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Geachte mevrouw Verburg,  

Op 10 september presenteert u de uitkomsten van de consultatieronde over het Gemeenschappelijk 
Landbouwbeleid (GLB) en ontvangt u de Europees Commissaris voor Landbouw en Plattelandsontwikkeling, 
mevrouw Fisher Boel. Naar aanleiding hiervan reageert de Raad voor het Landelijk Gebied (RLG) op de 
voortgang van uw maatschappelijke consultatie over de toekomst van het Gemeenschappelijk 
Landbouwbeleid. De raad zal ook kort ingaan op de noodzakelijke stappen naar een Nederlandse visie op het 
GLB en de adviezen die u hierover van de Raad voor het Landelijk Gebied kunt verwachten.  

Allereerst wil de raad u complimenteren met de door u georganiseerde maatschappelijke consultatie over het 
GLB. De Raad voor het Landelijk Gebied heeft u in maart 2007 in het advies „Europees Gemeenschappelijk 
Landbouwbeleid: Bedrijfstoeslagen‟ aanbevolen met spoed discussie over de toekomst van het GLB te 
stimuleren. Daar hebben wij destijds aan toegevoegd dat wij in de loop van 2007 deze maatschappelijke 
discussie mede willen faciliteren en structureren. Zoals u in de brief aan de Voorzitter van de Tweede Kamer 
der Staten-Generaal van 19 april jl. (IZ2007/0943) aangeeft, sluit de aanpak van de maatschappelijke dialoog 
aan bij het advies van de raad.  

De RLG heeft de afgelopen periode actief bijgedragen aan de maatschappelijke dialoog. Zo heeft de raad in 
februari 2007 een rondetafelgesprek georganiseerd met een twintigtal bij het GLB nauw betrokkenen. Op 3 
juli 2007 heeft de RLG samen met de leerstoelgroep Bestuurskunde van Wageningen UR een Open 
Werkbijeenkomst georganiseerd met 50 deelnemers, zowel nauw betrokkenen als mensen die indirect met 
het GLB te maken hebben. Op verzoek van de RLG heeft de leerstoelgroep Bestuurskunde van Wageningen 
UR de afgelopen maanden de discussies in Nederland over het Europese landbouwbeleid geanalyseerd. Het 
onderzoeksverslag verschijnt binnenkort. Via een artikel in het blad Terra van de Stichting Natuur en Milieu 
hebben we de achterban van deze organisatie geïnformeerd en geprikkeld aan het debat deel te nemen. 

Samen met adviesraden uit andere Europese lidstaten heeft de RLG twee Europese workshops over het GLB 
georganiseerd en geïnventariseerd welke keuzes de 27 Europese lidstaten hebben gemaakt en hoe het debat 
over de toekomst van het GLB gevoerd wordt. Deze inventarisatie verschijnt in november. 

De raad wil benadrukken dat ook de komende jaren aandacht nodig blijft voor het actief genereren van 
bredere betrokkenheid bij het GLB en voor het stimuleren van maatschappelijk debat over het GLB. De raad 
hoopt dat de maatschappelijke consultatie op 10 september niet wordt afgerond, maar dat sprake is van 
blijvende - en bredere - aandacht voor het onderwerp GLB. 

Een aantal observaties vanuit onze deelname aan het maatschappelijk debat wil de raad hierbij graag met u 
delen: 
• Het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid is complex en heeft vele dwarsverbanden. Gevolg hiervan is dat 
veel deelnemers aan discussies zich bedienen van jargon dat andere geïnteresseerden buitensluit van de 
discussie. 
• Bij een groot aantal mensen - ook in doorgaans goed geïnformeerde media - is sprake van een 



zorgwekkend gebrek aan kennis van achtergronden van het GLB.  
• De discussie over de toekomst van het GLB staat in Nederland in de praktijk los van de - breed gevoerde - 
discussie over de toekomst van Europa en van de Europese Unie. 
• Er is een sterke neiging bij deelnemers aan het maatschappelijk debat om vooral of zelfs uitsluitend vanuit 
de eigen - soms zeer beperkte - omgeving te redeneren.  
• Het blijkt in de praktijk buitengewoon lastig om voldoende aandacht te genereren voor de bredere verbanden 
en voor de relevante mondiale en Europese aspecten.  

Uit het onderzoek van de leerstoelgroep Bestuurskunde van Wageningen UR komt naar voren dat veel 
mensen de afgelopen jaren aan het debat over het GLB hebben deelgenomen. Er is een aantal groepen, of 
configuraties, te onderscheiden met ieder redelijk eensluidende opvattingen. Discussie vindt vooral plaats 
binnen deze groepen en weinig tussen groepen met verschillende opvattingen. De onderzoekers doen 
verschillende aanbevelingen om het debat over het GLB te verbreden.  

Bovenstaande bevindingen sluiten nauw aan bij de conclusies van de Wetenschappelijke Raad voor het 
Regeringsbeleid (WRR) in juni 2007 in het advies „Europa in Nederland‟, naar aanleiding van het verwerpen 
van het Europees Grondwettelijk Verdrag door een grote meerderheid van de Nederlandse bevolking. 
Volgens de WRR zijn in Nederland de politiek, het bestuur en het maatschappelijk veld – vaak meer dan in 
andere landen - ‘gevangen’ - in technocratische mechanismen van inbedding en afstemming”. Mede hieruit 
leidt de WRR af dat het gewenst is dat “de kabinetsinzet op Europees niveau minder wordt gestuurd door de 
interne ‘logica’ van beleidsdossiers en minder aanholt achter de Europese ontwikkelingen. Het gaat juist om 
een sterkere prioriteitstelling van Europese thema’s én een stevigere en meer anticiperende politieke regie”. 

Opvallend - en typerend - is dat in de uitvoerige analyse van de WRR van problemen met de legitimiteit van 
het EU-beleid in Nederland, het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid ontbreekt. Blijkbaar speelt het 
Gemeenschappelijk Landbouwbeleid nauwelijks een rol in het Nederlandse debat over Europa en over de 
legitimiteit van het EU-beleid, ondanks het feit dat nog altijd zo‟n 40% van de Europese begroting aan het 
GLB besteed wordt.  
De RLG is van mening dat het debat over de toekomst van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid behoort 
tot de kern van de discussie over de toekomst van de EU. In aansluiting op de aanbevelingen van de WRR 
meent de Raad dat ook voor het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid een sterkere prioriteitstelling en meer 
anticiperende politieke regie gewenst zijn. In het verlengde daarvan wil de raad een drietal punten onder uw 
aandacht brengen:  

1. Sterkere prioriteitstelling: duurzaamheidsdiensten centraal in GLB 

 
De RLG constateert met tevredenheid dat in het maatschappelijk debat, evenals in het kabinetsbeleid, het 
maatschappelijk belang van het GLB niet langer versmald wordt tot een financieel-economische kostenbaten 
analyse. Zoals we in ons advies van maart jl. hebben aangegeven ziet de raad het GLB als een middel om 
maatschappelijke prestaties - waar geen markt voor is - te belonen. Daarbij moet het in onze ogen gaan om 
publieke belangen waarbij rechtstreekse overheidsbetalingen daadwerkelijk noodzakelijk en effectief zijn. Dit 
gaat verder dan „ groene diensten‟ en zeker verder dan het huidige Programma Beheer. De Raad vindt dat in 
het toekomstig GLB „duurzaamheidsdiensten‟ centraal zouden moeten staan.  
Een aantal aspecten van vergoedingen voor „duurzaamheidsdiensten‟ behoeven aandacht: 

a. Het verminderen van inkomenssteun kan ten koste gaan van maatschappelijk gewenste vormen van 
landbouwuitoefening (zoals bijvoorbeeld ook aangegeven in de in 2002 door uw ministerie opgestelde 
verkenning Boeren bij Vrijhandel). Evenzo kan afschaffing van set-aside of melkquota negatieve effecten 
hebben voor natuur en landschap. Dit maakt extra aandacht en middelen voor beheer van natuur en 
landschap noodzakelijk. 

b. Door de nu bestaande koppeling van vergoedingen voor beheeractiviteiten aan gederfde inkomsten bestaat 
de kans dat beheeractiviteiten bij vermindering van inkomenssteun juist minder aantrekkelijk worden. Daarom 
is het van belang te zoeken naar andere vergoedingsgrondslagen. 



c. De uitvoeringsaspecten vragen vanaf het begin aandacht, al was het om te voorkomen dat ze uiteindelijk 
de belangrijkste bottleneck gaan vormen. Om verschillende redenen zijn de afgelopen tijd door Milieu- en 
Natuurplanbureau, NPN en LTO Nederland kanttekeningen geplaatst bij de effectiviteit van Programma 
Beheer, op dit moment de belangrijkste vorm van betaling voor „duurzaamheidsdiensten‟. 
Uitvoeringsaspecten vormen een belangrijk element bij de genoemde kanttekeningen. 

d. De Europese Commissie heeft aangegeven in 2009 met een nieuwe regeling voor gebieden met natuurlijke 
handicaps te komen en werkt aan een evaluatie van de regeling. Deze regeling heeft in Nederland, maar 
zeker ook in andere lidstaten, een belangrijke functie voor instandhouding van natuur- en 
landschapswaarden. De raad bepleit de opvolger van deze zgn. „bergboerenregeling‟ te formuleren vanuit te 
ondersteunen „duurzaamheidsdiensten‟ in plaats van het vergoeden van handicaps en deze regeling meer te 
integreren met andere onderdelen van het GLB. 

2. Nadenken over mogelijke aanwending middelen 2e pijler 

 
De Raad vindt het van belang te anticiperen op mogelijke Europese beleidsontwikkelingen. Bij de Health-
check zal verhoging van de verplichte modulatie (ofwel verschuiving van 1e naar 2e pijler) één van de punten 
van discussie zijn. Voor een goede standpuntbepaling is van belang in beeld te hebben waar Nederland extra 
middelen voor de 2e pijler aan zou willen besteden. Dit staat los van de vraag of het wenselijk is meer 
middelen voor de 2e pijler beschikbaar te hebben. De verschillende assen van de tweede pijler bieden veel 
ruimte voor eigen keuzes, aansluitend op de uitkomsten van de maatschappelijke consultatie.  

3. Meer aandacht voor Europese dimensie 

 
De RLG heeft in haar advies over Bedrijfstoeslagen in maart jl. benadrukt dat er in debat en beleid ten 
aanzien van het GLB voldoende aandacht dient te zijn voor de Europese dimensie. De raad heeft daarom 
eerder geadviseerd om samen met andere lidstaten te stimuleren dat op Europees niveau uitwisseling en 
discussie plaatsvindt om zo aan een Europese agenda en een Europees langetermijnperspectief te werken. 
Een Europese perspectief is in de eerste plaats van strategische belang: wijzigingen in het Europees beleid 
zullen pas gerealiseerd worden als daar een gekwalificeerde meerderheid voor is. Maar wezenlijk is ook te 
realiseren, dat ook in andere lidstaten publieke belangen van internationale waarde in het geding zijn, 
bijvoorbeeld op het gebied van natuur en biodiversiteit.  

De komende maanden zal de raad op basis van zijn analyse en van onze conclusies uit het maatschappelijke 
debat van de afgelopen maanden een advies formuleren over de lange termijn van het Gemeenschappelijk 
Landbouwbeleid. Dit advies kunt u in november 2007 tegemoet zien.   

Hoogachtend,  

 
Prof. mr. P.C.E. van Wijmen 
voorzitter RLG 

 


