Lombardije (Milaan en omgeving),
• Portugal: de kuststrook van Lissabon naar Oporto,
• Denemarken: delen van dit land.
Op grond van landbouwkundige overwegingen kan ook het gebied van Bretagne, Paysde-la-
Loire en Poitou-Charente in Frankrijk als potentiële bondgenoot worden aangemerkt.

De keuze voor de genoemde gebieden wordt ingegeven door de overweging dat het hier niet
alleen regioʼs betreft in ons omringende landen met een redelijk vergelijkbare situatie met ons
land (Londen, Parijs, België, Duitse Länder), maar dat er ook gebieden bij zitten uit andere
kleinere landen (Denemarken, Portugal, België) en uit landen uit Zuid-Europa (Portugal, Italië).
In principe zijn al deze regioʼs te beschouwen als potentiële bondgenoten. Hierbij moet wel
bedacht worden, dat deze gebieden onderling wel weer zo verschillend zijn, dat goed bekeken
moet worden in welke gevallen een gebied ook daadwerkelijk onze bondgenoot zal kunnen zijn.
Een nadere verkenning is derhalve nodig om te weten of deze aangemerkte lidstaten/regioʼs een
vergelijkbare problematiek als Nederland kennen en erkennen, en of dit voldoende aanleiding
geeft om te zoeken naar gezamenlijke doelen en acties in de richting van Europa.

 thema milieudruk productiecapaciteit inwoners oppervlakte
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gebied landbouw p/ha landbouw p/ha per km2 gebied km2

Nederland zeer hoog zeer hoog 430 37.000

bekken van Parijs gemiddeld hoog 380 36.000

Zuidoost Engeland
gemiddeld
tot hoog gemiddeld 550 21.000

Nordrhein-Westfalen zeer hoog hoog 530 18.000

Hessen
gemiddeld
tot hoog hoog 290 21.000

België hoog
gemiddeld
tot hoog 330 32.000

Bretagne e.o.
gemiddeld
tot hoog hoog 110 59.000

Lombardije gemiddeld
gemiddeld
tot hoog 380 24.000

kuststrook Portugal
laag tot

zeer hoog
gemiddeld tot

hoog 300 18.000

delen Denemarken hoog hoog 180 21.000
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In dit hoofdstuk komen de regionale verscheidenheid in het landelijk gebied en de wijze van
besturen op regionaal niveau aan de orde. De raad gaat nader in op het gebiedsgericht beleid in
ons land, op gebiedscontracten en op de verschillende instrumenten om het beleid ook
daadwerkelijk uit te voeren.
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Nederland kent vanouds een Atlantische oriëntatie: gericht op de Noordzee, overzeese
gebieden en internationale markten. Dit verklaart wellicht voor een deel het gebrek aan
Europese oriëntatie in Nederland en een onvoldoende besef van de eigen, specifieke waarden
van het Nederlands landelijk gebied. Handel maakte plooibaar. Het landschap was maakbaar.
De eigen waarde en het bijzondere wordt dan gauw miskend. Zo heeft Nederland lange tijd de in
internationaal opzicht bijzondere veenlandschappen, droogmakerijen en zeekleilandschappen
verwaarloosd, terwijl ook elders in Europa veel voorkomende landschapstypen als kampen-,
heide- en hoogveenontginningen wel beschermd zijn.
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De ontwikkeling van stad en landelijk gebied is sterk verweven. Investeringen in het landelijk
gebied waren mede mogelijk door de rijkdom opgebouwd uit de handel. Het Nederlands
landelijk gebied kent - net als het Europese landelijk gebied als geheel - een grote regionale
verscheidenheid. Deze karakteristieke regionale verscheidenheid komt in Nederland voort uit de
inspanning van opeenvolgende generaties Nederlanders om dit vruchtbare, goed bereikbare,
maar ook onherbergzame, laag gelegen deltaland - op de overgang van het holocene en
pleistocene deel van het Europese continent - om te vormen en in te richten tot een leefbare
omgeving. In het RLG-advies ʻMade in Hollandʼ (RLG 99/2) zijn de volgende vormende krachten
aangegeven: de wijze waarop de samenleving door de eeuwen heen met water is omgegaan; de
wijze waarop het landschap gevormd is door intensief agrarisch gebruik en de wijze waarop
stedelijkheid een stempel (heeft ge)drukt op het landelijk gebied. De differentiatie die hierdoor is
ontstaan is nog steeds herkenbaar in natuur, landschap, landgebruik, cultuur en regionale
samenleving.
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Nivellerende en uniformerende krachten hebben voor gelijkschakeling gezorgd: technologische
ontwikkelingen, standaardisering in de (wegen)bouw, waterbeheer en landinrichting,
schaalvergroting en intensivering. De globalisering zou dit proces van nivellering en uniformering
kunnen versterken. Deels is dat zeker ook zo, deels niet. Juist door globalisering ontstaat een
bewustwording van de eigen regionale identiteit in relatie tot de identiteit van de ander.
Globalisering vraagt om reflectie op wat het onderscheidende is van de eigen regio ten opzichte
van andere.
Om te kunnen blijven concurreren op een internationale markt zullen regionale economieën niet
alleen de kenmerken van andere regioʼs gaan kopiëren, maar ook zich juist willen
onderscheiden door de eigen kenmerken te profileren en naar voren te halen. Kopiëren kan
iedereen. Profileren van het eigene en unieke als basis van een concurrentiepositie is als
principe wél over te nemen, maar de originaliteit blijft. Bovendien neemt de betrokkenheid bij de
eigen streek toe. Dit komt niet alleen tot uiting in toenemende belangstelling voor de eigen
geschiedenis, streekgewoonten, streektaal en het (her)ontwikkelen van streekproducten. Ook uit
milieuoverwegingen wordt een oriëntatie op lokale of regionale (biologische) markten
nagestreefd, mede vanwege de lagere vervoers(milieu)kosten en de (her)kenbaarheid van de
afkomst van het product.
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Een Europa zonder binnengrenzen stimuleert de regioʼs om tot eigen initiatieven te komen in de
richting van Brussel, maar ook transregionaal door samenwerking over de grenzen heen met
andere regioʼs met vergelijkbare kansen en bedreigingen. De samenwerking tussen regioʼs
verspreid over Europa geeft een nieuwe mogelijkheid om de verscheidenheid en identiteit van
regioʼs te onderkennen. De bilaterale of multilaterale samenwerking tussen regioʼs - niet alleen
aangrenzend zoals in de grensregioʼs maar ook op afstand - bevordert de eigen ontwikkeling.
Men leert van elkaars overeenkomsten en verschillen. Confrontatie met het anderszijnde door
de beeldvorming van buitenlanders in andere regioʼs én herkenning van de vergelijkbaarheid
tussen regioʼs, geeft kansen voor het onderscheiden van het bijzondere en gewone.
De ontwikkeling van een Europa van de regioʼs en de groeiende samenwerking tussen regioʼs
(onder meer in het kader van het ʻLEADER-programmaʼ en straks door uitwisseling in verband
met de vorderingen in het kader van de ROPʼs) draagt hieraan bij. Binnen Europa is een
complexe en verweven hiërarchie aan gebiedsgebonden identiteiten ontstaan. De regionale
identificatie wordt versterkt en de betrokkenheid bij Europa is, zowel in positieve als in negatieve
en afwijzende uitingsvormingen, sterker geworden.

Nationale staten zullen naar verwachting aan belang inboeten, regionale verschillen zullen aan
belang winnen. De regioʼs ontlenen economische slagkracht aan hun specifieke identiteit en hun
gevoel van eigen lotsbestemming. Jacques Delors sprak dit openlijk uit: ʻlʼEurope des régions,
pas des nationsʼ (Van Stokkom, 1999).
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Er zijn dertig kleine lidstaten in 2020. In de Raad - als je die nog zo kunt noemen - wordt allang bij
meerderheid gestemd. De echte macht ligt bij Commissie en Parlement (EP) aan de ene kant en bij de
regioʼs aan de andere kant, vooral de urbane regioʼs - het ontstaan hiervan is na 2000 flink gestimuleerd
door Commissie en EP. Delorsʼ Europa van de regioʼs is gerealiseerd: de lidstaten zijn de nieuwe
ʻtussenlaagʼ, per definitie altijd zwak. Net als bij de federale staten van voor 2000 maken de regioʼs deel
uit van de raadswerkgroepen. Regioʼs onderhandelen met Commissie en EP ook via ʻfunctionele
netwerkenʼ, een cluster van regioʼs die op een bepaald moment een zelfde belang hebben. Er is kortom
geen verordening of richtlijn die niet met instemming van regioʼs wordt aangenomen bij Commissie en EP.
Het regionaal lobbyen is geprofessionaliseerd.

Binnenlands Bestuur, 7 januari 2000
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Niet alleen in Nederland, maar in heel Europa is een versterking gaande van het bestuur op het
regionaal niveau wat betreft status, verantwoordelijkheden en middelen (instrumenten en
gelden). In veel landen zijn de Duitse Länder voorbeeld voor de rol en positie van regioʼs binnen
een toekomstig Europa. Er lijkt een wedloop te zijn ontstaan om regioʼs van voldoende
bestuurlijke kracht te voorzien om de uitdagingen aan te kunnen van transregionale
samenwerking, regionaal-economische ontwikkeling, toegang tot Europese instituties en
beïnvloeding en benutting van EU-regelgeving (Larsson et al., 1999). Aan de andere kant is er
ook een centraliseringstendens, omdat de lidstaten zelf bepaalde verantwoordelijkheden hebben
in de richting van EU.
De bestuurlijke organisatie van het regionaal niveau is in de meeste Europese landen complexer
geworden. Oude structuren zijn vaak gehandhaafd terwijl nieuwe zijn toegevoegd. Er wordt
gesproken van een ʻorganisatorisch overschotʼ. In bepaalde landen is er bovendien sprake van
een democratisch dilemma. Naast elkaar bestaan regionale en lokale, rechtstreeks gekozen
besturen en ad hoc samenwerkingsverbanden van vertegenwoordigers van nationale en
regionale overheden én maatschappelijke organisaties. De democratische legitimatie kan dan
een probleem vormen, terwijl het honoreren van initiatieven uit de regio vaak een belangrijke
motor is van regionale ontwikkeling. De nieuwe structuren kunnen voor bepaalde problemen een
oplossing vormen, maar weer andere - onvoorziene - problemen genereren. De steeds
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complexer wordende regionale bestuurlijke organisatie kan een belemmering zijn bij
transregionale samenwerking over de landsgrenzen heen.
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Gebiedsgericht beleid ontstond in Nederland uit onvrede met generieke oplossingen, uit
behoefte aan samenwerking tussen verschillende beleidsvelden en de wens om samenwerking
op regionaal en lokaal niveau en initiatieven van onderop beter te honoreren. Het was een
reactie op een centralistische top-down benadering. Deze benadering met generieke
maatregelen, een veelheid aan regelingen en daarbij behorende subsidies heeft in een aantal
gevallen ontwikkelingen in de regio eerder belemmerd dan gestimuleerd. LNV heeft in de loop
der jaren een vrij centralistisch beleid ontwikkeld gericht op beheersen en controleren.
Gebiedsgericht beleid is later tot ontwikkeling gekomen, eerst gestimuleerd door VROM en door
regionale initiatieven. LNV heeft daar in een later stadium aan bijgedragen door het ontwikkelen
van een beleid voor Waardevolle CultuurLandschappen (WCL).

Integraal gebiedsgericht beleid in Nederland bestaat nu ruim tien jaar: De ROM-gebieden
werden in de Vierde Nota over de Ruimtelijke Ordening van 1988 geïntroduceerd. Het waren de
eerste gebieden die een specifieke, op een geografisch gebied toegesneden aanpak kregen
omdat het generieke beleid voor milieu en/of ruimtelijke ordening daar onvoldoende vat op had.
Omdat het rijk op deze wijze ervaring wilde opdoen met samenwerking tussen ruimtelijke
ordening en milieubeheer werd gekozen voor een breed scala aan gebieden: van relatief schoon
naar relatief vuil, en van landelijk naar stedelijk-industrieel. Daarnaast heeft het ministerie van
VROM zich met de ROM-aanpak toegang verschaft tot een aantal discussies waar het voorheen
niet bij betrokken was, zoals de problematiek rond Schiphol, Rijnmond en het IJmeer. Het
vernieuwende van deze ROM-aanpak bestond uit een aantal factoren. De aanpak richtte zich op
geografische gebieden die niet administratief werden afgebakend, maar waarvan de begrenzing
plaatsvond door te kijken naar de verschijningsvorm van de oorzaken en de effecten van een
dominant probleem. De oplossingsruimte werd vergroot door er een breed scala aan
vakgebieden en partijen bij te betrekken. De aanpak ging niet op formele basis, maar door
convenanten waarbij planvorming en uitvoering door elkaar liepen (VROM, 1998).

In 1994 werd binnen het ministerie van LNV een projectgroep Gebiedsgericht Beleid ingesteld,
omdat men het gevoel kreeg dat het gebiedsgerichte beleid voor een belangrijk deel buiten dit
ministerie werd ontwikkeld, terwijl LNV wel één van de actoren in het spel was. De projectgroep
kwam tot de conclusie dat de ʻomgevingʼ vindt dat LNV meer bereidheid zou moeten tonen om
daadwerkelijk deel te nemen in projecten gericht op gebiedsgericht beleid. Eén van de eerste
stappen op deze weg was het instellen van Waardevolle Cultuurlandschappen, de WCL-
gebieden. In de nota ʻDynamiek en Vernieuwingʼ wordt aangekondigd dat er een Kaderregeling
Stimulering Vernieuwingsinstrumenten zal worden ontwikkeld waarin de WCL-regeling zal
worden ingebracht. Vervolgens heeft LNV een akkoord gesloten met het Interprovinciaal
Overleg (IPO), het DI-akkoord. Met dit akkoord zijn de provincies centraal komen te staan bij de
uitvoering van het regionale groene beleid van het ministerie van LNV zowel wat betreft de
gebiedsgerichte taken als de afwegingen bij de inzet van het instrumentarium. Daarmee is de rol
van LNV in de uitvoeringsnetwerken op operationeel niveau voor gebiedsgericht beleid
beperkter geworden. Ook in het beleid van de afgelopen jaren lijkt deze werkwijze gevolgd te
zijn (LNV, 1995).
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Uit evaluaties van het gebiedsgericht beleid in de tien ROM-projecten en de elf WCL-gebieden
blijkt dat er zowel positieve als negatieve ervaringen zijn (VROM, 1998 en LNV, 1998). Positief is
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dat verschillende belangengroepen zich in elkaars standpunt verdiepen, er gezamenlijk door
diverse partijen een gebiedsvisie of plan van aanpak wordt ontwikkeld en uiteenlopende
problemen in samenhang en gelijktijdig worden aangepakt. De creativiteit in de streek wordt
benut en nationale doelen kunnen vaak sneller gehaald worden. Door de samenwerking in een
gebied met gebiedsgericht beleid komt er in de meeste gebieden ook draagvlak voor andere
zaken. Het functioneren van een projectbureau in de streek (ʻgebiedsmakelaarʼ) heeft vaak
positief gewerkt op de implementatie en uitvoering van het gebiedsgericht beleid. Voorwaarden
voor het snel en goed opgang brengen van projecten is wel dat er een goed en met alle partijen
geformuleerd gebiedsperspectief is geformuleerd. Bovendien wordt de voortgang bevorderd als
een gebied op het startmoment van gebiedsgericht beleid reeds een redelijke ontwikkeling kent.
Gebiedsgericht beleid heeft ook negatieve kanten. Integratie van ruimtelijke ordening en milieu
heeft geleid tot een onderbedeling van aandacht en uitvoeringsmaatregelen op het gebied van
milieu.

Een Plan van Aanpak heeft geen juridische status en kan derhalve alleen worden uitgewerkt in
wettelijke beleidsinstrumenten zoals bestemmingsplannen en milieuvergunningen. Het
gebiedsgericht beleid brengt ook vaak gigantische bestuurskosten en beleidsinspanningen met
zich mee, die wellicht beter bereikt zouden kunnen worden door in de Wet Ruimtelijke Ordening
op te nemen dat streekplannen milieudoelen moeten uitwerken. Hiermee zou tevens de
democratisch legitimatie van het proces gediend zijn. Soms kan er met generiek sectoraal
beleid meer bereikt worden dan met integraal beleid. Niet alleen de verschillende betrokken
overheden werken langs elkaar heen, ook de verschillende sporen van het beleid inzake
ruimtelijke ordening, milieu en natuur. Bij velen is er onzekerheid over regels en beleid op basis
waarvan investeringsbeslissingen genomen moeten worden. De regionale
rijksvertegenwoordigers hebben te weinig mandaat vanuit Den Haag om zelfstandig in het veld
en tijdens het proces beslissingen te kunnen nemen en moeten daarom steeds terugkoppelen.
Als een gebied op het startmoment van gebiedsgericht beleid nog niet erg samenhangend
ontwikkeld is, komt de uitvoering van het gebiedsgericht beleid maar langzaam op gang.
Bovendien blijkt dat er bij een gebiedsgerichte aanpak in de praktijk meer tijd en aandacht nodig
is voor het ʻprocesʼ, terwijl het instrumentarium voor gebiedsgericht beleid duidelijk
uitvoeringsgericht is opgezet. Gebieden zonder ʻgebiedsmakelaarʼ blijven dan ook vaak achter in
hun integrale ontwikkeling. Want juist een gebiedsmakelaar is er om de integraliteit en het
proces tijdens de uitvoering te bewaken. De betrokkenheid van de gemeenten bij gebiedsgericht
beleid blijkt in de meeste gevallen minimaal te zijn, terwijl juist deze voor een verankering van de
plannen in het bestemmingsplan moeten zorgen. Deze verankering is zeer belangrijk, want een
gebiedscontract kan - volgens de Raad van State - niet in de plaats van een bestemmingsplan
treden (Van Ommen, 2000). EU-verordeningen dwingen soms tot het toetsen van projecten op
projectniveau. Dit werkt weleens vertragend op de uitvoering. De integraliteit zou bevorderd
worden als andere (generieke) overheidsinstrumenten in gebieden met gebiedsgericht beleid
werden ingezet. Dit heeft nauwelijks plaatsgevonden. Bovendien betekent de integrale aanpak
niet dat alle sectoren hiervan ook gebruik maken: in de praktijk hebben vooral de recreatief-
toeristische sector en de natuur- en milieu-organisaties weinig gebruik gemaakt van de
mogelijkheden die het gebiedsgericht instrumentarium biedt.
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In het kader van het gezamenlijke LNV-VROM-project “Ontstapelen en ontschotten” wil het rijk
beter faciliteren naar provincies, gemeenten, waterschappen en maatschappelijke organisaties
die integraal gebiedsgericht beleid willen uitwerken en uitvoeren. Op 8 juli 1998 meldden beide
bewindslieden in een brief aan de Tweede Kamer dat “meerjarige gebiedscontracten gesloten
kunnen worden tussen rijk en overheden en maatschappelijke organisaties”.
Gebiedsgericht beleid geldt als aanvulling op het algemene (generieke) beleid. Omdat
bestaande regelingen zoals ROM en WCL binnenkort aflopen, moet het rijk nu een volgende
stap zetten. Voor de stedelijke gebieden, waar de gemeenten een centrale positie innemen, is
het Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing (ISV) in ontwikkeling. Voor landelijke gebieden en
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overgangszones stad-land is een nieuwe Stimuleringsregeling Gebiedsgericht Beleid (SGB
2000) in voorbereiding als vervolg op de hiervoor genoemde gebiedsgerichte regelingen.

De herstructurering van de varkenshouderij is middels de Reconstructiewet
Concentratiegebieden in een ruimtelijk perspectief geplaatst (wetsvoorstel december 1998). In
Zuid- en Oost-Nederland zal in speciale probleemgebieden een kwaliteitsimpuls worden
gegeven door herbestemming van gronden, het zoeken naar (bedrijfs-) economische
alternatieven, recreatieve en toeristische activiteiten en maatschappelijke ontwikkelingen,
waaronder versterking van de sociale component. De reconstructieplannen zullen vergezeld
gaan van uitvoeringsprogrammaʼs en gebiedscontracten.
In maart 1999 hebben Kabinet, IPO en VNG het Bestuursaccoord Nieuwe Stijl BANS
ʻOverheden over toekomstʼ gesloten. Vervolgens zijn het InterProvinciaal Overleg (IPO), LNV en
VROM het eens geworden over een sturingsmodel voor gebiedsgericht beleid voor het landelijk
gebied. In dit Sturingsmodel zijn afspraken gemaakt over verantwoordelijkheden en rolverdeling.
Rijk, IPO en VNG zullen bovendien samen met plaatselijke overheden proefprojecten
ontwikkelen, waarin problemen en knelpunten inzichtelijk worden gemaakt waarvoor door het
gebied zelf oplossingen kunnen worden gezocht. Voorts zullen vraagstukken naar boven komen
waar generieke oplossingen voor nodig zijn. In het voorjaar 2000 zullen beslissingen worden
genomen ten aanzien van de gesignaleerde knelpunten. Het sturingsmodel is ook verwerkt in
het POP, zodat in principe bestuurlijke duidelijkheid is verkregen over de ruimte voor
gebiedsgericht beleid in nationaal en Europees kader. Hoe dit in de praktijk zal uitpakken, zal
nog moeten blijken. De regionale Rurale Ontwikkelingsplannen zullen hier verder een antwoord
op moeten geven.

'+# �	��	���
�����	


De afgelopen jaren zijn bestaande regelingen steeds aangepast en nieuwe regelingen
ontwikkeld om te kunnen voldoen aan een betere afstemming tussen regelgeving, aan de
financiële verplichtingen en aan de wensen van zowel overheid als bevolking/gebruikers.
Langzamerhand ontstaat het inzicht dat tussen al die regelingen grote verschillen bestaan in
doelen, reikwijdte en in veronderstelde verhoudingen tussen overheid en andere partijen. Veel
hedendaagse (en toekomstige) problemen zijn niet meer alleen op te lossen door de overheid
alleen, maar juist door een steeds wisselend samenspel tussen verschillende partijen en
groeperingen, waaronder de overheid. Hier kan een instrument uitkomst bieden, dat niet
eenzijdig door de overheid wordt bepaald, maar een kader vormt voor afspraken tussen
verschillende partijen in een gebied: een dergelijk instrument zou het �����	� ����� �
kunnen
zijn.

De term ʻgebiedscontractʼ werd voor het eerst gebruikt in een brief van 8 juli 1998 over het
project “Ontstapelen en ontschotten” van de ministers van LNV en van VROM aan de Tweede
Kamer: ;*��
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Gebiedscontracten zijn volgens deze brief meerjarige contracten tussen overheden en
maatschappelijke organisaties, gebaseerd op een gemeenschappelijke gebiedsvisie. Uitgaande
van de huidige juridische en bestuurlijke verantwoordelijkheidsverdeling zouden dergelijke
contracten op korte termijn zijn af te sluiten zonder bestaande regelingen aan te passen. In
gebiedscontracten worden maatregelen en projecten meer doelgericht en in meetbare
maatstaven geformuleerd, waarbij afspraken worden gemaakt over het gebundeld inzetten van
rijksmiddelen uit verschillende stromen.



58

���������	
��������������0�������������
���������������
In 1998 is door LNV en VROM het “Project Gebiedscontracten” gestart om een breed algemeen
kader te ontwikkelen, dat kon worden toegepast in diverse regelingen, zoals de
Reconstructiewet Concentratiegebieden en de Stimuleringsregeling Gebiedsgericht Beleid (SGB
2000). Over een gebiedscontract tussen rijk en provincie doet deze projectgroep uitspraken en
voorstellen:
• om tot een gebiedscontract te kunnen komen moet voldaan worden aan een aantal

specifieke eisen zoals omschrijving van doelen en uitvoering zoals een beschrijving van de
bestaande situatie, een langetermijnperspectief met een middellange termijnplan en een
uitvoeringsprogramma, een integrale aanpak met een brede onderling samenhangende
aanpak op verschillende beleidsterreinen, meetbare doelstellingen, een herkenbare
kostenonderbouwing en -verdeling, inzicht in de uitvoerbaarheid, en een programma van
monitoring en evaluatie

• niet het gehele landelijk gebied krijgt het op deze wijze gebundelde geld, maar vooral
bepaalde gebieden die aan specifieke voorwaarden voldoen: het generieke beleid schiet
tekort, zij moeten de moeite waard zijn of wel bijzondere potenties en kansen bieden, er moet
sprake zijn van grote hobbels en knelpunten dan wel een complexe beleidsopgave, of een
problematiek die vraagt om een integrale aanpak, en ze moeten een substantiële
rijksbijdrage nodig hebben. Juist voor die gebieden zal het gebiedscontract worden ingezet

• binnen een gebiedscontract is een gecombineerde inzet van subsidiemogelijkheden dan wel
een bundeling van geldstromen noodzakelijk. De mate van bundeling is in belangrijke mate
bepalend voor het succes en de meerwaarde van het instrument gebiedscontract

• vanuit bestuurlijk-juridisch oogpunt wordt een gebiedscontract gezien als een
bestuursovereenkomst tussen rijk en provincie waarin afspraken worden gemaakt over de
inzet van financiële middelen en resultaten. Het sluiten van het gebiedscontract is geen
subsidietoezegging in de zin van de Algemene wet bestuursrecht (Awb), maar wel een
zodanig beleidsmatig en financieel committent dat het rijk er nauwelijks meer van af kan
wijken. Er is evenwel geen juridisch afdwingbare verplichting, die komt pas later bij de
daadwerkelijke subsidieverlening.
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Vanuit de ��	��5���������	 zijn drie verschillende soorten gebiedscontracten te onderscheiden,
afhankelijk van de doelstelling, de betrokken contractanten, de rol van de verschillende partners,
en de behoefte aan wijziging van de functies: ���
 ��������������	�� waarbij overheid en
bewoners / gebruikers met elkaar tot overeenstemming komen over de hantering van individuele
vergunningen binnen het kader van gebiedsdoelen; ���
 � ������ �
 ���������	�� waarbij
overheid en bewoners/gebruikers met elkaar afspraken maken over de levering van functies van
het landelijk gebied tegen marktconforme prijzen; ���
��	�����������	��������	���	�� waarbij
overheid en bewoners/gebruikers met elkaar tot overeenstemming komen over de gewenste
situatie en over ieders bijdrage aan het bereiken daarvan (Ovaa, 1999). Hoewel onderling
verschillend, zijn de drie modellen voor een gebiedscontract in principe gelijkelijk inzetbaar en
zelfstandig, maar bepaald niet statisch. Elk kenmerkt zich door een specifieke combinatie van
juridische, economische en sociale sturing waartussen verschuivingen kunnen optreden.

Binnen ���
 ���� veranderen de gedachten over gebiedscontracten: was er eerst sprake van
“meerjarige gebiedscontracten tussen rijk en overheden en maatschappelijke organisaties”, nu
wordt bijvoorbeeld in de discussie rond de SGB 2000 en de Reconstructiewet gesproken over
enerzijds gebiedscontracten tussen rijk en provincie over het totale programma binnen een
provincie (niet per gebied) en anderzijds een andere vorm van gebiedscontracten tussen
provincie en regio over de overeengekomen maatregelen en ieders bijdrage in de regio (dus
juist wel per gebied). Er is dus geen sprake meer van een rechtstreeks cont(r)act tussen rijk en
regio, maar de provincie zit er altijd tussen. Deze bestuurslaag stimuleert en ʻverzameltʼ de
gebiedsinitiatieven en regelt de financiering van de uitvoering middels gebiedscontracten met
het rijk.
Dit contract wordt gezien als een vrijwillige bestuursovereenkomst tussen provincie en rijk
wanneer verschillende doelstellingen uit verschillende beleidsvelden tegelijkertijd integraal in
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een gebied moeten worden gerealiseerd. Deze vorm van gebiedscontract bestaat uit een
gebiedsvisie, en meerjarenafspraken over maatregel, financiën, taakverdeling, monitoring en
evaluatie.

Meerdere
 K�����	���������
 ��
 '���������: hebben ervaring met verschillende vormen van
voorlopers van gebiedscontracten. Zij betwijfelen of partijen en individuen (die uiteindelijk een
belangrijk deel van de uitvoering moeten realiseren) wel voldoende worden betrokken in het
gehele overleg en wel de eigen keuzevrijheid houden om bepaalde maatregelen wel of niet te
nemen in relatie tot de afspraken die door ʻanderenʼ zijn vastgelegd in een gebiedscontract. Het
werkgebied van een gebiedscontract moet maar enkele gemeenten omvatten om effectief en
efficiënt te kunnen communiceren en een zekere band te hebben (en houden) tussen de
verschillende deelnemers. De volgorde van het overleg is bepalend voor het succes: de
provincie kan pas afspraken (contract) maken met het rijk als ze weet dat het beoogde gebied
de hiervoor benodigde doelen wil en kan nemen. Door met bepaalde gebieden wel een contract
te sluiten en met andere niet, kan er in de gebieden die buiten het contract vallen een gevoel
ontstaan van uitgesloten te zijn. Vooral als de bewoners/gebruikers daar ook expliciet doelen
stellen voor bedrijfsontwikkeling, natuur, landschap, water en omgeving.
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Uit het voorgaande blijkt dat er hoge eisen worden gesteld aan gebiedsgericht beleid, zowel wat
betreft visie-ontwikkeling als uitvoering. Gebiedsgericht beleid, straks opgenomen in Rurale
Ontwikkelingsplannen, moet integrale visies op de ontwikkelingen in het landelijk gebied
bevatten. In deze visies zal een beschrijving van het bestaande én het te bereiken
kwaliteitsniveau moeten worden opgenomen. Als zodanig zullen ze bestaande beleidsdoelen op
Europees, nationaal en regionaal niveau moeten integreren én daar bovendien - mede door hun
integrale karakter - bovenuit moeten stijgen. Ook aan de uitgangspunten en doelstellingen van
het ruimtelijk beleid kan niet voorbij worden gegaan, waarbij de discussie over de 5e Nota
Ruimtelijke Ordening actueel is. De raad wijst in dat verband op de kwaliteit van het landschap
als een sturend principe voor functietoekenning, in die zin dat voorgenomen ontwikkelingen op
lokaal niveau (ook) worden getoetst aan de bijdrage die zij leveren aan de landschappelijke
kwaliteit.
Het overstijgen van bestaande beleidsdoelen is mogelijk door het benutten en versterken van de
synergie van functies op regionaal niveau en - daar waar functies elkaar niet verdragen -
oplossingen te vinden die aansluiten bij processen van onderop. Het gaat er dus niet om de
vastgestelde beleidsdoelen te verlaten, maar om het vinden van wegen waarmee deze beter
gehaald kunnen worden, daarbij gebruik makend van de opgedane ervaring met gebiedsgericht
beleid.
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De uitvoering van de ROPʼs zal volgens de raad plaats moeten vinden in
samenwerkingsprojecten waarin alle bij het betreffende thema of gebied betrokken partijen
ingeschakeld moeten worden. Het voortouw bij het beoordelen en goedkeuren van deze
concrete projecten en het toekennen van subsidie ligt bij de provincie. Afhankelijk van de
problematiek kan de betrokkenheid van de provincie ook verder reiken. Voor gebiedsgericht
beleid in het kader van de ROPʼs zijn ongeveer 65 LNV-regelingen en nog vele andere
rijksregelingen beschikbaar. Veel instrumenten kunnen in verschillende combinaties ingezet
worden om de vastgestelde doelen te bereiken. De meest wenselijke weg om die doelen te
bereiken vraagt creativiteit en inventiviteit, waarbij de veelheid van regelingen om stroomlijning,
aanpassing en afstemming vraagt. Vereenvoudiging en helderheid is voor alle partijen nodig. De
burger kent maar één overheid. Er moet dus gestreefd worden naar één loket, dat ook binnen
de bestaande wet- en regelgeving gerealiseerd kan worden. Vóór dit loket moeten de
maatschappelijke partners hun zaakjes op orde hebben en weten wat ze willen en kunnen,
áchter dit loket geldt datzelfde voor de overheid.

Voor de uitvoering van de ROPʼs is het volgens de raad de provincie die de loketfunctie naar
lokale overheden, maatschappelijke organisaties, bedrijven en burgers zal moeten vervullen.
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Het rijk vervult de belangrijke schakelrol tussen de provincies en de Europese overheid en moet
ervoor zorgen dat de provincies de loketfunctie ook naar behoren kúnnen vervullen door de
betreffende regelgeving en subsidiemogelijkheden zo handzaam mogelijk te maken. Veelal
zullen ROPʼs uitgevoerd kunnen worden met de bestaande, wat betreft procedures zoveel
mogelijk aangepaste en gestroomlijnde, wet- en regelgeving. In bepaalde gevallen zullen zich
echter problemen voordoen die niet binnen de huidige wet- en regelgeving op te lossen zijn,
terwijl de nagestreefde doelen wel de juiste zijn. In die gevallen zouden uitzonderingen gemaakt
moeten kunnen worden en een - wettelijke - experimenteerstatus worden toegekend.
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De huidige processen op regionaal niveau mogen niet gefrustreerd worden door nieuwe
plannen, in casu de ROPʼs en wat daarmee samenhangt. Dat zou tot stagnatie kunnen leiden,
waar juist een stimulans wordt beoogd. Bij de uitvoering moet dus zo goed mogelijk rekening
worden gehouden met de regionale situatie, plannen en afspraken. Dat betekent dat
verschillende uitvoeringssituaties moeten worden onderscheiden en gerealiseerd, in elk geval de
volgende:
1. B����
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��	�����	E
 in zoveel mogelijk situaties uitvoering met behulp van de bestaande

wet- en regelgeving, ná stroomlijning en afstemming
2. B��
 ��� �&����
 �����	� ��������8�E uitvoering met behulp van de bestaande wet- en

regelgeving ná stroomlijning en afstemming en tevens na vereenvoudiging, aanpassing én
waar nodig bundeling van (subsidie)regelingen ten behoeve van investeringen

3. B��
�������
���5��	���
���������E uitvoering op basis van een experimenteerstatus die ruimte
biedt voor afwijking van bestaande wet- en regelgeving.

Het naast elkaar bestaan van verschillende uitvoeringssituaties - hetgeen ook nu tot op zekere
hoogte al het geval is - vraagt de nodige kennis en flexibiliteit bij bestuurders, ambtenaren,
burgers en organisaties. Evenals het realiseren van de noodzakelijke uitvoeringssituaties zelf,
zal ook dáár aandacht aan besteed moeten worden.

De drie onderscheiden uitvoeringssituaties worden hieronder verder uitgewerkt:
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Deze aanpassing is bedoeld om de bestaande wet- en regelgeving en daaraan verbonden

instrumenten zonder ingrijpende veranderingen zo hanteerbaar mogelijk te maken voor de
betrokkenen. De loketfunctie van de overheid moet verbeterd worden: afstemming van
procedures (indieningstermijn, periode waarover de regeling geldig is, subsidievoorwaarden,
definiëring van begrippen als landbouwbedrijf etc.), verbetering van
toerekeningsmechanismen, helderheid over uitvoering en toepassing, een centraal punt voor
inlichtingen en tenslotte trainingen over hanteren van regels en wat te doen in
uitzonderingsgevallen. Dit vraagt inzet van juristen van meerdere ministeries, van mensen
met kennis van communicatie, voorlichting én bovendien van deskundigen met inhoudelijke
kennis over het beleidsveld waar de regelingen betrekking op hebben. Juridische, sociale en
inhoudelijke kennis zal hand in hand moeten gaan. Deze stroomlijning, aanpassing en
vereenvoudiging geldt voor de generieke regelgeving die in het gehele land en dus in élk
gebiedsgericht project ingezet kan worden.
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In specifieke gebieden, waar diverse sectoren integraal en samenhangend moeten worden

behartigd (ROM, WCL, Gebiedsgericht Beleid Verdroging, Reconstructiewetgebieden), is
meer nodig dan stroomlijning, aanpassing en vereenvoudiging van de regelgeving. Daar
moet zodanige bundeling van geldstromen komen dat meerjarige zekerheid,
spaarmogelijkheden en bestedingsvrijheid binnen vastgestelde randvoorwaarden mogelijk
wordt. Zoʼn aanpak heeft consequenties voor de Comptabiliteitswet en de Algemene wet
bestuursrecht (Awb), maar past in een proces dat al gaande is. Dat heeft geleid tot het
Investeringsbudget Stedelijke Vernieuwing en het voorbereiden van de Stimuleringsregeling
Gebiedsgericht Beleid 2000 (SGB 2000), waarbij gelden worden ingezet voor specifieke,
door de minister aangewezen gebieden.. Met het in werking treden daarvan komen de
bestaande regelingen met hun subsidievoorwaarden, toetsingsmomenten en
verantwoordingsprocedures te vervallen.
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Daar waar - ondanks bovenstaande aanpassingen - de uitvoering van noodzakelijke projecten

op basis van initiatieven in de regio niet realiseerbaar is, moeten uitzonderingen gemaakt
kunnen worden. Hiertoe is een wettelijk verankerde experimenteerstatus nodig die de kaders
geeft waarbinnen afgeweken kan worden van bestaande wet- en regelgeving, zoals
bijvoorbeeld thans voor een aantal stedelijke gemeenten onder de Experimentenwet Stad en
Milieu mogelijk is. Op korte termijn is een dergelijke experimenteerstatus voor een aantal
gebieden in Nederland dringend nodig. Het gaat hierbij uitdrukkelijk niet om het veranderen
van doelen, want die zijn vastgelegd in de ROPʼs. Het gaat erom de weg waarlangs deze
doelen bereikt kunnen worden op een ruimere manier in te kunnen vullen dan volgens de
thans geldende wetgeving mogelijk is.
In deze gevallen zouden de afspraken in de vorm van
een contract - anders dan de bestuursovereenkomsten die thans in het kader van SGB 2000
worden voorzien - gesloten moeten worden.
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De rol en het functioneren van de nationale overheid verandert door het overdragen van
nationale verantwoordelijkheden naar zowel het Europese als het regionale niveau. Dit vraagt
om expliciete aandacht voor veranderende bestuurlijke en juridische verhoudingen. In dit
hoofdstuk wordt ingegaan op ʻEuropeaniseringʼ en ʻregionaliseringʼ, op ontwikkelingen in beleid,
bestuur en recht tussen Europa en de regio en op het Nederlands regio-begrip in Europese
context. Tenslotte wordt de relatie tussen recht, zekerheid en vertrouwen in beschouwing
genomen.
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Nederland hoorde bij de eerste zes lidstaten van de Europese Gemeenschap en heeft daardoor
de ontwikkeling van volledige zeggenschap over het nationale territorium naar steeds meer
zeggenschap afstaan naar het supranationaal niveau vanaf het begin meegemaakt. Het gevaar
is niet denkbeeldig dat Nederland in een aantal opzichten denkt ʻhet wel te wetenʼ wat de EU
betreft en daarmee slachtoffer dreigt te worden van ʻde wet van de remmende voorsprongʼ.
Nederland zou veel kunnen leren van andere lidstaten wat het hanteren van de fundamentele
consequenties die de Europese integratie en beleidsontwikkeling op steeds meer fronten zou
moeten hebben voor (intra-) nationale bestuurlijk-organisatorische verhoudingen. De EU
onthoudt zich bewust van bemoeienis met de consequenties van de Europese integratie voor de
bestuurlijk-organisatorische ordening van de lidstaten. Ondertussen zien we dat landen die
bekend staan om een sceptische Europa-houding (zoals het UK), die bestuurlijk-organisatorisch
veel minder goed georganiseerd zijn dan Nederland (zoals de zuidelijke landen) of die recent
zijn toegetreden (Oostenrijk, Finland en Zweden) zich wel bewust blijken te zijn van het belang
van het Europees beleid(sproces) en de consequenties daarvan trekken voor interne bestuurlijk-
organisatorische zaken en daar ook zeer adequaat op weten in te spelen.
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Nederland wil graag Europeesgezind genoemd worden. In de praktijk blijken echter vooral
nationale belangen te bepalen welke positie Nederland inneemt. Een bekende uitdrukking in dit
verband is dat de Nederlanders hun mond vol hebben van supranationaliteit, maar wat ze
werkelijk bedoelen is ʻkaasʼ. De initiërende en voortrekkende rol van de landbouw én van
Nederland in de start van de Europese integratie werd ingegeven door nationale belangen.
Paradoxaal genoeg was volgens sommigen de Europese integratie de redding van de nationale
staat: de in eerste instantie beperkte afdracht van nationale bevoegdheden schiep voor de natie-
staat de mogelijkheid om nationale problemen op te lossen en de burgers welvaart en veiligheid
te bieden. (Milward, 1992). Ook de huidige afwachtende rol en het gevecht om de netto-
betalingspositie terug te dringen tijdens de onderhandelingsronden over de Agenda 2000 zijn op
dit principe terug te voeren.

Dat nationale belangen geprevaleerd hebben, daar heeft de raad geen kritiek op. Wat wel zou
moeten veranderen is de eenzijdige invulling daarvan. De afgelopen jaren heeft het Nederlands
nationaal belang zich eng vertaald in geld, geld en nog eens geld, terwijl een inhoudelijke en
bestuurlijk-juridische afstemming met het Europees niveau én ruimte maken voor eigen
verantwoordelijkheid op nationaal en regionaal niveau gefrustreerd is. Deze inhoudelijke en
bestuurlijk-juridische afstemming is volgens de raad hard nodig.
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In Nederland coördineert het ministerie van G��������	���Zaken (BuZa) de acties in Brussel. Binnen BuZa
worden de Europese aangelegenheden behandeld binnen het Directoraat van �������� L�����������.
Binnen andere ministeries worden de Europese aangelegenheden over het algemeen behandeld binnen
directies voor Internationale Zaken. Europa is in deze terminologie een buitenlandse of internationale
aangelegenheid�en daar waar de Europese integratie (en 'verbinnenlandisering') ten volle zou worden
bereikt wordt gesproken over Europese Samenwerking. 6�
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Zo wordt bijvoorbeeld 50% van het milieubeleid op regionaal niveau aangestuurd door Europese
wetgeving. De directies van Internationale Zaken en de ambtenaren betrokken bij internationale (lees
Europese) zaken blijken desalniettemin behoorlijk geïsoleerd te werken. LNV heeft dit probleem
onderkend en is volgens het laatste jaarprogramma van plan om hier middels o.a. cursussen iets aan te
doen. Verder blijkt Nederland in vergelijking tot andere lidstaten geneigd te zijn zich te richten op de latere
fases van Europese besluitvorming. Er wordt gefocust op wat er in de Raad van ministers gebeurt. Dan is
het vaak te laat voor een adequate terugkoppeling naar decentrale overheden en maatschappelijke
organisaties, laat staan voor een adequate beleidsbeïnvloeding.
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Hoe staat het met de coördinatie en doorwerking in andere landen? Enkele voorbeelden: In Zweden valt
de Europese coördinatie rechtstreeks onder de minister-president, die samen met de vice-president de
tweeledige taak heeft om het werk van de regering te leiden en coördineren én om het Zweeds EU-beleid
te coördineren. Zweden was zich in 1999 al volop aan het voorbereiden op het voorzitterschap in 2001 en
combineert dat met gerichte acties naar scholing van ambtenaren en burgers via het Europese Karolus-
programma - gecoördineerd door the European Institute of Public Administration in Maastricht - en door
netwerken op te bouwen in de richting van de samenleving (Team Europe). De Britten bereiden zich
interministerieel (niet intraministerieel zoals in Nederland) en in een zeer vroeg stadium voor op
veranderingen in het Europees beleid, onder andere uitgaande van wat er in de pijplijn van de Europese
Commissie zit. Bovendien zijn de maatschappelijke organisaties als de UK 'agencies' zeer vroeg, ad rem
en goed onderbouwd in hun lobby-activiteiten in de richting van de Europese Commissie en weten snel in
te spelen op Commissie-initiatieven.
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Uit een evaluatie van de Structuurfondsen doelstelling 1 blijken Nederland, België en Frankrijk (alle drie
lidstaten vanaf het begin) achter te lopen wat betreft de implementatie van hun doelstelling 1
programma's, terwijl Spanje en Portugal voorop gaan. In de zelfde evaluatie wordt aangegeven in welke
mate EU-prioriteiten zijn geïntegreerd in de programma's. De voorbeelden van geslaagde integratie
hebben betrekking op de volgende landen: Italië (infrastructuur, werkgelegenheid, gelijke kansen), Spanje
(werkgelegenheid, IT), Griekenland (werkgelegenheid, gelijke kansen), UK (werkgelegenheid), Frankrijk
(werkgelegenheid), Zweden (milieu), Finland (milieu, gelijke kansen), Ierland (RTD, HRD), Portugal (IT).
Nederland wordt in deze opsomming niet genoemd. Er wordt ook aangegeven welke lidstaten de
uitvoering hebben verbeterd: Oostenrijk, Finland, Zweden, Portugal, Spanje, Italië en UK. Ook hier wordt
Nederland niet genoemd. Door geslaagde voorbeelden uit andere landen te analyseren en te vertalen
naar de Nederlandse bestuurscultuur zou hier van geleerd kunnen worden.

In veel andere landen is gekozen voor vroege afstemming op de Europese Agenda, openstaan
voor feedback van buiten op het eigen (door Europa medegefinancierde) beleid en een breed
gedragen besef van het belang van het Europees beleidsvormingsproces en vroegtijdige
beïnvloeding daarvan. De minister van Buitenlandse Zaken heeft het initiatief genomen om een
nieuw beleidsinstrument te introduceren om richting te geven aan de inzet van Nederland in de
richting van Europa: ʻDe Staat van de Europese Unieʼ . Hiermee biedt BuZa jaarlijks een
overzicht van de stand van zaken in de Europese besluitvorming, alsmede een agenda voor de
komende jaren. In maart 1999 verscheen dit rapport voor het eerst, vervolgens elk jaar op
Prinsjesdag.�In de eerste ʻDe Staat van de Europese Unieʼ stelt hij dat de Europese integratie de
nationale beleidsruimte beïnvloedt en pleit hij voor een ʻverbinnenlandiseringʼ van de EU.
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Op de lange termijn ligt er winst voor Nederland in een betere afstemming op het Europees
beleidsproces én een sterk bewustzijn daarbij van nationale en regionale overwegingen in den
brede (dus niet alleen vanuit ʻgeld en kaasʼ geredeneerd). Wellicht zal het succes in Berlijn de
ogen openen voor een veel breder nationaal belang bij de onderhandelingen over toekomstig
beleid, regelgeving en fondsen en de invulling daarvan. Een belang dat zich uitstrekt tot een
harmonisatie in welvaarts- en welzijnsstreven binnen (vergroot) Europa, het creëren van stabiele
verhoudingen en behoud, herstel en ontwikkeling van een schoon milieu en regionale identiteit.
Het belang van de Europeanisering voor het nationaal en regionaal beleid zal goed moeten
doorwerken in de organisatie op de verschillende bestuurslagen, zowel bestuurlijk als ambtelijk.

In de loop van de voorbereiding van dit advies heeft de raad gedurende het jaar 1999 hierin een
duidelijke verandering zien komen:
• na de LNV-signalendag eind 1998 heeft elke LNV-regiodirectie een regiovisie opgesteld, die

niet of slechts summier naar het Europees (of (inter)nationaal) niveau en beleid verwees;
thans hebben dezelfde regiodirecties actief meegewerkt aan de totstandkoming van de
ROPʼs en van het POP

• binnen het IPO stond het Europees beleid eind 1998 nog zelden op de agenda; thans is in
het kader van BANS het Europa-overleg tussen rijk, IPO en VNG van start gegaan

• bij elke provincie was er eind 1998 maar een enkele medewerker belast met Europese
zaken. Er was geen sprake van integrale aansturing en het Europees beleid drong
onvoldoende door binnen de verschillende sectoren, waaronder de landbouw; thans is bij
veel provincies wel sprake van een gecoördineerde aansturing. Bovendien werd het POP
niet alleen samen met de provincies opgesteld, ook vond de presentatie in Brussel mede
plaats door vertegenwoordigers vanuit de provincies

• bij een onderzoek - eind 1998 uitgevoerd door het IKC-Landbouw naar planvorming bij de
provincies aansluitend bij de Kaderverordening Plattelandsontwikkeling - bleken deze
verordening en de ROPʼs bij diezelfde provincies niet bekend. Ook was er nog geen
aanspreekpunt voor Europees beleid. In de loop van 1999 hebben de provincies deze
achterstand in hoog tempo geprobeerd in te halen.
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Versterking van de regio is een proces dat in de hele Europese Unie speelt en dat daarom mede
op dat niveau bezien moet worden. De raad constateert dat bij regionalisering twee tendensen
zichtbaar zijn: beweging vanuit de regio zelf (bottom-up) en beweging van bovenaf geïnitieerd
(top-down). Verder constateert de raad dat het regiobegrip op Europees niveau en binnen de
verschillende lidstaten verschillend wordt gehanteerd, omdat de culturele en historische
inbedding van de regio binnen de lidstaten verschillend is. Ook ligt de relatie tussen regio,
nationale overheid en de EU in elk land anders en is het belang dat lidstaten hebben bij een
versterking van regioʼs en bij de rechtstreekse relatie tussen de regio en Brussel verschillend.

In Nederland hebben grootschalige herstructureringen van het binnenlands bestuur (regionali-
sering) of debatten over regionalisme een veel minder grote rol gespeeld dan in andere landen.
De regionale structuren spelen zich in Nederland vooral af op kleinschaliger, bovenlokaal
niveau. Desalniettemin is er een duidelijke regionaliseringstendens waarneembaar, waar de
rijksoverheid in zijn algemeenheid en LNV in het bijzonder op zal moeten inspelen.
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De wisselwerking tussen Europees, nationaal en regionaal bestuur is toegenomen. Zowel naar Brussel
toe (lobby) als vanuit Brussel (doorwerking EU-regelgeving) is sprake van een toegenomen interactie.
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• de grote regionale overheden in andere lidstaten weten over het algemeen beter de weg te vinden in

Brussel dan onze provincies en gemeenten. Maar ook de Nederlandse provincies en grotere
gemeenten hebben al dan niet gezamenlijke lobby-kantoren in Brussel

• steeds vaker worden ambtenaren van de EC, de Nederlandse Permanente Vertegenwoordiging en
Nederlandse EP-leden rechtstreeks benaderd door regionale bestuurders en ambtenaren.
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�����2 Voorbeelden hiervan zijn:
• de implementatie van EU-regelgeving. Zo biedt de nationale wetgever geen bescherming tegen

rechtstreeks werkende verdragsbepalingen en verordeningen en zal de regio wat dat betreft zijn
eigen verantwoordelijkheid in de richting van de EU moeten dragen: wanneer een richtlijn niet tijdig of
niet correct is omgezet, kunnen decentrale overheden onder omstandigheden gedwongen zijn zelf
rechtstreeks werkende richtlijnbepalingen toe te passen en eventueel tegen de hogere nationale wet
in te gaan. (Hessel, 1999)

• de INTERREG- en LEADER- projecten vanuit de EU, waarin de EU rechtstreeks de regioʼs
aanspreekt om met projecten te komen en waarbinnen bovendien de regioʼs ook over de nationale
grenzen heen samenwerken in zgn. EU-regioʼs. Door vergelijkende analyses van knelpunten,
oplossingsrichtingen, instrumenten, processen en instituties ontstaan innovaties en vernieuwing op
regionaal niveau. Daarbij hoeven deze regioʼs niet direct aan elkaar te grenzen, zoals blijkt uit het
SCOPE-project, waarbij regioʼs uit Jutland, Brandenburg en Groningen met elkaar samenwerken

• het Comité van de Regioʼs, ingesteld bij het Verdrag van Maastricht als raadgevend orgaan,
vergelijkbaar met het Economisch en Sociaal Comité. Dit comité zorgt ervoor dat de lokale en
regionale overheden rechtstreeks een inbreng hebben bij de totstandkoming van het EU-beleid en
regelgeving.
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• in de Vergadering van Regioʼs van Europa (VRE) werken 300 regioʼs samen, van Ierland tot Oeral.

Tijdens de VRE-jaarvergadering in 1998 is de VRE strategie 2000 vastgesteld met als
hoofdprioriteiten: 1) institutionele bevordering van het regionalisme, en 2) bevordering van culturele,
economische en sociale partnerschappen en van territoriale samenhang

• Raad der Europese gemeenten en regioʼs (Council of European Municipalities and Regions,
European Sector of the International Union of Local Authorities). Deze raad werd in 1951 in Genève
opgericht met o.a. als doel het stimuleren van de Europese gezindheid van gemeenten en regioʼs en
het bevorderen van internationale contacten tussen gemeenten

• als onderdeel van de Raad voor Europa functioneert vanaf 1994 het ʻCongress of Local and Regional
Authoritiesʼ (CLRA), ontstaan uit een samenwerkingsverband van Regioʼs in het Middellandse Zee-
gebied. De CLRA heeft een Concept Europees Landschapsverdrag opgesteld tijdens een conferentie
in april 1998 en zoekt daar thans steun voor bij verschillende instellingen o.a. Comité van de Regioʼs.
LNV heeft zich, samen met de ECNC, ingezet voor totstandkoming en realisering van deze ʻPan-
European Biological and Landscape Diversity Strategyʼ; dit initiatief is echter van bovenaf gestuurd.
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De afgelopen jaren heeft het Nederlands nationaal belang zich vooral vertaald in geld, terwijl een
inhoudelijke en bestuurlijk-juridische afstemming met het Europees niveau én het maken van
ruimte voor eigen verantwoordelijkheid op nationaal en regionaal niveau verwaarloosd is. Ook is
nagelaten om voor een adequate organisatie te zorgen om de ʻEuropeaniseringʼ van het
nationaal en regionaal beleid te realiseren. Eén en ander lijkt te leiden tot een uitholling van het
nationale niveau in ons land, waartegen slechts ten dele succesvol verzet plaatsvindt. De
houding op nationaal niveau zal moeten veranderen van ʻverzetten tegenʼ naar ʻmeespelen inʼ.
Om deze omslag te bereiken, zal gestreefd moeten worden naar:
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�����2 Wil Nederland aandacht vragen voor de a-typische situatie van Nederland in zijn
algemeenheid (dichtbevolkt, deltagebied, mainport van Europa) en van ons landelijk gebied
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in het bijzonder (sterk gericht op export, slechts ca. 50% van de landbouw valt onder het
markt- en prijsbeleid, hoge milieubelasting per ha, maar niet zozeer per productie-eenheid,
ervaring met gebiedsgericht beleid, coöperaties, poldermodel), dan zal daar ook in Brussel
duidelijkheid over moeten worden verschaft en duidelijk worden gemaakt wat dat voor het
EU-beleid zou moeten betekenen. Ook in de regio zal duidelijkheid moeten worden gegeven
over nationale prioriteiten

• ���������������
���
������
N�
���
	�
�����
��
���������
������. Oftewel een ʻverbinnenlandi-
seringʼ van Europaʼ, maar ook een besef van de specifieke noden en wensen van de regioʼs
en een vermogen om daar vanuit nationaal niveau adequaat op in te spelen. Alleen als de
nationale overheid datgene wat leeft en speelt op Europees en regionaal niveau werkelijk
weet te integreren kan het nationaal niveau weer een volwaardige partner worden in de
veranderde bestuurlijke omgeving. Dit kan/zal ook gevolgen hebben voor politiek, cultuur en
organisatie op rijksniveau. Bovendien is het nodig het voortouw te nemen om knelpunten
door Europese en nationale wetgeving in de regio op te heffen
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zorgen voor een uitwisseling en kennisoverdracht van rijksambtenaren met de Europese
Commissie, maar ook met provincies, waterschappen en gemeenten zodat die kennis ook
adequaat is op het nationaal niveau. Het is raadzaam om al in een vroeg stadium van de
Europese beleidsvorming te zorgen voor een adequate beïnvloeding bij de invulling van
doelen en bestuurlijk-juridische kaders. Voor regioʼs is een doorvertaling nodig van
Europees beleid en regelgeving. Dit moet niet alleen geschieden vanuit nationale prioriteiten
en doelstellingen, maar ook met oog voor de grote regionale differentiatie en grote
verschillen op het gebied van ambtelijk potentieel
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 Integreren of internaliseren van Europa
en de regio betekent óók weten af te blijven van datgene wat goed gaat zonder inmenging.
Uiteraard zijn er verplichtingen waaraan binnen de Europese Unie op het niveau van de lid-
staten moet worden voldaan (co-financiering, betalingsverplichtingen etc.). Door ruimte te
maken in het nationale budget voor Europees-regionale initiatieven, met een zeer beperkte
toetsing aan nationale prioriteiten en randvoorwaarden, zou de nationale overheid ʻgoodwillʼ
kunnen creëren zowel op het Europees als op het regionaal niveau. Vaak is het beter om
mee te sturen op de golven van de beweging, dan om remmend en blokkerend te werken
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 ��	������2 Regioʼs leren veel rechtstreeks van elkaar door
vergelijkende analyses van knelpunten, oplossingsrichtingen, instrumenten, processen en
organisatievormen. Juist in de regioʼs ontstaan veel creatieve innovaties en vernieuwingen
op regionaal niveau. Door lerende en levende regioʼs als concept te hanteren, zou dit proces
verder gestimuleerd kunnen worden. INTERREG, LEADER en binnenkort
samenwerkingsverbanden in relatie tot de ROP's stimuleren een proces van leren en
verlevendigen door trans- en co-regionale samenwerking
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'Europa zonder grenzen' blijkt regelmatig bemoeilijkt te worden door de verschillende
invulling van voor de samenwerking fundamentele begrippen en beleidsconcepten en door
verschillende politiek-juridische stelsels aan weerszijden van de grens. Functionele
samenwerking in de grensregio's zal gesteund moeten worden door de nationale overheden.
Alleen op dat niveau kunnen bepaalde belemmeringen worden weggenomen.
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Belangrijke kritische succes- en faalfactoren voor integraal plattelandsbeleid, voor de vormge-
ving van gebiedscontracten en regionale ʻenveloppenʼ en voor de slaagkans van de ʻbottom-up-
gedachteʼ zijn onder meer gelegen in de al dan niet heldere positionering en inbedding in zowel
nationaal als Europees beleid, bestuur en recht. Duidelijk moet zijn hoe het POP zich verhoudt
tot VINEX (en Vijfde Nota RO), SGR (en SGR2) en NMP, en tot EU-beleid Plattelandsontwikke-
ling (Kaderverordening) en Europees ruimtelijk en milieubeleid, maar ook tot de verhouding
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tussen Rijk, andere overheden en organisaties en tot Europese èn nationale wet- en regel-
geving, inclusief jurisprudentie.
Aan plannen met onduidelijke status, gebiedscontracten of regionale enveloppen die op ge-
spannen voet staan met nationale of Europese regels, of bestuurlijk vage afspraken heeft
niemand behoefte. Eindeloze processen over boetes of terugbetaling zouden een
gebiedsgerichte aanpak immers pas ècht frustreren. Het Bestuurlijk Akkoord Nieuwe Stijl
(BANS) geeft een kader voor afspraken tussen Rijk, provincies en andere organisaties. Op 4
november 1999 zijn hierover afspraken gemaakt tussen het IPO en de ministers van LNV en
VROM voor het gebiedsgerichte beleid in het landelijk gebied, neergelegd in het ʻSturingsmodel
IPO/LNV/VROM voor het landelijk gebiedʼ. Eind 1999 is aangekondigd dat het overleg over
Europese aangelegenheden van de rijksoverheid met IPO en VNG geformaliseerd wordt, om zo
de betrokkenheid van en de informatievoorziening aan de decentrale overheden te verbeteren.
Dit Europa-overleg van Rijk, IPO en VNG komt maandelijks bij elkaar (BANS Nieuwsbrief, 17
december 1999).

Over de relatie tussen Europees en nationaal beleid, bestuur en recht is de laatste jaren steeds
meer gepubliceerd en geadviseerd (Algemene Rekenkamer, 1998, Van de Gronden, 1998 en
Rob, 1998). Toegespitst op de specifieke vragen die in dit advies aan de orde zijn, en op de taak
en rol van de minister van LNV, reikt de raad qualitate qua de volgende punten aan.
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Voorwaarde voor een goed beleid en goede informatievoorziening naar betrokken regionale
overheden en organisaties is dat verantwoordelijkheden, taken en bevoegdheden duidelijk zijn
vastgelegd. Bij decentrale uitvoering dient vanwege de gemeenschapsverplichtingen van de
centrale overheid de minister minimaal te hebben geregeld de financiële aansprakelijkheid, be-
voegdheden tot het (doen) uitvoeren van onderzoek en/of controle, bevoegdheid tot het geven
van aanwijzingen en het informatierecht. De informatievoorziening bij de uitvoering van EU-
beleid dient minimaal te voldoen aan de EU-regelgeving en daaruit voortvloeiende
informatieverplichtingen. De minister moet tevens geïnformeerd worden over de belangrijkste
aspecten betreffende beleid, financiën, uitvoering, controle en onregelmatigheden en fraude.
Tevens is het van belang dat de beschikbare informatie wordt gebruikt, bijvoorbeeld ter
bijstelling van het beleid en/of verbetering van de uitvoering.
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• de minister van LNV moet bij decentrale uitvoering van EU-beleid voor het landelijk gebied

door andere partijen dan de rijksoverheid minimaal een aantal bevoegdheden, een
informatierecht en de financiële aansprakelijkheid regelen. Naast aandacht voor de
onderscheiden aspecten dient de minister een actueel en toegankelijk overzicht bij te houden
van EU-regelgeving en daaruit voortvloeiende informatieverplichtingen. Tevens is het
noodzakelijk de uitvoering van dit EU-beleid periodiek te evalueren en in de controle sys-
tematisch aandacht te besteden aan EU-verplichtingen, met name op het gebied van
fraudebeleid

• de verantwoordelijkheid van de Europese Commissie doet niets af aan de
verantwoordelijkheid van lidstaten. Deze dienen volgens het beginsel van
gemeenschapstrouw immers alle maatregelen te treffen om de nakoming van EG-
verplichtingen te verzekeren. Uiteraard zal de invulling van de uitvoering per deelterrein
verschillen, maar de minister draagt daarvoor niettemin de verantwoordelijkheid. Voorts heeft
de minister van LNV een eigen verantwoordelijkheid voor de evaluatie van de uitvoering, met
het oog op een goede nationale uitvoering en om eventuele problemen in het beleid in
Brussel aan de orde te kunnen stellen.
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De Europese rechtsontwikkeling en de verhouding daarvan met de ontwikkeling van de
nationale rechtsorde verdienen aandacht. Worden tegenwoordig steeds vaker vraagtekens
geplaatst bij de bevelsmatige en hiërarchische inslag van het nationale recht, het Europese
recht wordt weinig op dergelijke eigenschappen bevraagd en bekritiseerd. Dat het
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gemeenschapsrecht op grond van de beginselen van voorrang en directe werking de juridische
ordening van de nationale staat in verschillend opzicht binnendringt en doorkruist, ligt dwingend
besloten in dat gemeenschapsrecht zelf. Hoe de nationale staat in de praktijk omgaat met zijn
Europeesrechtelijke verplichtingen is nadrukkelijk voor kritiek en verandering vatbaar (Rob,
1999).
De doorwerking van het integratieproces in het beleid dat Nederland binnen de Unie zelfstandig
voert of denkt te kunnen voeren, verdient dan ook aandacht. Daarnaast moet, waar de inrichting
en het functioneren van de overheid onder invloed staan van het Europese integratieproces en
daarop worden afgestemd, telkens opnieuw in ogenschouw worden genomen of die afstemming
recht blijft doen aan beginselen die zo eigen zijn aan de Nederlandse constitutionele orde en
democratische rechtsstaat: primaat van de wetgever, verhouding tussen regering en parlement,
legaliteitsbeginsel en ministeriële verantwoordelijkheid.
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• op rijksniveau moeten heldere procedures en verantwoordelijkheden worden vastgesteld om

te kunnen voldoen aan en toe te zien op de Europese meldings- en overlegverplichtingen op
nationaal, maar ook op decentraal bestuursniveau (ter correctie op de eenzijdige gerichtheid
op het niveau van de rijksoverheid). Doelmatigheid en rechtstatelijkheid van bestuur moeten
in balans zijn. De praktijk leert dat het streven Europese regelgeving bijtijds en correct in de
nationale rechtsorde te verwerken (doelmatigheid) zijn eisen te zeer aan de beginselen van
democratie en rechtsstaat heeft opgelegd. Implementatie van Europese besluiten moet
rekening houden met de gangbare constitutionele en wetgevende kaders in de lidstaten

• het democratiseringsproces in Europa moet verder voortgaan. De betrokkenheid van het
Nederlands parlement bij de totstandkoming van communautair beleid moet worden
versterkt. Niet alleen uit oogpunt van de democratische legitimiteit van het optreden van de
Unie, maar evenzeer uit oogpunt van een verbeterde doelmatigheid. Het parlement moet in
principe kunnen oordelen over alle voorstellen en behoort daarover te beschikken direct
nadat de Europese Commissie ze heeft aangenomen

• nauwere betrekkingen tussen regering en parlement inzake Europese wetgeving zijn
gewenst. Hoewel een dwingend en omvattend stelsel van parlementaire instructies voor de
Nederlandse verhoudingen ongewenst is, zou het parlement de Nederlandse ministers, in
casu de minister van LNV, moeten kunnen verzoeken een bepaald standpunt in de gemeen-
schapsinstellingen in te nemen waarbij de regering het definitieve standpunt in de Raad van
ministers pas inneemt na parlementaire meningsvorming daarover. Ook na het overleg
tussen de lidstaten kan het parlement zijn controlerende taak nadrukkelijker laten gelden

• meer in het algemeen is het volgens de Raad voor het Landelijk Gebied - in navolging van de
Raad voor het openbaar bestuur - wenselijk de betekenis van Europese integratie voor de
constitutionele orde en de democratische rechtsstaat van Nederland nadrukkelijker in de
Grondwet te verwerken. Het Europees recht heeft zijn invloed in de loop der tijd aanzienlijk
dieper in de nationale rechtsorde laten gelden dan de Grondwet thans doet vermoeden.
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Een onderdeel waar het enthousiasme en de betrokkenheid nog zou kunnen worden vergroot, betreft de
Europese dimensie van ons werk. Ik ben ervan overtuigd dat inzicht in de Europese besluitvorming en
kennis van de ontwikkelingen in Europa een essentieel onderdeel zijn van de professionele bekwaamheid
van de LNV-ambtenaar. De belangrijkste veranderingen in het functioneren van de nationale staat van de
afgelopen vijftig jaar zijn immers voortgekomen uit het voortschrijdende Europese integratieproces. Het is
mijn overtuiging dat wij ons ook op LNV verder moeten bezinnen op de steeds grotere consequenties van
deze Europeanisering van de beleidsvorming. Jarenlang is het Europese landbouwbeleid de kern
geweest van de Europese integratie. Maar voor de toekomst plaats ik enige kanttekeningen:
• dit ministerie is niet meer uniek als het gaat om de Europese dimensies van het beleid. Ook andere

departementen zijn in hun kern geraakt door de verdergaande Europese samenwerking
• de landbouwpolitiek heeft zich in het verleden in een zeker isolement ontwikkeld, maar sinds een

aantal jaren is daarin heel veel veranderd. De mestproblematiek heeft de relatie tot het
������
duidelijk
gemaakt. Bij dioxinen en BSE gaat het om de �������5��	���	. De gehele voedselketen is essentieel
voor de positie ten opzichte van de consument. De Kaderverordening Plattelandsontwikkeling raakt
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vele aspecten van het ����������
 �����	" inclusief het ������������. Kortom: op vele terreinen zijn
landbouw , natuurbeheer en visserij steeds meer verweven geraakt met ander beleid in Europa

• en tenslotte de democratisering. De taak van de nationale parlementen en het Europese parlement
wordt door dit alles steeds belangrijker. En dat hoort zo. Tenslotte zijn we democraten.
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Europese integratie vraagt niet alleen aanpassingen in de juridische en democratische ordening
van de staat. Ook de bestuurlijke ordening behoeft aandacht. Europese integratie heeft
weliswaar formeel geen directe consequenties voor de Nederlandse bestuurlijke
ordeningsgrondslagen (territoriale geleding, spreiding en eenheid van bestuur), materieel gaat er
van Europese integratie wel degelijk invloed uit op het openbaar bestuur. Zo heeft zich onder
invloed van verdere Europese integratie een centralisering in het binnenlands bestuur
voltrokken. Dat geldt in de voorbereiding van Europese regelgeving en beleid (de nationale
standpuntbepaling), maar ook in de concrete uitwerking daarvan in de nationale rechtsorde
(implementatie). Beide verantwoordelijkheden berusten bij de rijksoverheid, ook voor beleids-
aangelegenheden die naar constitutioneel recht tot het domein van het decentraal bestuur
behoren (Rob, 1999). De ontwikkeling van oorspronkelijk vier ROPʼs naar nu één POP lijkt een
treffende illustratie van dit proces!

De verklaring voor deze centralisering is onder meer dat er nogal eens problemen ontstaan
zodra communautair recht verknoopt raakt met de bevoegdheidsrelatie tussen rijksoverheid,
provincies en gemeenten (autonomie en medebewind). Centralisatie kan ʻhelpenʼ deze span-
ningen te omzeilen. Centralisering neemt de spanning in de relatie tussen Europees recht en
nationale bevoegdheidsverdeling echter niet weg maar laat deze veeleer toenemen.
Communautaire regelgeving en beleid zullen altijd, en in toenemende mate, raken aan de
autonomie en het medebewind van het decentrale bestuur (structuurfondsen,
aanbestedingsrichtlijnen, milieu, mededinging, gelijke behandeling etc.). Dit vraagt
voorzieningen die de medeverantwoordelijkheid van het decentraal bestuur, ten aanzien van
communautaire wetgeving en beleid, juist versterken.

6�
���	
�����
	��
����
���
�����	
����
���
���	�����
�����	
���
������	�
	����
��
��������@
• de eigen bestuurlijke verantwoordelijkheid van provincies en gemeenten ten aanzien van het

communautaire recht in de nationale rechtsorde moet helder zijn in zowel de voorbereiding
van Europese wetgeving en beleid, als in de toepassing daarvan in de nationale rechtsorde

• bij de voorbereiding van Europese besluiten is het wenselijk de nationale coördinatie voor
Europese aangelegenheden tussen rijksoverheid en decentrale besturen te verbeteren. Het
moet mogelijk zijn decentrale overheden nadrukkelijk te betrekken bij of zelfs een formele
positie toe te kennen in de voorbereiding van Nederlandse standpunten inzake Europees
beleid. Daarnaast zou de ambtelijke deskundigheid van provincies en gemeenten betrokken
moeten worden bij de expertgroepen van de Europese Commissie, die de
commissievoorstellen tot Europees beleid opmaken, en bij de werkgroepen die de
besluitvorming in de Raad van Ministers voorbereiden

• voor de implementatie van Europese regelgeving zijn institutionele voorzieningen nodig die
de medeverantwoordelijkheid van decentrale bestuurslichamen versterken. Op basis van zijn
algehele stelselverantwoordelijkheid behoudt de centrale overheid, in casu de minister van
LNV, vanzelfsprekend zijn bevoegdheid onvolledige, onvoldoende of niet tijdige
implementatie door het decentraal bestuur te corrigeren

• voorts is het van belang de afstemming tussen beleidsvormende en beleidsuitvoerende
instanties te verbeteren. In dat verband zijn voorzieningen nodig die garanderen dat de
ervaringen die provinciale en gemeentelijke overheden opdoen in de uitvoering van Europese
regelgeving en beleid, stelselmatig worden teruggekoppeld naar de rijksoverheid.

De raad heeft zich reeds eerder om inhoudelijke en binnenlands-bestuurlijke redenen
uitgesproken voor noodzakelijke veranderingen in het bestuur, met name continuïteit en
samenhang in beleid aanbrengen, wisselwerking tussen bestuur en maatschappij een vaste
plaats geven en verantwoordelijkheden van bestuurslagen aanscherpen (RLG, 98/2). Maar ook
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de gevolgen van verdere Europese integratie zijn beter op te vangen naarmate de bestuurlijke
verantwoordelijkheid van het Nederlandse decentrale bestuur helderder is. Ook de Europese
integratie vraagt om zoʼn verheldering, niet om een fundamentele verandering van de ordenings-
grondslagen van het Nederlandse openbaar bestuur. De raad meent dat met het BANS, de
uitwerking van 4 november 1999 in het sturingsmodel IPO/LNV/VROM voor het landelijk gebied
en het Europa-overleg van Rijk, IPO en VNG hiertoe een goede aanzet is gegeven.
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De Kaderverordening Plattelandsontwikkeling spreekt zich niet expliciet uit over het begrip regio
of over de omvang van de regio voor het/de rurale ontwikkelingsplan(nen). De lidstaten moeten
de nodige maatregelen nemen met het oog op verenigbaarheid en coherentie van de
steunmaatregelen voor plattelandsontwikkeling. De plannen voor plattelandsontwikkeling
moeten worden opgesteld ʻop het geografische niveau dat het meest geschikt wordt geachtʼ. Zij
worden uitgewerkt door de bevoegde autoriteiten die door de lidstaat zijn aangewezen, en
worden door de lidstaat bij de Commissie ingediend na raadpleging van de bevoegde
autoriteiten en organisaties op het passende territoriale niveau. De lidstaat heeft daarmee
enerzijds een grote vrijheid om naar eigen inzicht te komen tot regio-indeling en regiokeuze voor
het/de rurale ontwikkelingsplan(nen), maar anderzijds stelt de EU de lidstaat - en niet de regio-
autoriteiten - verantwoordelijk, met name voor het beheer van de EU-gelden.
Afbakening en invulling van het begrip ʻregioʼ op Europese schaal en in Europese context is
afhankelijk van het doel dat dit moet dienen. Gaat het om het aansturen van regioʼs in het
huidige bestuurlijk-juridische stelsel òf ligt het accent op het oplossen van inhoudelijke
problemen? Het begrip ʻregioʼ kan aldus van twee kanten worden bezien, bestuurlijk en
functioneel.
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Nederland is een gedeconcentreerde eenheidsstaat. De bestuurlijke en juridische verhoudingen
zijn - hoewel steeds in ontwikkeling - in de loop der jaren redelijk uitgekristalliseerd, maar staan
deels op gespannen voet met de Europese regelgeving, die de lidstaat verantwoordelijk stelt.
Provincies en gemeenten hebben autonomie en medebewind, in de Grondwet omschreven. Alle
nationale wetten en regels dienen haar bepalingen in acht te nemen. Provincies en gemeenten
zijn vrij om alle taken inzake hun huishouding ter hand te nemen mits zij niet in strijd handelen
met wettelijke voorschriften. De bestuurlijke organisatie van ons land vereist dat openbare
lichamen voor de vervulling van bepaalde taken moeten kunnen samenwerken. Ook hier biedt
de Grondwet de grondslag. Samenwerkingsverbanden van gemeenten of provincies zijn in het
Nederlandse bestel echter bestuurlijk niet sterk en duurzaam verankerd.
Tegen de achtergrond van de vraag welke overheidslagen het meest geschikt zijn om
beslissingsbevoegdheid te verkrijgen, rekening houdend met de Nederlandse staatsinrichting èn
met de Europese kaders is het begrip ʻregioʼ dan ook het best te definiëren als: ʻeen provincieʼ.
Voor grotere regioʼs is te denken aan samenwerkingsverbanden van een aantal gehele
provincies. Bij een indeling in vier landsdelen kan worden gedacht aan:
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Deze indeling is grotendeels conform de Nomenclature of Territorial Units for Statistics (NUTS),
vastgesteld door Eurostat en algemeen gebruikt in wet- en regelgeving van de Europese
Gemeenschap sinds 1988. Deze NUTS heeft overigens geen wettelijke status. Landsdelen
hebben in het Nederlandse bestel geen vast verankerde positie, status en structuur en zullen dat
ook niet op korte termijn (kunnen) krijgen. Net als recreatieschappen zijn het ʻhoogstensʼ
samenwerkingsorganen met alle voor- en nadelen die daarbij horen.
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Vanuit de problematiek in het landelijk gebied en de mogelijkheden voor plattelandsontwikkeling
zijn gebiedstypen te onderscheiden die wat functie, verbanden en structuur betreft homogeen
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zijn en verschillen van andere, aangrenzende gebieden, bijvoorbeeld overdruk-, overloop- en
onderdrukgebieden. Op basis van regionale specificiteit van het grondgebruik zijn in het landelijk
gebied wezenlijke verschillen vast te stellen ten aanzien van verstedelijkingsdruk en aard en
intensiteit van het ruraal grondgebruik (VROMraadadvies ʻSterk en mooi plattelandʼ, juli 1999).
In ʻStad en land in groen verbandʼ (RLG 97/3) heeft de raad vanuit een offensieve blauw-groene
benadering drie vergelijkbare landsdelen onderscheiden die op nationale schaal kenmerkend
zijn door hun eigen identiteit: a. de Stedenring en Centrale open ruimte, b. het Brabants-
Limburgs-Gelders-Overijssels zandgebied, en c. het overige gebied in Nederland (het Noorden
en Zeeland). Ook andere functionele indelingen, vanuit meer specifieke problemen in het
landelijk gebied, zijn denkbaar, bijvoorbeeld naar grondsoort (zandgronden in het oosten en
zuiden, klei- en veengronden in het westen en noorden), milieuproblematiek
(reconstructiegebieden), water (stroomgebieden) of identiteit. Gebieden als ROM-gebieden,
WCLʼs, SGPʼs (zoals in het SGR gehanteerd) of waterschapsgebieden kunnen dan opportuun
zijn. In deze gebieden is al ervaring opgedaan met regionale samenwerking en gebiedsgericht
beleid. Op Europese schaal zijn ze echter in het algemeen te klein van omvang.
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In Europese context en op Europese schaal zijn aldus twee opties voor regio-indeling denkbaar:
enerzijds (grotere) &�� �������
�����:�" anderzijds ������ ��� of
���	�	����.
De raad heeft in dit verband een voorkeur om in eerste instantie uit te gaan van een functionele
invalshoek, van de inhoud van de specifieke plattelandsproblematiek in een gebied: wat is er in
een regio of gebied aan de hand? Dit zou tenderen naar de beleidscategorieën in het vigerende
(of nieuwe) SGR, of naar de indeling in de genoemde RLG- en VROMraad-adviezen.
In tweede instantie moet dan echter op praktische gronden worden bezien welke bestuurlijke
eenheid het meest geschikt is om deze problematiek tegemoet te treden. Op basis van
gezamenlijke oplossingen, noodzakelijke bundeling van krachten en het zoeken van partners
moet vervolgens worden getracht aan te sluiten bij bestaande bestuurlijke indelingen. BANS en
de recente VROM-LNV-IPO afspraken over gebiedsgericht beleid wijzen ook in die richting.
Op Europese schaal en in Europese context lijkt het gewenst met een beperkt aantal grote
regioʼs te werken. De raad kiest daarom in deze context en om praktische redenen voor een
bestuurlijke ingang met zodanige eenheden die zoveel mogelijk functioneel kunnen worden
ingevuld: de vier landsdelen. Dit sluit aan bij de reeds gekozen bottom-up benadering: het POP
Nederland is gebaseerd op de door de landsdelen opgestelde ROPʼs, waarbij de provincies per
landsdeel hebben samengewerkt. Het lijkt verstandig deze samenwerking in de komende jaren
eerst uit te bouwen en te evalueren, alvorens de regio-indeling opnieuw te bezien. De
Nederlandse rijksoverheid moet in Brussel ʻstaanʼ voor de belangen van deze regioʼs, zoals dit
ook geschiedt door bijvoorbeeld Zweden en Denemarken, waar regioʼs bestuurlijk een relatief
zwakke positie hebben (Larsson, et.al., 1999). Dit laat onverlet dat in Brussel ook
vertegenwoordigers van de regioʼs actief zijn en blijven.
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Op elk beleidsterrein zijn visies en doelen nodig én een inkadering door wetten en regels, die
waarborg zijn voor continuïteit en (rechts)zekerheid. Generieke wet- en regelgeving zorgt voor
duidelijkheid, rechtsgelijkheid en rechtszekerheid binnen de samenleving en zal daarom nimmer
gemist kunnen worden. Aan algemeen geldende wetten en regels zijn echter ook - even
structurele - nadelen verbonden. De regionale differentiatie wordt niet altijd erkend en het unieke
van specifieke lokale situaties wordt niet altijd gehonoreerd. Daardoor kunnen initiatieven van
onderop en experimenten die goed stroken met de ʻwareʼ doelstellingen achter de regels, soms
door (een stapeling van) algemeen geldende wetten worden bemoeilijkt of tegengehouden. Dit is
een spanningsveld dat er onvermijdelijk altijd zal zijn, hoe goed de algemene regelgeving ook
wordt gedifferentieerd en aangepast aan veranderende omstandigheden. Dit gegeven moet
worden geaccepteerd. Dat is echter geen excuus voor alle spanningen die zich op dit punt
voordoen. Soms is dit spanningsveld nodeloos groot. Dat is het geval waar de zekerheid en
continuïteit in de beleidsdoelen en de ontwikkelingsrichting ontbreekt. Maar ook kunnen
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bestaande wet- en regelgeving en de uitwerking daarvan in instrumenten op een gegeven
moment los komen te staan van de doelen waarvoor zij oorspronkelijk werden ingesteld. Ze
gaan als het ware een eigen leven leiden. Daar is dan sanering aan de orde, waarbij er rekening
moet worden gehouden dat zoiets - onder meer door de ook dáárbij gevraagde zorgvuldigheid -
een tijdrovend proces is waardoor we ook dan structureel achter de feiten aan zullen lopen.

In een reeds lang bestaande rechtsstaat als de onze is de wetgeving zeer gedetailleerd en
specialistisch. Dit rechtssysteem is een door generaties opgebouwde verworvenheid. De
behoeften in de praktijk aan integraal bestuur stroken echter niet altijd met de mogelijkheden
van dit rechtssysteem. In de huidige maatschappij moet enerzijds worden voldaan aan
internationale verantwoordelijkheden en anderzijds oog zijn voor regionale differentiatie, voor
mogelijkheden van zelfsturing, voor noodzaak van een integrale probleemdefiniëring en -
oplossing en voor mondige en assertieve burgers die zich inzetten voor gemeenschappelijke
belangen. Dit vraagt aangepaste wet- en regelgeving. In dit spanningsveld tussen bestaande
wet- en regelgeving en doelen die op verschillende niveaus gesteld worden, zullen afwegingen
gemaakt moeten worden en oplossingen gezocht moeten worden die - indien nodig - verder
reiken dan binnen de bestaande wettelijke kaders thans mogelijk is. Bij de rijksoverheid en ook
LNV wordt dit onderkend, hetgeen eerder heeft geleid tot onder meer het ROM- en het WCL-
beleid en op grond waarvan nu - in samenhang met het anti-verdrogingsbeleid van Verkeer en
Waterstaat - wordt gekomen tot een Stimuleringsregeling Gebiedsgericht Beleid 2000. Het is
echter belangrijk dat bij deze ontwikkelingen het besef doordringt dat er geen ʻdefinitieve
oplossingʼ is, slechts de best mogelijke voor dit moment. In komende jaren zullen nieuwe
ontwikkelingen, eisen en verwachtingen noodzaken tot nieuwe en even tijdelijke oplossingen.
Daarmee moet rekening worden gehouden bij de planvormen, overeenkomsten en regelingen
die voor nú worden bedacht.

Onderlinge competentie- en machtsstrijd, knellende en soms tegenstrijdige regelgeving,
onzorgvuldig voorbereide wetsvoorstellen en wispelturigheid, onvoorspelbaarheid en grilligheid
in de besluitvorming hebben het vertrouwen in ʻde overheidʼ beschadigd. Bovendien hebben
onduidelijkheid van wel of niet gedogen, regelmoeheid in zijn algemeenheid en de
onduidelijkheid over de werkelijke doelen achter de regels negatieve effecten gehad op de
bereidheid van betrokkenen in de regio om zich aan die regels te houden. Maar andersom wordt
ook het vertrouwen van de overheid in maatschappelijke organisaties, bedrijven en burgers op
de proef gesteld. Lange termijnafspraken met particulieren en bedrijven kunnen op gespannen
voet staan met marktontwikkelingen. Bovendien is veel inventiviteit gaan zitten in het ontduiken
en creatief benutten van mazen in wetten en regelingen, in plaats van dat in de géést daarvan
wordt gezocht naar mogelijkheden om de kwaliteitsdoelen te bereiken. Het vertrouwen is over
en weer geschonden. Daarmee is de basis verzwakt voor het gezamenlijk zoeken en
vormgeven van het voor nu meest geschikte evenwicht tussen (al dan niet gestroomlijnde)
algemeen geldende wetten en vormen van lokaal maatwerk. Onderling vertrouwen kan niet per
decreet of met een andere eenmalige actie worden hersteld maar zal door goede ervaringen in
de praktijk moeten groeien. Er moeten geen beloftes meer worden gedaan of verwachtingen
worden gewekt die men niet na kan komen. Men moet redelijke eisen aan elkaar kunnen en
mogen stellen en men moet de onderlinge afhankelijkheden op korte én op lange termijn gaan
erkennen.

Herstel van het vertrouwen in de zin van de grondhouding die men ten opzichte van elkaar
inneemt, is belangrijk maar nog niet voldoende. Door onbekwaamheid kunnen partijen nog
steeds tot afspraken, ambities of regelingen komen die zij uiteindelijk niet kunnen waarmaken.
Ook op dat punt moet de betrouwbaarheid groeien. Daarnaast zullen ook conflicten niet altijd
zijn te voorkomen. Met name bij onderlinge afspraken en verplichtingen buiten de kaders van
bestaande wetgeving om - dus vormen van lokaal of regionaal maatwerk op experimentele of
anderszins ʻzachteʼ basis - zijn de aanspraken en beroepsmogelijkheden niet goed geregeld. De
maatschappelijke partners kunnen hun leden moeilijk binden aan gemaakte collectieve
afspraken. Er is derhalve disciplinering en zelfcontrole binnen eigen gelederen nodig. De
overheid kan formeel niet ter verantwoording worden geroepen als deze bijvoorbeeld zijn
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financiële toezeggingen niet nakomt.
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Bij álle partijen moet de bekwaamheid - in de zin van weten wat men kan wáármaken - groeien
evenals de bereidheid om bij geschillen tot een oplossing te komen. Hiervoor zijn wettelijke
aanpassingen nodig. Bovendien moeten er wettelijke afspraken komen over hoe te handelen bij
geschillen. Ook is er nu een structurele spanning tussen de provinciale vrijheden en
verantwoordelijkheden aangaande het regionaal beleid enerzijds en het feit dat het rijk over dat
beleid verantwoording dient af te leggen naar de Europese overheid anderzijds. Dat vraagt
eveneens om aanpassing van de wetgeving, een aanpassing die bindende afspraken in de
verticale lijn mogelijk zou moeten maken.
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In dit hoofdstuk volgen tenslotte de conclusies uit de voorgaande hoofdstukken en de daaruit
voortvloeiende opgaven voor het rijk en het ministerie van LNV. De raad geeft aanbevelingen
over de wijze waarop LNV om zou moeten gaan met Europa, met de overige ministeries, met de
regio en met de samenleving.
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Staat en bestuur in Nederland zijn steeds in geleidelijke ontwikkeling en ontlenen juist daaraan
een historisch opgebouwde bestuurlijke en juridische stabiliteit. Dit is een groot democratisch
goed met rechten en plichten, in eeuwen opgebouwd. Er is tijd nodig geweest voor het
opbouwen van de huidige gedecentraliseerde eenheidsstaat. Het aanpassen van de
verworvenheden van deze staatsvorm aan de vereisten van een Europa in wording zal ook tijd
(mogen) kosten.
De Europese Unie is relatief gezien in een beginstadium van ontwikkeling. De definitieve
omvang is nog niet bereikt en de opeenvolging van verdragsteksten laten zien dat ook de
richting en de basisstructuur nog in verandering zijn. Deze dynamiek geeft de illusie van
plooibaarheid. Niets is minder waar. EU-regelgeving is op nationaal en regionaal niveau al zeer
bepalend, slechts zeer moeizaam aan te passen en de mogelijkheden om invloed te hebben op
nog op te stellen regelgeving is beperkt. We zijn nu in een fase beland waarin de consequenties
van de Europese eenwording voor de inhoudelijke beleidsvoorbereiding, het bestuurlijk-
juridische systeem en wat organisatorisch voorwaarden betreft alle aandacht zal moeten vragen
van het rijk in zijn algemeenheid en LNV in het bijzonder. Rijk en LNV zullen moeten weten om
te gaan met sterke veranderingen in combinatie met uiterst moeizame en starre kaders die nog
onvoldoende op hun consequenties voor Nederland, de Nederlandse landbouw en het
Nederlands landelijk gebied zijn beoordeeld. Bovendien worden internationaal afspraken
gemaakt (WTO, klimaat, natuur en milieu) die verplichtingen scheppen die goed geïntegreerd
moeten worden in nationaal en regionaal beleid. Op het terrein van landbouw, natuurbeheer,
visserij en landelijk gebied heeft LNV het voortouw en zal hieraan ook adequaat invulling moeten
geven.
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In Nederland en ook binnen het ministerie van LNV worden de consequenties van het EU-
lidmaatschap onderschat. Door de belangrijke rol van ons land in de beginfase van de Europese
samenwerking bestaat hier een positief beeld van de Europese gezindheid. Nederland loopt
echter niet meer voorop en moet zelfs regelmatig worden gesommeerd om te voldoen aan zijn
verplichtingen. De EU heeft nu belangrijke bevoegdheden die ook steeds nadrukkelijker worden
uitgeoefend. Bovendien kent Nederland een bestuurscultuur van non-interventie. De
afzonderlijke bestuurslagen hebben tot voor kort behoorlijk los van elkaar geopereerd en
onvoldoende snel en daadkrachtig ingegrepen. Dit heeft geleid tot ruimte voor
afwentelingsmechanismen naar het collectief, naar anderen, naar elders en naar de toekomst.
Het ondervangen van deze mechanismen vraagt een beleid waarin is vastgelegd waar
rijksoverheid en LNV heen willen, welke kwaliteiten overeind te houden en verder te genereren
en (vooral) wie die vervolgens moet realiseren. Na de nodige afstemming zal die richting ook
onderschreven moeten worden door de andere bestuurslagen. Over de uitwerking zijn
afspraken nodig tussen de betrokken bestuurslagen en andere partijen, waar de betrokkenen
ook aan kunnen worden gehouden. Het wederzijds vertrouwen tussen overheden en
maatschappelijke partners zal hersteld en vernieuwd moeten worden. Hiervoor moet de
overheid voor zichzelf en anderen duidelijk maken binnen welke kaders tot afspraken gekomen
kan worden, hoe verantwoordelijkheden worden verdeeld en hoe de aanspreekbaarheid
(beroepsmogelijkheden) op het eigen handelen is/wordt geregeld. De maatschappelijke partners
zullen op hun beurt duidelijk moeten maken hoe tot disciplinering en zelfcontrole binnen de
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eigen gelederen wordt gekomen. Bij álle partijen moet de bekwaamheid groeien - in de zin van
weten wat men kan wáármaken - evenals de bereidheid om bij geschillen tot een oplossing te
komen. Hiervoor zijn wettelijke aanpassingen nodig.
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De positie van LNV als voortrekker binnen de EU is in de loop der jaren veranderd. Van een
zeer actieve rol in het tot stand komen van het GLB veranderde de rol van Nederland in een
afhoudende. Dit geldt met name voor die ontwikkelingen die niet tegemoet kwamen aan het
Nederlands belang in enge zin (vanwege financiële consequenties), te weten een Europees
regionaal beleid en een geïntegreerd beleid voor de landelijke gebieden. Consequentie van deze
houding is geweest dat de specifieke Nederlandse positie in de Brusselse verordeningen
onvoldoende terugkomt. De Europese regelgeving en de liberalisering van de landbouwmarkten
stimuleren een grootschaligheid die in schril contrast staat met de fijnmazigheid van het
Nederlandse bestuurssysteem en de kleinschaligheid van het Nederlandse landschap.

Het Europees LandbouwModel (ELM), dat staat voor een verscheidenheid aan bedrijfstypen
waarin duurzame productie, multifunctionaliteit en beheer van het landelijk gebied samengaan,
vormt vanaf 1997 formeel gezien de basis van het Europees landbouwbeleid. De omslag naar
meer kwaliteit, duurzaamheid en omgevingsbeheer moet echter nog verder doorgezet worden
zowel beleidsmatig als binnen de landbouwsector zelf. De uitwerking van het ELM zal
verschillend zijn, afhankelijk van het niveau: Europees, nationaal, regionaal en op bedrijfsniveau.
De consequenties voor overheden, maatschappelijke organisaties en individuele bedrijven
zullen moeten worden aangegeven. De Nederlandse landbouw wordt steeds meer afhankelijk
van trend en consument. Kringlopen worden vooral in de dierhouderij meer zichtbaar gesloten.
Er vindt een toename van productie op contract en levering volgens kwaliteitsspecificaties plaats
en er ontstaat een ʻluxeʼ markt. Bovendien komt steeds meer grond in het landelijk gebied buiten
het agrarisch-economisch regime te vallen.

Het Nederlands landelijk gebied vertoont overeenkomsten en verschillen met andere landelijke
gebieden in Europa. Om het eigene van de Nederlandse situatie op een betere wijze in de
onderhandelingen mee te kunnen nemen is het belangrijk te weten wie de bondgenoten en wie
de concurrenten zijn. Ook andere regioʼs in Europa kennen een hoge bevolkingsdichtheid, een
grote milieu- en ruimtedruk, een kleinschalig landschap en een fijnmazige bestuursstructuur en
zullen - net als Nederland - gebaat zijn bij regelgeving die daarop is afgestemd.
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Net als het Europese landelijk gebied als geheel kent het Nederlands landelijk gebied een grote
regionale verscheidenheid. Deze verscheidenheid komt in Nederland voort uit de verschillende
betekenis van water, de vormgevende rol van de landbouw en de verscheidenheid in
uitdrukkingsvormen van de stad-land-relatie. In veel andere landen is de rol van water minder
groot en de ordenende kracht van het reliëf veel groter.
De regioʼs nemen in heel Europa in betekenis toe. Het regio-begrip wordt echter bestuurlijk
gezien zeer verschillend ingevuld. De omvang en het politieke gewicht van regioʼs is zeer
verschillend per land. Bovendien is de bestuurlijke organisatie op het regionaal niveau in de
meeste Europese landen complexer geworden. Redenen hiervoor zijn enerzijds dat initiatieven
van onderop om een adequate bestuursvorm vragen en anderzijds dat nieuwe tussenlagen zijn
ontstaan om tegemoet te komen aan vereisten vanuit de EU onder andere vanwege de
Structuurfondsen. De rol van maatschappelijke organisaties is (weer) aan het toenemen als
gevolg van gebiedsgericht beleid en toenemende zelfsturing. Landbouworganisaties, natuur- en
milieuorganisaties en bewonersorganisaties werken steeds meer samen binnen projecten op
regionaal niveau. Deze initiatieven van onderop dienen gehonoreerd te worden.

Met gebiedsgericht beleid is in Nederland in ROM- en WCL-gebieden ervaring opgedaan, maar
het staat nog in de kinderschoenen en er zijn en blijven knelpunten. Onlangs zijn IPO, LNV en
VROM het eens geworden over een sturingsmodel voor gebiedsgericht beleid, op basis waarvan
nu een SGB 2000 is opgesteld. Dit sturingsmodel is ook verwerkt in het POP, zodat in principe
bestuurlijke duidelijkheid is verkregen over de ruimte voor gebiedsgericht beleid in nationaal en
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Europees kader. Hoe dit in de praktijk zal uitpakken zal nog moeten blijken. De uitwerking van
regionale Rurale Ontwikkelingsplannen zal hier verder antwoord op moeten geven.
Een regionale aanpak zal altijd binnen het spanningsveld tussen generieke regels en specifieke
noden ingevuld moeten worden. Met dit spanningsveld moet helder worden omgegaan. Voor de
uitvoering van Rurale Ontwikkelingsplannen moet waar mógelijk gebruik worden gemaakt van
de bestaande wet- en regelgeving. Waar dat echter - ook ná aanpassing en stroomlijning van
wetgeving en/of vereenvoudiging, aanpassing of bundeling van subsidieregelingen - niet
mogelijk blijkt, moet maatwerk op basis van een wettelijke experimenteerstatus mogelijk zijn. Dit
vraagt erom de loketfunctie van de overheid voor gebiedsgerichte projecten te versterken en af
te stemmen op verschillende uitvoeringssituaties. Introductie van nieuwe systematieken of
gebiedscategorieën moet niet over één nacht ijs plaatsvinden en alleen als dit een verbetering
en verduidelijking van de bestaande situatie betekent voor langere tijd. Dit geldt ook voor de
introductie en definiëring van ʻgebiedscontractenʼ2
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Nederland kan veel leren van andere landen over de consequenties van de Europese integratie
en beleidsontwikkeling op (intra-)nationale bestuurlijke organisatorische verhoudingen. Dat geldt
onder andere voor de wijze waarop Europese zaken in nationaal verband worden
gecoördineerd, de betrokkenheid van regioʼs daarbij en voor de implementatie van Europese
regelgeving. Het rijk en LNV zullen om moeten weten te gaan met een toenemend belang van
regioʼs en samenwerking tussen regioʼs over de grenzen binnen Europa heen. De EU spreekt de
regio steeds vaker rechtstreeks aan. Dit vraagt in combinatie met een steeds verdergaande
invloed van Europese regelgeving op nationaal en regionaal niveau om een veranderende
houding: niet ʻverzetten tegenʼ maar ʻmeespelen inʼ zal voor rijk en LNV kenmerkend moeten
worden.

Het is van wezenlijk belang dat de informatievoorziening, controle- en aanwijzingsbevoegdheid
en de financiële aansprakelijkheid goed zijn geregeld om te voldoen aan EU-verplichtingen. Niet
zelden doorkruist de implementatie van Europese besluiten de gangbare constitutionele en
wetgevende kaders. Daardoor zijn er aanpassingen nodig van de juridische en democratische
ordening van de staat. Bovendien heeft er door de Europese integratie een centralisering van
het binnenlands bestuur plaatsgevonden. EU-regelgeving raakt in toenemende mate aan de
autonomie en het medebewind van het decentrale bestuur. Dit vraagt om voorzieningen die de
medeverantwoordelijkheid van het decentrale bestuur voor EU-regelgeving en beleid versterken.

Onderlinge competentie- en machtsstrijd, knellende en soms tegenstrijdige regelgeving, hoge
regeldichtheid, onzorgvuldig voorbereide wetsvoorstellen en wispelturigheid, onvoorspelbaarheid
en grilligheid in besluitvorming hebben het vertrouwen in ʻde overheidʼ beschadigd. Andersom
wordt ook het vertrouwen van de overheid in maatschappelijke organisaties, bedrijven en
burgers op de proef gesteld. De basis is verzwakt voor het gezamenlijk zoeken naar en
vormgeven van het meest geschikte evenwicht tussen algemeen geldende wetten en vormen
van lokaal maatwerk. Dit vertrouwen zal naar beide kanten toe hersteld moeten worden.
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Het beleidsveld van LNV is in beweging. Doelen wijzigen doordat duurzame productie, de
wensen van consumenten en omgevingsbeheer steeds belangrijker worden. De landbouw- en
tuinbouw zit in een fase van heroriëntatie op de wensen van de samenleving. Het landelijk
gebied wordt geconfronteerd met een toenemende ruimte- en milieudruk, terwijl de betekenis
van het landelijk gebied een steeds breder deel van de bevolking raakt. Ook de
maatschappelijke en bestuurlijke omgéving van LNV is sterk in beweging. LNV is niet het enige
ministerie dat de belangen van het landelijke gebied en de regio's behartigd. Op dit terrein ligt
een belangrijk nationaal coördinatievraagstuk. De wijze van besturen en de verhouding tot de
maatschappelijke partners verandert. De complexiteit van de (EU-)regelgeving en van de
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besluitvorming is toegenomen. Dit alles heeft het onderlinge vertrouwen tussen betrokken
partners geschaad.
Bovenal echter verandert de positie van de regioʼs binnen en buiten Nederland en groeit en
verbreedt de invloed van Europa. Deze veranderingen - in de doelen én het speelveld - hebben
gevolgen voor de nationale overheid en voor LNV in het bijzonder.
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Nederland in zijn algemeenheid en het ministerie van LNV op zijn beleidsterrein hebben
uiteraard de taak om nationale belangen op Europees niveau te bewaken. Om dat ook werkelijk
succesvol te kunnen doen zullen die belangen breder gezien moeten worden dan het
terugdraaien van de netto-betalingsituatie, het zoveel mogelijk geld uit Brussel halen en de
concurrentiepositie handhaven op de wereldmarkt. Beleid moet sturing geven aan financiële
afwegingen en niet andersom. Het scheppen van duurzame kaders voor kwaliteit en
omgevingsbeheer geënt op de specifiek Nederlandse situatie zal voorop moeten staan. Het
besef hiervan is zowel bij de overheden als het (landbouw)bedrijfsleven - uitzonderingen
daargelaten - nog onvoldoende. LNV is in veel opzichten te afwachtend, voorzichtig en formeel
geweest, zowel in de relatie tot Europa als tegenover de regio. Het is de vraag of LNV zo niet te
veel sturingsmogelijkheid verliest en de onderbesteding van Europese fondsen in de hand werkt.
Anderzijds wordt de speelruimte die er in de richting van de regio is, vaak al bij voorbaat
weggenomen door alles helemaal dicht te timmeren. Er zal ruimte moeten zijn voor regionale
initiatieven die tegemoet komen aan kwaliteits- en duurzaamheidseisen. In de landbouw
verschuift de aandacht van markt en concurrentiekracht naar kwaliteit en diversiteit, van een
sectorale naar een meer integrale benadering. De snelheid waarmee de milieuwetgeving in de
landbouw nu wordt doorgevoerd met name op het terrein van het terugdringen van de
mestproductie in de veehouderij en het bestrijdingsmiddelengebruik roept echter weerstand op.
Maar Nederland moet ook aan zijn nationale en EU-verplichtingen moet voldoen. Het
Nederlands poldermodel komt in gevaar.

Volgens de raad is de centrale opgave voor LNV de komende decennia:
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Het ministerie van LNV zal zijn inhoudelijke positie moeten bepalen als medespeler binnen een
Europa van de regio's. Daarbij rekening houden met steeds meer invloedrijke vanuit de
Europese bestuurslaag, de opkomst van krachtige regio's in andere landen en de steeds meer
erkenning en maatwerk vragende regioʼs binnen ons eigen land. Deze zijn echter van een
geheel ander schaalniveau en organisatie. Dat kan echter niet los worden gezien van vragen
rond de koers en prioriteitsstelling van het departement ten opzichte van andere ministeries en
de maatschappij in het algemeen, dus waar LNV voor ʻstaatʼ. Die bewustwording vindt uiteraard
niet in een vacuüm plaats, maar in een interactieve context. Ergens voor staan, voor waarden en
belangen die maatschappelijk relevant zijn en blijven, vormt de basis voor het innemen of
handhaven van een positie. Alleen dan is zelfbewust leiderschap en sturing mogelijk vanuit een
besef van eigen kwaliteiten én een gedeelde opgave. Hierbij is het nodig kennis te hebben van
wat er leeft in regioʼs en bij maatschappelijke organisaties. Er moet een visie ontwikkeld worden
die de regionale verscheidenheid (waarden en belangen) integreert en een structuur (in
bestuurlijk-juridische en in organisatorische zin) uitbouwt en verder ontwikkelt, waardoor deze
waarden en belangen ook kunnen worden gehonoreerd op nationaal, Europees en internationaal
niveau.

Volgens de raad is de beleidsopgave voor het ministerie van LNV de komende decennia:
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In Nederland en ook binnen LNV worden de consequenties van het EU-lidmaatschap
onderschat. De EU heeft nu belangrijke bevoegdheden die ook steeds nadrukkelijker worden
uitgeoefend. Een beleid is nodig waarin is vastgelegd waar de rijksoverheid en LNV op koersen,
welke kwaliteiten zij overeind willen houden en verder genereren en (vooral) wie die vervolgens
moet realiseren. Die richting zal ook - na de nodige afstemming - onderschreven moeten worden
door de andere bestuurslagen. Over de uitwerking ervan zijn zodanige afspraken nodig tussen
de betrokken bestuurslagen en andere partijen, dat betrokkenen daar ook aan kunnen worden
gehouden. De maatschappelijke partners zullen op hun beurt duidelijk moeten maken hoe tot
disciplinering en zelfcontrole binnen de eigen gelederen wordt gekomen. Bij álle partijen moet de
bekwaamheid groeien - in de zin van weten wat men kan wáármaken - evenals de bereidheid
om bij geschillen tot een oplossing te komen. Hiervoor zijn wettelijke aanpassingen nodig.

Volgens de raad zal de bestuurlijke opgave voor het rijk en LNV moeten zijn:
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De nationale overheid als gehéél moet zijn positie tussen Europa en de regio zoeken. Met de
toename van de Europese invloed is de participatie van ons land in het EU-beleid juist
verminderd en versmald. De oorspronkelijke voortrekkersrol is - ook op LNV-gebied - op
onderdelen een achterblijversrol geworden. Dat nationale belangen in Europees verband voorop
worden gesteld, is te verdedigen maar niet een eenzijdige en defensieve invulling daarvan in
termen van geld. Deze houding draagt verder bij aan een ʻnationale uithollingʼ, een gevaar dat bij
de gelijktijdig optredende Europeanisering en regionalisering tóch al op de loer ligt. De nationale
overheid moet staan voor inhoudelijke en bestuurlijk-juridische afstemming met Europa én
ruimte maken voor eigen verantwoordelijkheid op nationaal en regionaal niveau. Zij moet
voorzien in een adequate organisatie voor de ʻEuropeaniseringʼ van het nationaal en regionaal
beleid. De nationale overheid moet helderheid geven over de specifieke situatie van ons land en
waar de nationale prioriteiten liggen, mede op basis van een besef van de noden en wensen van
de regioʼs. Dit vraagt goede horizontale en verticale coördinatie.�Ook LNV zal zich als - voor
Europa en de regio zeer belangrijk - onderdeel van de nationale overheid moeten bezinnen op
zijn positie.�Om zijn rol als gezaghebbend orgaan van de Nederlandse regering tussen Europa
en de regio te kunnen vervullen, zal LNV moeten investeren in het leggen van doelmatige
bestuurlijke en beleidsmatige contacten met Europa én met de regioʼs, zowel binnen als buiten
Nederland, alsook in het afstemmen van de organisatie en werkwijze op zijn positie tússen
Europa en de regio.

Volgens de raad zal de organisatorische opgave voor rijksoverheid en LNV moeten zijn:
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Het beleidsveld van het ministerie van LNV is in beweging. Ook de maatschappelijke en
bestuurlijke omgeving van LNV is sterk in beweging. Deze veranderingen in doelen en in
speelveld  hebben gevolgen voor de nationale overheid en voor LNV in het bijzonder.
Dit vraagt van LNV het perspectief op Nederland in Europa te verbreden en te verdiepen, de
Agenda 2000 goed en voortvarend te implementeren in Nederland en positie te bepalen tussen
Europa en de regio. LNV dient actief mee te werken aan en in te spelen op ontwikkelingen in
Europa, maar dan wel op basis van de inzet en de verwachting dat Europese besluitvorming
democratischer, meer open en transparanter wordt en de besluiten wat betreft inhoud beter
aansluiten bij de situatie en democratische traditie in de lidstaten.
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De beleidsvisie van het ministerie van LNV moet gericht worden op de toekomst van de
Nederlandse landbouw en het landelijk gebied. Het ministerie zal deze verder inhoud moeten
geven en naar alle betrokken partijen uitdragen, afstemmen en waarmaken. Uitgangspunten
hierbij zullen moeten zijn ecologie, economie, cultuur en draagvlak vanuit de stedelijke
samenleving. Daarbij zal zowel rekening gehouden moeten worden met de aanwezige en nog
komende dynamiek als met bestaande waarden in het landelijk gebied onder andere in de vorm
van regionale verscheidenheid. De raad adviseert LNV in deze geïntegreerde visie recht te doen
aan:
• het individuele bedrijfsniveau (uitwerking ʻgoede landbouwpraktijkʼ per bedrijfstype en regio);
• de nationale én de regionale waarden en belangen;
• nationale prioriteiten in het licht van de bijzondere situatie van het Nederlandse landelijk

gebied, maar óók ruimte biedend voor regionale prioriteiten;
• het gedachtengoed van het Europees LandbouwModel en het Europees plattelandsbeleid;
• (een verantwoorde inbreng in) de WTO-onderhandelingen en de internationale afspraken op

het terrein van natuur en milieu;
• een algemene kwaliteitsbenadering voor het landelijk gebied (zie interim advies ʻGeleid door

kwaliteitʼ, RLG, 1999).
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Door een actieve, brede en inhoudelijke oriëntatie op Europa zal het ministerie van LNV een
waardevolle, zo niet onmisbare partner in Europa worden. Daartoe beveelt de raad de minister
van LNV aan:
• neem weer een voortrekkende rol in Europa op, nu in het verbrede kader van de

plattelandsontwikkeling als geheel, alsook in de richtlijnen en initiatieven; speel bij de
beleidsvorming in eigen land in op de verbreding en integratie van EU-doelen aangaande ons
landelijk gebied;

• draag de eigen specifieke positie, kwaliteit en functievervulling van de Nederlandse, relatief
verstedelijkte landelijke gebieden uit binnen Europa, evenals de eigen ervaring met integraal
en gebiedsgericht beleid;

• beïnvloed de ontwikkeling en bijstelling van het Europees beleid zodanig dat ruimte wordt
geschapen voor de typisch Nederlandse situatie, belangen en benadering van het landelijk
gebied;
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• werk mee aan een territoriumdekkende landschapsvisie voor Europa - als aanvulling op en
kader voor generiek beleid voor onder meer landbouw en infrastructuur - met als inzet ook
aandacht en geld te vragen voor verstedelijkte en ecologisch achtergestelde, dichtbevolkte
gebieden en voor de relatie stad-land;

• ondersteun een communautair wereldmarktbeleid dat uitgaat van de eigen kracht en identiteit
van de regioʼs en van Europa als geheel, en van maatschappelijk verantwoord
geproduceerde en kennis-, kapitaal- en arbeidsintensieve producten van hoge kwaliteit en
geproduceerd in een hoogwaardige, gedifferentieerde omgeving;

• ondersteun de EU in de concrete uitwerking van het Europees LandbouwModel en het
opstellen van kaders ter toetsing van behaalde resultaten van regio's en individuele boeren;

• ondersteun een nieuwe legitimering van overheidsbemoeienis met de landbouw op basis van
algemene maatschappelijke doelen en van financiële steun (Europees en nationaal) voor
kwaliteitsbeheer van het landelijk gebied door de grondgebonden landbouw of anderen, ook
ná de Agenda 2000;

• verhelder de bijzondere positie van het landelijk gebied in Nederland en zoek bondgenoten in
Europa om het belang van Nederlands regio's beter te kunnen behartigen;

• bepleit bij de omslag van Europese betaling per product naar betaling per hectare een
vermenigvuldigingsfactor voor gebieden met een hoge bevolkingsdichtheid en milieudruk;

• benut de kansen van het Europese beleid, niet door ʻbeleid bij geldʼ te zoeken teneinde
onderuitputting tegen te gaan, maar door tijdig in te spelen op Europese verplichtingen en te
verwachten ontwikkelingen en zo subsidiewaardige projecten en situaties voor te bereiden.
Kijk nu al vooruit naar de situatie na de herzieningen vanaf 2006.
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Door een actieve, brede en inhoudelijke oriëntatie op Europa zal LNV een waardevolle, zo niet
onmisbare partner voor de regio worden. Door een goede implementatie van de Agenda 2000
zal LNV de band met de regio kunnen versterken, maar ook voor Europa (weer) een
waardevolle, betrouwbare partner worden. Om op nationaal niveau de coördinatie en
dienstverlening naar de regio èn naar Europa en vice versa inhoudelijk deskundig en helder
gestructureerd te kunnen verrichten beveelt de raad de minister van LNV aan:
• leg met de regio duidelijke procedures en verantwoordelijkheden vast om ook bij decentrale

uitvoering te kunnen voldoen aan de Europese meldings- en overleggingsverplichtingen;
• versterk rol en betrokkenheid van het Nederlands parlement bij de totstandkoming van EU-

beleid en stimuleer het parlement om - ook na het overleg tussen de lidstaten - zijn
controlerende taak te laten gelden;

• zorg voor verbetering van de nationale coördinatie tussen rijksoverheid en decentrale be-
sturen bij de voorbereiding van Europese besluiten en aangelegenheden door de ʻEuropese
Agendaʼ te betrekken bij het BANS-overleg van Kabinet, IPO en VNG en door regionale
ambtenaren en maatschappelijke vertegenwoordigers te betrekken bij het overleg over
Europese aangelegenheden (Coördinatiecommissie CoCo, Comité van Permanente
Vertegenwoordigers COREPER);

• stem beleidsvoorbereiding en uitvoering beter op elkaar af door te zorgen dat ervaringen van
provinciale en gemeentelijke overheden bij de uitvoering van Europese regelgeving en
beleid, stelselmatig worden teruggekoppeld naar de rijksoverheid;

• investeer in een vernieuwd wederzijds vertrouwen tussen rijk en regio door heldere nationale
kaders en door op grond daarvan flexibeler te kunnen zijn bij de regionale invulling; dit kan
onder meer worden bereikt door:
- het bestuur in de regio te versterken zonder daarbij de flexibiliteit van andere bestaande

samenwerkingsverbanden te verliezen
- Europese prioriteiten en regelgeving concreet naar de regio door te vertalen
- knelpunten in de regio als gevolg van Europese en nationale wetgeving weg te nemen
- de loketfunctie bij en door de provincie mogelijk te maken voor alle projecten en

uitvoeringssituaties
- binnen de grenzen van het gelijkheidsbeginsel maatwerk mogelijk te maken
- continuïteit en stabiliteit te garanderen waar al heldere en goed werkende afspraken zijn
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- samen met de regioʼs de regionale kwaliteiten te beschrijven en deze naar nationaal en
  Europees beleid door te vertalen;

• bevorder én structureer de totstandkoming van de regionale kenniscentra;
• reserveer een deel van het budget voor medefinanciering van regionale initiatieven die wél

voor Europese financiering in aanmerking komen maar niet direct gebaseerd zijn op
nationale prioriteiten: dit om regio-initiatieven te stimuleren én de onderbesteding van
fondsen terug te dringen;

• schep ruimte voor rechtstreekse relaties tussen Europa en de regio en regioʼs onderling.
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Om de regio en een specifiek gebiedsgericht beleid voor de regio daadwerkelijk van dienst te
kunnen zijn is het belangrijk dat Europese en Nederlandse uitgangspunten voor beleid daarvoor
ruimte bieden maar wel - ten behoeve van afstemming en vergelijkbaarheid - in dezelfde termen
zijn ingevuld. Daartoe adviseert de raad de minister van LNV:
• ga bij de implementatie in Nederland uit van een geïntegreerd beleid voor landelijke

gebieden, mede op basis van het Europees LandbouwModel;
• ga voor de ontwikkeling van het landelijk gebied uit van een nieuw ondernemerschap met

uiteenlopende strategiemogelijkheden voor agrarische én andere bedrijven: oriëntatie op
internationale markten, oriëntatie op de keten, verbreden of bijverdienen; vervul bij deze
transformatie een kaderstellende en begeleidende rol;

• ga enerzijds uit van natuurlijke verscheidenheid en landschappelijke diversiteit als resultaat
van agrarische productie door de eeuwen heen en als deel van het Europese erfgoed (toe-
gankelijkheid) en anderzijds van het feit dat zich naast gestage schaalgroei ook een nieuw
ruraal ondernemerschap ontwikkelt, waarbij bedrijven hun inkomen halen uit meerdere
bronnen in het landelijk gebied;

• stem ook nationale financieringssystemen (Gemeentefonds) af op beleid landelijk gebied;
• zet in op versterking van de vier landsdelen als Europese regioʼs door de samenwerking van

de betreffende provincies te stimuleren.
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De raad adviseert de minister van LNV om bij de verplichting die voortvloeit uit de Agenda 2000
om een beleid te formuleren voor compensatie voor prijsverlagingen van landbouwproducten in
verbinding met (milieu)voorwaarden het volgende in acht te nemen:
• zet cross-compliance in voor tijdelijke ondersteuning van het ontwikkelen van een ʻgoede

landbouwpraktijkʼ en niet in voor omgevingsbeheer dat verder gaat; richt deze ondersteuning
op de gehéle bedrijfsvoering, niet alleen op onderdelen waarvoor deze steun werd verkregen;

• formuleer voor ʻgoede landbouwpraktijkʼ kwaliteitscriteria, kaders voor implementatie en
monitoring, alsmede sancties bij het niet voldoen aan de criteria; baseer de invoering op een
goede samenwerking met landbouwbedrijfsleven en maatschappelijke organisaties;

• zet de middelen die vrijkomen door het toepassen van kortingen (sancties) in voor het
versneld terugdringen van de agrarische milieuschuld in water, bodem en lucht.
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De raad acht het van groot belang dat de uitwerking van het POP en van de ROPʼs flexibel
geschiedt in overeenstemming met de Nederlandse bestuurlijke verhoudingen en goed is
ingepast in het Nederlandse beleid wat betreft bestemming, inrichting en beheer. De uitwerking
dient dan ook te worden verankerd in het nieuwe SGR2, afgestemd met de Vijfde nota voor de
Ruimtelijke Ordening. Daartoe beveelt de raad de minister van LNV aan:
• voorkom dat nieuwe plannen en ROPʼs de lopende ontwikkelingen frustreren en zo hun doel

voorbij schieten, maar maak daarin ruimte voor deze vernieuwingen;
• pak de uitvoering van het Nederlandse EU-programma landelijk gebied (POP/cross-com-

pliance) en de overige EU-regelgeving voortvarend op en maak gebruik van de
mogelijkheden voor periodieke bijstelling; analyseer de invulling van ROPʼs en cross-
compliance in andere landen op mogelijkheden om het eigen beleid te versterken;
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• geef de verdere uitwerking en uitvoering van de ROPʼs in handen van de samenwerkende
provincies maar zie er op toe dat de bestaande beleidsdoelen worden overgenomen en
worden aangevuld en geïntegreerd met regionale initiatieven, zodat zij het karakter
aannemen van integrale kwaliteitskaders voor gebiedsgericht beleid; blijf de uitwerking van
de ROPʼs kritisch toetsen op flexibiliteit voor tussentijdse bijstelling en aanvulling en op het
toepassen van de betreffende Europese richtlijnen en randvoorwaarden;

• zie erop toe dat ROPʼs echte ontwìkkelingsplannen worden voor verbreding, vernieuwing en
geïntegreerde omgevingszorg, ten behoeve van een levendige en diverse rurale
gemeenschap; bepleit in Brussel dat de reikwijdte van de Kaderverordening bij een
herziening wordt verbreed van landbouwbedrijven naar ʻruraal ondernemerschapʼ;

• stel het voldoen aan de criteria voor ʻgoede landbouwpraktijkʼ als voorwaarde voor het op
bedrijfsniveau ontvangen van betalingen uit de plattelandsverordening;

• veranker in het nieuwe SGR2 (wat betreft bestemming, inrichting en beheer) de
Kaderverordening Plattelandsontwikkeling, de Vogelrichtlijn, Habitatrichtlijn en de
Kaderrichtlijn Water, het gebiedsgericht beleid en de gebieden onder de overgangsregeling
en de nieuwe doelstelling 2 van de Structuurfondsen.
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Aan plannen, afspraken of gebiedscontracten die op gespannen voet staan met nationale of
Europese regels heeft niemand behoefte. Eindeloze processen zouden een gebiedsgerichte
aanpak en het vertrouwen pas ècht frustreren. Het is belangrijk het spanningsveld tussen
algemene wetten en specifieke noden als blijvend gegeven te onderkennen, en dus als een
structurele bestuursopgave. Die opgave bestaat uit het - telkens opnieuw - bewerkstelligen van
een adequaat, werkbaar en juridisch verantwoord evenwicht tussen generieke regelgeving en
lokaal maatwerk. Met de hoogste prioriteit moet worden geïnvesteerd in een (vernieuwd)
wederzijds vertrouwen tussen overheden en maatschappelijke partners. Daartoe adviseert de
raad de minister van LNV:
• verhelder de bestuurlijke verantwoordelijkheid van provincies en gemeenten ten aanzien van

het communautaire recht in de nationale rechtsorde, in zowel de voorbereiding van de
Europese wetgeving en beleid, als in de feitelijke toepassing daarvan in de nationale
rechtsorde; maak kaders, verantwoordelijkheden en aanspreekbaarheid
(beroepsmogelijkheden) helder;

• maak goede afspraken voor de uitvoering en handhaving in de verticale lijn, daar bestuurs-
lagen een grote mate van autonomie ten opzichte van elkaar hebben en maatschappelijke
partners weer een geheel andere categorie vormen. In de Algemene wet bestuursrecht
(Awb) zou een artikel opgenomen moeten worden dat contracten op publiekrechtelijke grond-
slag tussen overheden én particuliere organisaties mogelijk maakt. Ten behoeve van de
financiering van meerjarige contracten is een daarop gerichte aanpassing van de
Comptabiliteitswet nodig. Het ministerie van LNV kan op die basis verantwoording naar de
EU dragen voor regionaal maatwerk;

• introduceer alleen nieuwe systematieken of gebiedscategorieën als dit voor langere tijd een
verbetering en verduidelijking van de bestaande situatie betekent. Dit geldt ook voor de
introductie en definiëring van ʻgebiedscontractenʼ;

• stroomlijn en vereenvoudig de uitvoering van de ROPʼs in zoveel mogelijk situaties met
behulp van de bestaande wet- en regelgeving en goede afstemming waar dat kan, maar
maak een experimenteerstatus mogelijk waar dat moet. Ga bij de ROPʼs en gebiedsgericht
beleid uit van de volgende onderscheiden uitvoeringssituaties:
1.  gebruik waar mogelijk bestaande - aangepaste en gestroomlijnde - wet- en regelgeving.

Deze projecten kunnen dan vrijwel zonder afzonderlijke afspraken in de verticale lijn van
rijk, provincie en gemeenten worden uitgevoerd. De wettelijke mogelijkheden van
convenanten en landinrichtingsprojecten bieden voldoende mogelijkheden voor het
desgewenst vastleggen van nadere afspraken;

2.  ga voor specifieke gebiedscategorieën over tot vereenvoudiging, aanpassing of bundeling
van subsidieregelingen. Versterk de loketfunctie, afgestemd op verschillende
uitvoeringssituaties, door deze bij de provincies vorm te geven. Het totstandkomen van de
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Stimuleringsregeling Gebiedsgericht Beleid SGB 2000 is hiervoor van groot belang. Voor
de specifieke gebiedscategorieën moeten bindende overeenkomsten gesloten kunnen
worden. Die moeten echter verder gaan dan nu - mede op grond van bestaande wettelijke
beperkingen - wordt voorzien. Zolang het feitelijk om niet meer dan
bestuursovereenkomsten gaat, is het gebruik van de term ʻgebiedscontractʼ wellicht
voorbarig.

3.  open voor gebieden waar dat nodig is de mogelijkheid van maatwerk op basis van een
wettelijke experimenteerstatus die ruimte biedt voor afwijking van bestaande wet- en
regelgeving. Op grond van de toekenning van die status kan dan in bijzondere situaties
worden afgeweken van de geldende algemene wet- en regelgeving. De specifieke
afspraken dienen in contracten te (kunnen) worden vastgelegd.

�,+M
G���: voor alle situaties dient te worden bedacht dat de uitvoeringsafspraken in de eerste plaats
in overeenstemming moeten zijn met de verplichtingen die volgen uit de Europese regelgeving, evenals
het feit dat LNV daarbij in veel gevallen de rol van verantwoordingsplichtige heeft en op grond daarvan
toetsend en sturend moet kunnen optreden.
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Dear Commissioner Fischler

Representatives of several European Environmental Advisory Councils (EEAC) met at 12 No-
vember 1999 in Amersfoort, the Netherlands, to discuss the challenge that the European agri-
cultural and environmental policies face in the light of the World Trade Organisation Millennium
Round.

The European Environmental Advisory Councils stress the importance to protect Europeʼs envi-
ronment and foster cultural landscapes which are produced and maintained as a consequence
of certain forms of agriculture. EUʼs position within the forthcoming Millennium Round on the
WTO has to be firm on the necessity of integrating environmental issues into the negotiations as
to reach a result that fosters and not threatens European cultural landscapes and that places
consumer concerns at the heart of trade policy. It will be unavoidable for the EU to integrate en-
vironmental issues into the Common Agricultural Policy, that is: much further than in the present
Agenda 2000 has been done.

In the enclosed statement, which was drawn up at the 12th November meeting and later adopted
by the listed Councils, these European Environmental Advisory Councils stress the importance
of sustainable development principles being embraced within trade policy. We hope that you and
your colleagues Mrs. Wallström and Mr. Lamy will take the given recommendations into account
in developing your negotiating position at the WTO Millennium Round starting with the Seattle
Conference. We address the current President of the Agricultural Council, Finnish Minister of
Agriculture and Forestry, Mr. Hemilä in similar terms.

As advisory bodies on the national (or regional level) we have an independent position. We
maintain broad networks of scientific and expert knowledge and are able to address our gov-
ernments. We are willing to use this position to support the EU in integrating environmental is-
sues into the WTO-negotiations and into Agricultural Policy. We are ready to discuss how we
could support the EU in this or in other issues concerning European agriculture or environment.

On behalf of the listed councils,

Jan van Noord
acting president of the Council for the Rural Area,
presently hosting the EEAC-Working Group on Agricultural Policy



94

��������������������$������9�8�����	�

����	�
�7���������	��
���	�-����.���	�/���
�����
�8���	

�� �:�
�

The European Union faces the challenge of entering the World Trade Organisation Millennium
Round talks at a critical time for the European Agriculture. The EU must develop a Union built on
the principles of sustainable development and a better quality of life for Europeʼs citizens. This
can only be achieved on a long term basis by aligning the three dimensions of sustainability:
environmental imperatives, economic objectives and social inclusion. The Union must achieve
this alignment both through the ongoing reforms to its own domestic, sectoral and environment
policies and through its external policies relating to trade, enlargement and development.

Environmental Advisory Councils from member states of the European Union emphasise the
importance of achieving environmentally sustainable land use across Europe. In 1996 we out-
lined principles and recommendations for the reform of the Common Agricultural Policy and de-
velopment of a rural sustainability policy1. Subsequently, the EU agreed to its important, but very
limited Agenda 2000 reforms. These constitute essential elements of the EUʼs position within the
forthcoming Millennium Round of the WTO which is &���	�	
��
���
&���
M���	�
�///
�� ����
	� �	�	
�Q
���
��������
)��� ���. However, Agenda 2000 was limited in the extent to which the
environment featured as central elements in its conclusions. It cannot be the EUʼs last word on
agriculture reform if it is to contribute to policies for more sustainable production, trade and con-
sumption of agricultural products within the WTO negotiations.
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1. Environmental issues are intrinsic to trade and so must be addressed within trade policy.
Trade is a fundamental element in the way in which resources are managed and so trade
rules are an important factor in ensuring sustainable use of resources. Trade policy should
facilitate, and not obstruct, environmentally sustainable food and non-food (�� fibre and en-
ergy) production. Current farming practices have high environmental externalities and no
controlled cycles. Sustainable farming has closely controlled cycles of nutrients and energy,
protects finite natural resources and ensures biodiversity is conserved. Regional and national
food economies should be sustainable, �� with transport costs of trade internalised in costs
to consumers. Sustainable trade for local markets is a key indicator of sustainable develop-
ment.

2. Prices should reflect environmental costs of production throughout the life cycle of a product.
Where measures are taken at a local, national or regional level to achieve this they must be
allowed within trade policy, even if deemed trade distorting. This is the only basis for fair and
sustainable trade.

3. Consumer concerns, which include environmental sustainability, ethical issues of production,
as well as prices, should be at the heart of trade policy. Functioning markets (consisting of
consumer demand, intermediaries and producers) should be promoted so as to reinforce and
support production which guarantees high standards of sustainability and consumer access
to sustainable produced goods. The standards and environmental assessment of products
and their production methods should be guaranteed and consumers should have access to
such products and full information related to them. Ecolabelling should be promoted to give
the consumers an instrument to choose.

                                                     
1 European Environment Advisory Councils (1996)� �������� 	
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2 Council of the European Union (1999) ���� ���	
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�#� Press release from the
European Agriculture Council, 27th September, 1999, Brussels.
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4. Ubiquitous and unconditional support for agricultural production by the Common Agricultural
Policy is not necessary for protecting Europeʼs environment and should cease. There should
be a re-orientation of support into environmentally sensitive farming and an end to financial
support for practices which lead to environmental degradation of land. To achieve a Euro-
pean ���� Q which is credible we need a CAP which reflects better the (�	��
�&
��������
M�'
�� ������
3)2

5. Full independent environmental assessment should be made of all trade-related policies,
especially where a) environmental claims are made for retaining or changing a policy, ��
for
justifying ʻgreenʼ box measures or environmental tariffs and b) where change may have un-
foreseen consequences for the environment, ��
environmental impacts of structural change
in agriculture. Knowledge-based approaches should be promoted for environmental appraisal
of policies.

6. The WTO Millennium Round should foster and not threaten those cultural landscapes which
are produced and maintained as a consequence of agriculture in the context of a multi-
functional rural society. This is often the ���Q
way to achieve many European environmental
and sustainable development objectives. The concept of cultural landscapes recognises their
diversity, distinctiveness and relation to specific geographical circumstances.

7. International agreements on nature and the environment (such as the Ramsar Convention,
the Convention on Biological Diversity, Agenda 21 local sustainability programmes and the
CITES Convention 4) have to be respected and recognised as part of a new World trade set-
tlement. Trade policy needs to address not only the direct interface between trade rules and
trade measures pursuant to multi-lateral environmental agreements, but also trade policy
supports - via its effects on the pattern and scale of economic growth - the general objectives
of MEAs such as the Biodiversity Convention. WTO decisions should incorporate the impera-
tives of international environmental legislation that affects the production methods and proc-
esses concerned and not simply the environmental impacts of the traded products. In general
the environmental demands and regulations of production as well as environmental loading
should be taken into account.

8. In the interests of global sustainable development, the concerns of developing countries need
to be taken into account by allowing market access, measures to protect small-scale and in-
digenous production systems and controls over potentially rising prices for the poorest people
in society. Developed countries should pursue agriculture and trade policies coherent with
development objectives and with protection of the environment in the developing countries.

                                                     
3     EU agriculture has been characterised as polarised between, on the one hand, cultural landscapes where farming

is extensive in its use of land and artificial inputs and production is often in ʻsub-optimalʼ scales and undertaken on
(often multi-functional) family farms. Conversely, on the other hand, EU farming in places has adopted modern
technologies, increased efficiency in production and is ambitious to contribute to global food market demands.  But
also the modern European agriculture has to be sustainable, integrate environmental and consumer concerns and
has a task in management of the countryside. Rural society has many economic, social and environmental func-
tions.  A variety of farms from traditional to highly modern types of agriculture constitutes the ʻ Model of European
Agricultureʼ; both oriented on sustainability, environmental and consumer concerns and management of the coun-
tryside.

4  Convention on Biological Diversity, United Nations Conference on Environment and Development (the Rio "Earth
Summit"), into force on 29 December 1993
The Convention on Wetlands, signed in Ramsar, Iran, in 1971, an intergovernmental treaty which provides the
framework for national action and international Cupertino for the conservation and wise use of wetlands and their
resources; presently 116 Contracting Parties to the Convention.
Convention on International Trade in Endangered Species (CITES - Washington Convention, 1973).
Agenda 21, United Nations Conference on Environment and Development (1992), actionprogramme on
sustainability, signed by 178 worldleaders.
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1. At the Seattle Ministerial meeting, which begins the Millennium Round, environmental objec-
tives should be integrated into the overall framework of the talks. Environmental issues
should be integrated into the sectoral negotiations, especially the revision of the Agreement
on Agriculture, as well as being handled as a so-called ʻnon-tradeʼ issue.

2. In order to pursue sustainable development, the ecological consequences of trade in a prod-
uct (incorporating all stages in its life cycle) should be reflected by economic instruments. In-
struments such as taxes, border protection and payments to farmers should be acceptable
within trade policy for environmental reasons. They should apply, as necessary, at all admin-
istrative levels, whether nationally, regionally or globally. Revenue generated from taxation
could be hypothecated for environmental clean-up or investments.

3. Trade policy should support markets for products which meet high standards of sustainability,
especially regional or local markets. Consumers should have access to products which are
fully labelled so that they are aware of the environmental consequences of their buying deci-
sions. The EU and WTO should support labelling and certification of products.

4. The precautionary principle should be a leading principle in trade policy. To achieve that
much greater use should be made of environmental assessment in trade policy and the con-
clusions of these should apply to decision-making. The EU and WTO should develop meth-
odologies for assessing impacts of changing agriculture and trade policies. Sustainable De-
velopment Indicators and Strategic Environmental Assessment should be applied.

?���'���	������������$
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5. We endorse the Model of European Agriculture but the instruments under Agenda 2000 do
not sufficiently reflect this. If further progress towards shifting the balance of resources from
commodity production support to the environmental programmes in the new Rural Develop-
ment Regulation were made, the policy would be easier to defend5.

6. In the immediate future (now to 2003) the EU governments must use the ʻmodulationʼ provi-
sions within the horizontal regulation (so-called because it applies to all direct agricultural
subsidies) to cut support payments so that additional resources can be directed to rural de-
velopment measures. This is the only opportunity to increase the EU rural development
budget. At the next CAP reform, the EU must shift the balance between production support
and rural development so that 25% of the CAP budget is allocated to rural development.

7. The ʻgreen boxʼ (deemed non-trade-distorting and so acceptable within WTO) element of
domestic support should be defended in WTO and for environmental payments within this,
there should be a greater focus on specific environmental outcomes and on area based
payments. Environmental payments should be included in the green box whether they are in-
come support, production support or rural development regardless of whether they are trade
distorting.

                                                     
5 The Rural Development Regulation incorporates 9 former structural measures within one overall programme of

which environmental measures is only one and has been introduced in the Agenda 2000 reforms as the ʻsecond
pillarʼ of the CAP.  However, its budget of 3 787 m Euros in 2000 is less than 10% of the CAP and this contrasts
with 26 179 mEuros or 65% of the CAP spent on crops and 9615 m Euros or 23% spent on livestock.  The Berlin
Agenda 2000 Heads of Government agreement forbids the rural development budget exceeding  4 380 mEuros, or
11% of the CAP.
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8. Environmental conditions on ʻblue boxʼ (deemed trade-distorting but under transitional ar-
rangements are exempted from being counted in domestic support reductions) should not be
used to justify their continuation. Rather, environmental conditions minimise the environ-
mental damage caused by payments and re-inforce other more direct environmental policies.
Nor are these conditions a substitute for environmental conditions applying to all land, re-
gardless of whether EU support is paid on it. Where conditions do apply, they should be en-
forced and monitored. An implementing regulation is necessary within the EU.

��������������������$������9�8�����	�

Environment Advisory Councils work together across Europe. We provide scientific and policy
analysis advice to our governments in order to achieve sustainable development which respects
the environment. We carry out research to underpin our advice.

The listed Councils - working together in the Working Group on Agricultural Policy - have agreed
upon this statement:

Austria R������� ��� ��
$����������
&S�
M����������� ��&��� ��
D��� ���� (ÖVAF)
Denmark ��������	��
(Danish Nature Council)
Finland #��������������������
(Finnish Council for Natural Resources)
Germany 6��
.��
���
L� ������T�	����
&S�
7�����&�����
(German Council of 

Environmental Advisors)
The Netherlands .��	
����
���
#��	�����
C����	 (Council for the Rural Area)
United Kingdom �������
������
United Kingdom
 6��� ���
��	���
��
�'M��� (Scottish Natural Heritage)
United Kingdom )Q����
)�&�
C���	
)Q��� (Countryside Council for Wales)

On behalf of the listed councils,

Jan van Noord
acting president of the Council for the Rural Area,
presently hosting the EEAC-Working Group on Agricultural Policy

8������
Focal Point for European Environmental Advisory Councils
Ingeborg Niestroy
Postfach 5528
D-65180 Wiesbaden
tel: +49 611 75 41 97
fax: +49 611 73 12 69
e-mail: Ingeborg.Niestroy@uba.de
Internet: http://www.eur-focalpt.org
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Naam Organisatie Plaats
A. Andersson Raad voor het Landelijk Gebied Amersfoort
W. Asbeek Brusse WRR Den Haag
H.T.H. van den Berg Ministerie van LNV Deventer
F. Boonstra Katholieke Universiteit Nijmegen Nijmegen
J. Braakman Agrarisch Dagblad Den Haag
W. Brandenburg Raad voor het Landelijk Gebied Amersfoort
J. Buijsman Provincie Noord-Brabant Den Bosch
T. Dunning Intern. Agrarische Hogeschool Larenstein Deventer
B.P. Enklaar Provincie Gelderland Arnhem
J.H. Geijtenbeek DHV Amersfoort
G.H.M. Hendrix ruraal regio project proces Terwolde
E. van Hylckama Vlieg IFHP/Prov. Staten Zuid-Holland Den Haag
H.J. Jansen Internat. Agrarische Hogeschool Larenstein Deventer
M. de Jonge Ministerie LNV Zuidwest Dordrecht
J. Kleine Bureau PAU Groningen
E.W. Koch-van der Spek Provincie Noord-Brabant Den Bosch
D. Koeman Dienst Landelijk Gebied Roermond
M. van Kuyk Intern. Agrarische Hogeschool Larenstein Deventer
Q. Lensvelt-Ruys Provincie Gelderland Apeldoorn
F. van Oorschot SLTO Tilburg
K. Peters Stichting Recreatie, Kennis- en Innovatiecentrum Den Haag
H. Pluckel V.N.G. Den Haag
M.J. Sanders-ten Holte Europees Parlement Den Haag
R. Siebenga Tauw bv Deventer
A. Stegeman Stichting in natura Haarlem
J.W. Straatsma LTO Nederland Den Haag
P.J. Veen Bureau Waardenburg Culemborg
D.J. Verhaak Adviesbureau RBOI Rotterdam
F.T.C. van de Weerdt Gewest Maastricht en Mergelland Maastricht
G.C. Weernekers Raad voor het Landelijk Gebied Amersfoort
M. Wijermans Alterra Wageningen
M. van Wijk Kolpron Consultants Rotterdam
W.A. Woudstra Gemeente Dongeradeel Dokkum
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toelichting op interimadvies door ��%	&%'%(%)%	*�����+	Raad voor het Landelijk Gebied

De Raad voor het Landelijk Gebied (RLG) is gevraagd te adviseren over welke positie LNV in
moet nemen tussen de steeds invloedrijker wordende Europese bestuurslaag enerzijds en de
steeds meer erkenning en maatwerk vragende regioʼs binnen ons land anderzijds. De vraag is:
hoe kan de scharnierfunctie van LNV tussen Europa en de regio versterkt worden? De RLG wil
het eindadvies begin 2000 uitbrengen. Deze bijeenkomst vormt een stap naar het eindadvies.
Tussen het uitbrengen van de twee interimadviezen vond een ministerwisseling plaats. Minister
Brinkhorst heeft in september de raad gevraagd om op een aantal punten een nadere uitwerking
te geven:
• het Europees LandbouwModel (ELM) relateren aan de Nederlandse land- en tuinbouw,
• het Nederlandse regiobegrip in een Europese context plaatsen,
• en gebieden in Europa met een met Nederland vergelijkbare problematiek aangeven, zoge-

naamde bondgenoten.

������	���
Er is thans sprake van een omslagpunt dat noodzaakt tot een herbezinning en herpositionering
van het ministerie van LNV:
• een koerswijziging binnen het Europese beleid ingezet onder MacSharry en verder onder-

bouwd en uitgebouwd in Agenda 2000. Het Europees LandbouwModel is als basis genomen
voor de hervormingen van het Gemeenschappelijk LandbouwBeleid (GLB).

• een mentaliteitsomslag binnen de landbouw en tuinbouw. Er vindt een omslag plaats naar
een veilige en duurzame landbouw. Dit feit vraagt een andere aanpak van LNV met als doel
dit proces te versterken en te versnellen, gericht op kwaliteit.

• de toenemende ruimtedruk op het landelijk gebied. Dit dwingt om op een andere manier
tegen het ruimtegebruik aan te kijken.

• de rol en positie van provincies is duidelijk anders geworden.
• de betekenis van Brussel neemt toe.
• een steeds groter aantal ministeries is betrokken bij dit proces.
Het beleidsveld van LNV is dus sterk in beweging en tegelijk is ook de maatschappelijke en
bestuurlijke omgeving van het ministerie aan verandering onderhevig.

�������
#�$
��
	�
��������
7���
Nederland heeft - mede door Mansholt - aan de wieg gestaan van het GLB en heeft daarmee
een duidelijk aanjagende rol gespeeld. Dit is veranderd in een consoliderende positie. De
MacSharry-hervormingen brachten Nederland van netto-ontvanger naar netto-betaler. De ont-
wikkeling van een Europees regionaal beleid in de jaren tachtig en negentig en recentelijk een
meer geïntegreerd beleid voor de landelijke gebieden werd - vanwege de financiële nadelen
daarvan voor Nederland - niet gesteund; de ontwikkeling van het Europees milieubeleid en het
Europees Ruimtelijk Ontwikkelingsperspectief (EROP) wél. Consequentie van deze houding is
geweest dat de specifieke Nederlandse positie in de Brusselse verordeningen onvoldoende
terugkomt. De Europese regelgeving en de liberalisering van de landbouwmarkten stimuleren
een grootschaligheid die in schril contrast staat met de fijnmazigheid van het Nederlandse
bestuurssysteem en de kleinschaligheid van het Nederlandse landschap. Gezien de regelgeving
voortkomend uit Agenda 2000 zal Nederland nu alsnog een betere aansluiting moeten zoeken
tussen het eigen plattelandsbeleid en het Europees beleid. De regio's verwachten dat het Rijk en
de Europese Unie kaders stellen en prikkels zullen geven aan de regio die hieraan met de
betrokken sectoren vorm zullen geven. Initiatieven van onderop en kaders van bovenaf zullen de
ontwikkeling naar een geïntegreerd beleid voor de landelijke gebieden inhoud moeten geven.
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De RLG ziet de volgende taken weggelegd voor het ministerie:
• in Europees verband ruimte en begrip scheppen voor het specifieke van het Nederlandse

platteland: dichtbevolkt, sterk verstedelijkt, deltagebied en een sterk op export gerichte land-
en tuinbouw.

• het ministerie treedt op als partner, faciliterend en wegbereidend zowel in Brussel als in de
regio.

• Agenda 2000 goed en voortvarend implementeren in Nederland.
Essentieel hierbij is dat er een visie komt waarin de vertaalslag gemaakt wordt van het Europese
LandbouwModel, aangepast en passend binnen de specifieke Nederlandse situatie, wil LNV een
positie hebben en inderdaad het scharnierpunt zijn tussen Europa en de regio.

���	�������	������	�����	�����#�������	��#����������

Europese dimensie door ���%	,%&%-%)%	.����+ Alterra

De toekomst is niet aan de $������	�
L�����
���
������, maar aan de .��������
	��
$������	�
��������
4����� �8� met een ontwikkelingstijd van eeuwen. Provincie moet je dan zien op het
schaalniveau van de Duitse Länder. Uitwerking van dit perspectief zal langs bi- of multilaterale
samenwerking tot stand komen.
Tachtig procent van de mensen in Europa woont op twintig procent van de oppervlakte met
name in de deltagebieden. De Europese Deltametropool in de Rijn-delta bestaat uit het gebied
tussen Lille, Keulen en Amsterdam en is opgebouwd langs internationale hoofdtransportassen.
Dit gebied is al eeuwenlang internationaal georiënteerd en functioneel samenhangend.

Er is in dit perspectief een tweedeling van Nederland aan te geven:
���������������/ met name platteland dat bestaat uit grootschalige grondgebonden landbouw,
gericht op kennisproductie. Bodemvruchtbaarheid, milieu en water bepalen de optimale locaties.
De minder optimale locaties zijn meer geschikt om zich te richten op streekgebonden producten.
)�����	 ��	 0�������������/ met name kerngebieden, suburbane zones, corridors en open
gebieden (als onderdeel van de Deltametropool). De Deltametropool ligt voornamelijk in Midden
en Zuid-Nederland. De Deltametropool trekt agro-eco-industrie, vanwege de aanwezigheid - al
sinds de Middeleeuwen - van: hoog kennisniveau, infrastructuur en logistiek, directe afzet-
markten, veel goedkope arbeid, afvalverwerking en ketenmanagement. De industrie verandert
van monofunctioneel naar complex, ook eco-industiële complexen. Genoemde punten leiden tot
ruimtelijke concentratie en keten-complexen. Bijvoorbeeld varkensbedrijven gekoppeld aan
glastuinbouw, zoals in Noord-Limburg.
Smeets haalt tenslotte Fischlers �������
����	� 2000 in Cork aan: Hij zou met een positief
verhaal in het nieuws willen komen na al het negatieve over de gekke koeien en de over-
productie, via de publiciteit greep willen krijgen op onwillige ambtenaren in DGVI, en ook een
dam opwerpen tegen DGXVI. Deze laatste heeft altijd effectievere middelen gehad om concreet
te kunnen presteren. Voorts zou hij de Oostenrijkse (en Beierse) achterban tevreden willen
houden door het Alpen landbouwmodel tot generiek doel te stellen. Via een andere onder-
bouwing wilde hij afbraak van subsidies in WTO-verband tegenhouden of uitstellen.

nationale dimensie door 1%	���%	�%2%-%	3������, Rijksplanologische Dienst

De eigen positie van Nederland moet in een Noordwest-Europese context gezien worden. Hierbij
zal het volgende centraal moeten staan: regionaal maatwerk, centrumgebieden, co-regionale
samenwerking, integrale omgevingsplannen en koersen op een Europees kompas.
De benadering van ruimte op Europees niveau wordt steeds integraler. Naast een
MilieuEffectRapportage (MER) wordt steeds meer aandacht besteed aan een Omgevings-
EffectRapportage (OER). De ruimtelijke ingang wint aan invloed en heeft ook effect op de
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verdeling van EU-gelden. Het Plattelandsontwikkelingsplan (POP) wordt naar DGVI gebracht en
de ROP's - waar ook structuurfondsgelden in meegenomen zijn - worden door de provinciën
naar DGXVI gebracht. Het EROP zou beter benut kunnen worden, ook voor het POP!
De link tussen POP en Monitoring Kwaliteit Groene Ruimte wordt belangrijker. Het POP is nu te
zien als een startpunt. De mogelijkheid om het POP bij te stellen moet goed benut worden. In
het POP zijn alleen doelen en maten aangegeven; er zijn ook ijkpunten nodig. Een vergelijking
met de POP's van andere lidstaten zou ook wenselijk zijn. Wat kunnen wij daarvan leren.

regionale dimensie door ��%	&%2%	3�4�+ gedeputeerde van de provincie Gelderland

De vraag is wat regio's zijn, welke rol de regio's, de provincies willen spelen, en in welke
verhouding de regio's en het rijk staan? Nederlandse provincies zijn als regio te klein om een rol
in Brussel te spelen. Samenwerkingsverbanden tussen de provincies zijn nodig; ook grensover-
schrijdende. De Europese Unie versterkt dit onder andere door LEADER en INTERREG.
Kernbegrippen voor de regio zijn de ������������� en integraliteit. Het Comité van de Regio's
heeft slechts een adviserende rol, maar zal een sterkere rol gaan spelen in de toekomst. De
samenwerking met Brussel is goed op gang gekomen, maar heeft nog een ad hoc karakter. De
samenwerking met het rijk is nu goed op gang gekomen, de positie van de provincies in het
POP is sterk.

integrale visie door ����%	��%	��%	�%	��������/�Landbouwuniversiteit Wageningen

Er is in Nederland een discussie nodig over Europees beleid en een andere houding: het Euro-
pees beleid is te beïnvloeden.
Er zijn vijf megatrends te onderkennen: productiviteitsontwikkeling, industrialisering in de land-
en tuinbouw, nastreven van meerdere doelen in het landelijk gebeid, grotere bewustzijn van het
ketendenken en institutionele erosie, zowel electoraal als in coöperatieve systemen.
Na jarenlange productiviteitsstijging door o.a. kunstmest is nu sprake van ecologische
modernisering en extensivering. Op microniveau (individuele boeren) is er sprake van tekorten
aan grond, op macroniveau van overschotten. Je kunt niet één model voor de landbouw vanuit
één perceptie hanteren in Europa. We moeten spreken over pluriformiteit. Als er al één ELM is,
dan is dat pluriform.
De ruimtelijke ontwikkelingspolitiek (zoals beschreven in het rapport door de WRR) dient
daarom centraal gesteld te worden om maatschappelijke doelen, belangen te kunnen realiseren.
In het WRR-rapport is sprake van een minder strak sturingsmodel, met drie typen gebieden:
Nationale Projecten, Ontwikkelingsgebieden en Basisgebieden.

������55�

ervaringen met het Plattelandsontwikkelingsplan (POP)
door 1%	��%	)%6%	���	���	����+	provincie Gelderland

De enorme belangstelling voor het Plattelandsontwikkelingsplan (POP) heeft een sterk finan-
ciële achtergrond, maar leidt ook tot mentale verandering en samenwerking. Er is nog vrij weinig
bekend over hoe andere landen met rurale ontwikkelingsplannen zijn omgegaan. Het is de
moeite waard dit te bestuderen; Nederland kan hiervan leren. Verder moet de vraag gesteld
worden met welke regio's we zouden kunnen samenwerken. Met het opstellen van het POP
vindt er een enorme investering plaats in samenwerking (intensivering). Het POP is breder dan
alle provinciale omgevingsplannen bij elkaar. Een sterke samenwerking tussen schaalniveaus
en diverse actoren is nodig. Het POP heeft de samenwerking binnen landsdelen versterkt. Wat
het POP zelf inhoudelijk oplevert, is nog niet echt waarneembaar. De invloed van de EU op de
regio's is wel sterk toegenomen.
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De deelnemers aan dit gesprek nemen stelling:
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1%	��%	,%	3���#���+	LNV-Brussel
Plattelandsbeleid op Europees niveau biedt geen meerwaarde ten opzichte van het Nederlandse
niveau.
��%	&%	)�����, Europees Parlement
Ook al zou er geen Europees plattelandsbeleid zijn, dan zou dit uitgevonden moeten worden om
inkomens in WTO-verband te verdedigen.
��%	3%&%	,������+	LTO-Brussel
Plattelandsontwikkelingsplan moet zich richten op de ontwikkeling van echte landbouw. Er moet
meer direct verband zijn met de landbouw.

���������
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��%	7%*%	8�������+ projectleider Rurale Ontwikkelingsplannen, Ministerie LNV
Het plattelandsbeleid van de Europese Unie gaat meer over geld dan beleid. Op Europees
niveau is nog niet echt sprake van plattelandsbeleid. Het is ook in Nederland nieuw om integraal
beleid op de schaal van Nederland te formuleren. In feite is het opschaling van WCL of ROM-
beleid naar nationaal gebiedsgericht beleid. Nieuw voor Nederland.
,%	���#���+	Raad voor het Landelijk Gebied
Durf experimenteren! De maatschappij bruist van initiatieven om de economische èn de
ecologische kwaliteit te versterken. De overheid speelt hier slecht op in. Evenwicht tussen
regionaal maatwerk versus nationaal generiek beleid is nodig.
8%2%(%9%	"�	0���1+	Bouwfonds Nederlandse Gemeenten
Regeldichtheid, plandichtheid en ambtelijke dichtheid in het landelijk gebied zijn omgekeerd
evenredig met het resultaat, en het ziet er niet naar uit dat dit beter wordt.
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1%	�%	 9%'%	 ���	 "����������+ oud-gedeputeerde Noord-Holland, Raad voor het Landelijk
Gebied
Als het goed zou zijn moeten van het Europese niveau garanties komen voor kwaliteit van het
landelijk gebied op regionaal niveau. De invloed van regionaal maatwerk op Europees niveau
lijkt een illusie. De Europese Unie moet met kwaliteitsgaranties komen.
��%	&%-%8%-%	����+ Centrum voor Landbouw en Milieu
Men zit niet te wachten op regio's die uitzonderingen vragen, maar vernieuwingen moeten niet
worden gefrustreerd. Regionale vernieuwing kan alleen plaatsvinden als er ruimte is in nationaal
generiek beleid om dat regionaal in te vullen. Anders is dat gedoemd te mislukken. Integraal
regionaal beleid vereist geven en nemen.
��%	8%9%.%	"���#���+	streekcommissie de Leie
Beleid is het stellen van een doel op basis van aanwijzingen vanuit de maatschappij, toekomst-
gericht en breed gesteld. Decentralisatie en privatiseringen leiden momenteel steeds meer tot
een sterkere centralistische macht. Overheidsbeleid is verworden tot een stelsel van wet- en
regelgeving: waar zijn we in hemelsnaam mee bezig?
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In de toekomst hebben regio's meer de kans om sturend te zijn in / naar Brussel.
De bestaande regionale differentiatie - waarbij er zelfs binnen provincies grote verschillen zijn -
is in een nationaal perspectief goed. In Europees verband zijn provincies te klein; regio's zijn dan
eerder landsdelen in een Noordwest-Europese context.
Er is een integrale gebiedsgerichte benadering nodig. Als dat niet wordt vast gehouden dat leidt
dat tot grote stagnatie in beleid. Afstemming met nationaal beleid is hierbij nodig. Provincies
moeten zich daartoe wel op landsdelig niveau verenigen. Daarbinnen zijn dan de regio's te
onderscheiden, waar het ècht gebeurt.
Regio's kiezen voor inhoud én toekomst. Bij de regio's is voldoende aandacht voor identiteit en
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kwaliteit. Regioʼs vragen niet om mee te praten over de productie, maar over omgevingsfactoren
en kwaliteit. Er vindt een doelverschuiving plaats. Mensen zijn meer geïnteresseerd in échte
kwaliteit. Elk type landschap vereist een andere aanpak (bijvoorbeeld Waterland versus de
bollenstreek Kop van Noord-Holland). Wie beheert het landschap: de boer of het landschap zelf!
Verpaupering in het landelijk gebied is niet in Nederland aan de orde, maar wel in Europa, door
onder meer lawines en aardbevingen. Hier kunnen we experimenteren, kwaliteitsdoelen stellen.
In Nederland heet het nieuwe natuur of natuurontwikkeling. Naast beheer door de boeren
hebben we nieuwe natuur met grote grazers nodig.
Zelfs de kleinste regio is medeverantwoordelijk in Europees verband en zal van daaruit ook het
nationaal en Europees beleid moeten willen beïnvloeden. De regionale verantwoordelijkheid
wordt onderbelicht in het advies. De regio heeft en eigen verantwoordelijkheid in het vinden van
fondsen. Ook buiten het Brusselse. Het gaat erom de bestaande regelgeving te respecteren,
maar losser te komen van regelgeving en vergoedingen. De overheid hoeft ook niet àlles te
betalen. Denk aan sponsorgeld, 'adoptie', het bedrijfsleven wijzen op haar verantwoordelijkheid.
Maatschappelijke organisaties (denk ook aan de Kamers van Koophandel) moeten ook deel van
de verantwoordelijkheid op zich nemen. Deze verantwoordelijkheid moet vastgelegd worden.
Ook waterschappen moeten hierin deelnemen.
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Er valt veel te leren van de stad. Bij VROM werd geconstateerd dat er zoveel eisen aan de stad
werden gesteld, dat men geen kant meer uit kon. Dit heeft geleid tot het Experiment Stad en
Milieu. LNV zou hiervan kunnen leren. In het Grotestedenbeleid is bottom-up erg belangrijk. De
steden definiëren zelf de beoogde resultaten. Het Rijk geeft ruimte aan andere overheidslagen
om met projectinitiatieven te komen. De bereidheid om te discussiëren wordt bij LNV gemist. In
het doelgroepenbeleid afspraken te maken over termijnen. Dit levert resultaten op, maar ook
risico's. Er zijn echter wel grote verschillen tussen stad en land. In de stad vindt verpaupering
plaats, op het platteland is er dynamiek. De problemen zijn wel verschillend maar ten aanzien
van instrumenten en het proces organiseren valt er veel te leren van de stad. De groene
invulling van Vinex-locaties is een gemiste kans. In sommige gebieden moet je niet willen
bouwen.
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In een democratie heb je te maken met regels. Naleving van regels gebeurt door de overheid.
Niemand wil dit opgeven. De strijd gaat dan ook niet tegen regels als zodanig, maar tegen de
regeldichtheid. Dit is een belangrijk knelpunt. In Nederland leidt regelgeving tussen overheden
tot bureaucratisering. Dit wordt op Europees niveau nog eens overgedaan. Dit demotiveert. Het
is een leerproces. Het democratisch systeem werkt zichzelf tegen. Regeldichtheid leidt tot
frustraties, op regionaal, maar ook op nationaal niveau. Regels zijn er - uiteraard - om zeker te
stellen dat het geld goed terecht komt. Er is een enorme bureaucratie in Brussel. Dit belemmert
beleidsvrijheid. Een pleidooi in Brussel om geld op eigen wijze te kunnen besteden valt in het
niet. Bij de Europese Commissie bestaan er andere ideeën over wat plattelandsbeleid inhoudt.
De controle op Europese regelgeving is alleen erger geworden vanwege fraude zaken. Boven-
dien is de invloed van de lidstaten minimaal bij de besluitvorming in Brussel. Je hebt minstens
26 stemmen nodig om in de Europese Commissie iets ter discussie te stellen.
Uit onderzoek van Jaap Frouws blijkt dat de knellende wet- en regelgeving op het terrein van
landbouw en plattelandsontwikkeling met name op het terrein van milieu- en ruimtelijke ordening
ligt. LNV is echter het meest generiek denkende ministerie. Peter Dauvellier heeft in een artikel
getiteld “ matrix van goed en kwaad” dit probleem treffend beschreven. Ministeries proberen via
generiek beleid kwaad te vermijden, de verbiedwereld. Specifiek beleid, maatwerk, heeft
betrekking op het goede nastreven. Dan kun je geen generiek doel aangeven over wat
bijvoorbeeld ���� is. Kijk naar kunst- en onderwijsbeleid. Daaruit blijkt dat je het goede niet op
kan leggen.
Er zijn verschillende voorbeelden te geven van pogingen van LNV om ruimte te scheppen in
regelgeving: de Amvb Welzijnswet dieren, die vervolgens door de Tweede Kamer werd afge-
schoten, en de MINAS, een experimenteerwet die Brussel niet in dank heeft afgenomen.
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Wil je een Experimenteerwet introduceren? Wat loopt er dan vast? Waarvoor zijn oplossingen
nodig? Dit gedetailleerder aangeven! Anders wekt het de indruk dat RLG een blanco cheque
voor de regio wil. Concreet voorbeeld zijn de milieucoöperaties in Waterland, en de beleids-
ruimte die zij zouden willen hebben. Generieke maatregelen voor mest zijn vervangen door
collectieve maatregelen. Van Aartsen heeft dit experiment indertijd omarmd. Het doel is keihard
geformuleerd. Als dit niet wordt bereikt, gaat men weer over op individuele maatregelen. Maar
men durfde bij LNV deze stap niet uit te proberen. De Ecologische HoofdStructuur is geen doel,
maar een middel. Tijd en ruimte is nodig om problemen aan te pakken, ook regionaal. Regionaal
gezien kunnen verschillende milieuproblemen tegelijkertijd worden opgelost. In de regelgeving
worden onmogelijke dingen gevraagd. Dat geldt bijvoorbeeld voor de Landinrichtingswet, de
bestrijdingsmiddelenwetgeving en de stankrichtlijn. De term experiment heeft in zich dat het ook
kan mislukken!
VROM is - in tegenstelling tot LNV - gek op experimenteren. De Vierde Nota staat er bol van,
kijk maar naar de voorbeeldprojecten. Ook de Vijfde Nota legt veel verantwoordelijkheid bij
allianties en biedt dus veel ruimte voor experimenten. Bij VROM gaat het echter wel om
projecten binnen de regelgeving.
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