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Excellenties, 
 
Hierbij bieden wij u een verklaring aan van een aantal nationale adviesraden uit Nederland en elf andere 
Europese landen over duurzaam landbouwbeleid in Europa. De European Environmental Advisory Councils 
(EEAC) is een samenwerkingsverband van onafhankelijk raden, waar de Raad voor ruimtelijk, milieu- en 
natuuronderzoek (RMNO) en de Raad voor het Landelijk Gebied (RLG) al vanaf de oprichting 10 jaar geleden 
aan meewerken. Het coördinatiepunt van de EEAC is sinds dit jaar bij de RMNO gevestigd. De RLG speelt 
een actieve rol binnen onder andere de EEAC-werkgroep landbouwbeleid. In Nederland zijn ook de VROM-
raad en de Waddenadviesraad betrokken bij activiteiten van dit samenwerkingsverband. 
 
In bijgaande verklaring onderschrijven de ondertekenende raden de noodzaak van verdergaande 
hervormingen van het landbouwbeleid om zo tot een betere integratie van natuur- en milieuoverwegingen in 
het Europees landbouw- en plattelandsbeleid te komen. De verklaring wordt ondersteund door zeventien 
adviesraden, waaronder de RMNO en de Raad voor het Landelijk Gebied. 
 
De hervormingsvoorstellen in de Mid-Term Review van de Commissie staan thans ter discussie. 
Het is onduidelijk wat de uitkomst zal zijn van de onderhandelingen binnen de Europese Raad; het lijkt erop 
dat essentiële onderdelen van de voorstellen gevaar lopen te worden afgewezen. Voor zover ons bekend zal 
de Europese Raad eind januari hierover belangrijke beslissingen nemen.  
De EEAC is - met de Nederlandse regering - van mening dat hervormingen van het Europees landbouwbeleid 
nodig en wenselijk zijn. Grotere marktgerichtheid en duurzame ontwikkeling van landbouw en platteland zijn 
hoofddoelen van een toekomstgericht EU-beleid.  
Een meer marktgerichte Europese landbouw betekent oog hebben voor alle producten en diensten die de 
landbouw levert en de bereidheid om daar - als samenleving - voor te betalen. De Europese landbouw levert 
immers niet alleen land- en tuinbouwproducten, maar ook groene diensten aan de samenleving. 
 
Een meer toekomstgerichte en duurzame landbouw vereist forse veranderingen in de wijze waarop de 
landbouw en het plattelandsbeleid worden aangestuurd. Subsidiariteit, vereenvoudiging van  
regelgeving en nieuwe institutionele arrangementen op lokaal niveau zijn nodig om tot een duurzame 
Europese plattelandsontwikkeling te komen. 
De RMNO en de RLG zetten zich in hun advisering in voor radicale transities binnen het landbouw- en 
plattelandsbeleid in de richting van een betere afstemming tussen landbouw en samenleving en meer 
duurzaamheid. Dat betekent oog voor kennismanagement en vernieuwing van de bestuurlijke aansturing. Dat 
is dan ook de reden dat de RMNO en de RLG aandacht hebben voor het onderwerp 'governance': een 
belangrijk thema voor de EEAC in het komend jaar. 
 
Bijgevoegd vindt u de verklaring 'A Sustainable Agricultural Policy for Europe' van de EEAC. De RMNO en de 
RLG onderschrijven op hoofdlijnen deze verklaring en zullen daar waar nodig en wenselijk de essentie van 

http://www.rlg.nl/website/uitgaven/divpublicaties/dp_08/eeac_statement.pdf


deze verklaring in hun werkzaamheden binnen en buiten Nederland uitdragen. Ook is bijgevoegd het 
Werkgroeprapport dat de basis vormde voor de verklaring.  
Tenslotte is bijgevoegd een afschrift van de brief van 12 december 2002, waarin de EEAC-verklaring onder 
de aandacht van de EU-Commissaris Fischler. De commissarissen Wallström en Barnier hebben eenzelfde 
brief ontvangen. 
 
Mocht u over de inhoud van de verklaring en de activiteiten van de beide raden in het verlengde hiervan van 
gedachten willen wisselen dan zijn we daar graag toe bereid. 
 
Hoogachtend, 
 
namens de RLG namens de RMNO  

Prof. H.J.L. Vonhoff 
Voorzitter Raad voor het Landelijk Gebied  
 
Prof. R.J. in 't Veld 
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