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Geachte heer Veerman, 
 
Hiermee bieden wij u met genoegen een viertal notities aan als bouwstenen voor uw visie op de toekomst van de 
landbouw die u aan de Tweede Kamer heeft toegezegd. Deze notities zijn vastgesteld in de vergadering van de raad 
op 23 juni jl. 
 
De 1e bouwsteen beschrijft een aantal uitgangspunten die naar de mening van de raad van belang zijn bij het maken 
van een visie op de toekomst van de landbouw. Deze uitgangspunten hebben respectievelijk betrekking op het 
versterken van de verbinding van de landbouw met de samenleving en met de fysieke en de sociale omgeving, naast 
de noodzakelijke verbinding met de markt en met ketenpartners. Het laatste uitgangspunt dat de raad aanreikt is het 
belang van een goede afstemming tussen de bestuurlijke niveaus, van Brussel tot het lokale niveau. Het beleid op 
het nationale en provinciale niveau zal vooral ook de verbinding moeten leggen tussen het Europese en het lokale 
niveau; het sectorgerichte beleid maakt immers deel uit van het geheel van overheidsoptreden waarmee 
ondernemers te maken hebben. 
 
De 2e bouwsteen bevat een aantal noties en aanbevelingen met betrekking tot het ondernemerschap, de 
economische, sociale en culturele verbanden en netwerken waarbinnen het wordt uitgeoefend en de 
ondersteunende rol die de overheid hierbij kan spelen. 
 
De 3e bouwsteen gaat in op het perspectief van Groene Diensten voor agrarische ondernemers. De raad constateert 
dat particulieren, bedrijven en lagere overheden een beperkte bijdrage leveren aan de effectieve vraag naar Groene 
Diensten. Naar het oordeel van de raad is de maatschappelijke behoefte aan Groene Diensten groter en kan de 
effectieve vraag gestimuleerd worden door het creëren van de juiste condities. De raad geeft daarom vier 
aanbevelingen: stimuleer de private markt, bied een financieringsstructuur voor Groene Diensten, maak het 
interpretatiekader van de toets op staatssteun helder voor alle betrokkenen en koppel de vergoeding voor Groene 
Diensten los van de primaire productie. Dit sluit aan bij het advies dat de raad in 2002 heeft uitgebracht en dat mede 
heeft geleid tot een aantal pilots voor Groene Diensten. 
 
Als 4e bouwsteen gaat hierbij het verslag van een gezamenlijke conferentie op 7 april jl. met de VROMRaad. 
Directeur-generaal Bergkamp nam bij die gelegenheid namens u de voorlopige resultaten in ontvangst. Deze 
conferentie was gebaseerd op de adviezen ‘Meerwerk' van de VROMRaad dat een ruimtelijk perspectief voor de 
landbouw schetst en het advies ‘Meerwaarde' van onze raad dat de landbouw vooral in een Europees perspectief 
plaatst. 
 
Wij hopen dat deze bouwstenen bruikbare bijdragen vormen voor de landbouwvisie. Uiteraard zijn wij gaarne bereid 
bijgaande bouwstenen verder toe te lichten. Wij wensen u veel succes toe met de afronding van uw visie op de 
toekomst van de landbouw. 
 
Met hoogachting en vriendelijke groet, 

Prof. H.J.L. Vonhoff 
voorzitter 

Ir. H. de Wilde 
algemeen secretaris 
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