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KKringlooplandbouw (1)ringlooplandbouw (1)
HET SPEL EN DE KNIKKERS

FRANK KALSHOVEN

Deze week heb ik zitten lezen over het landbouwbeleid, en kwam ik tot de ont-
dekking dat dat er helemaal niet is. Ik ben er beduusd van, eerlijk gezegd.

Waarom lezen over landbouw? En: hoezo is er geen beleid, we hebben er toch een
minister van?

Landbouw is een sector tjokvol externe effecten. Het gaat in de kern natuurlijk
om de productie en consumptie van voedsel. Dit is de directe band tussen de twee
betrokken partijen, de producerende boer en de consumerende burger. Maar die
productie én die consumptie hebben allerlei effecten op anderen, op derden, die
met de productie en consumptie van, zeg, de kilo uien, helemaal niets te maken
hebben. Dat zijn externe effecten.

Voorbeelden zat, en het zijn de kleinste niet. Verdroging? Mede het gevolg van
voedselproductie, want boeren hebben lage waterstanden nodig. Stikstofover-
daad die schaadt? Mede het gevolg van de voedselproductie door de mest van
boerderijdieren. De aanblik van Nederland? Voor een groot deel gevormd bij de
voedselproductie omdat boeren het grootste stuk van het land in gebruik hebben.
Met de voorbeelden van externe effecten van landbouwproductie en -consumptie
kun je een hele krant volschrijven. Import van soja, gebruik van bestrijdingsmid-
delen, kunstmest, dierziekten die overspringen op de mens. Et cetera.

Landbouw is om die reden een fascinerende sector. Ik wil het één (een kilo uien)
en met z'n allen krijgen we het andere (al die externe effecten) op mijn koop toe.
Fascinerend én problematisch. Want veel van die externe effecten zijn negatief.

Is het dan ten minste een economisch profijtelijke sector? Levert die de betrok-
kenen hoge inkomens op? Nee, dat ook niet. Boeren produceren bulkproducten
voor de wereldmarkt, dus is er altijd prijsdruk. Nederlandse boeren redden het
(alleen) omdat ze al decen-nialang sterren zijn in het verlagen van de kostprijs
per kilo (uien, vlees, melk, vis) door in steeds grotere bedrijven steeds efficiënter
te produceren. Oók met de hartelijke dank aan de Universiteit van Wageningen.

Het nare is: terwijl de boer gedwongen is steeds efficiënter te produceren, nemen
ook de negatieve externe effecten in omvang toe. Voedsel wordt voor consumen-
ten steeds goedkoper (we geven nog maar een procent of tien van ons inkomen
uit aan voedsel, dat was vroeger een veelvoud), maar de burger krijgt steeds meer
last.

Dit systeem loopt tegen grenzen aan. Om niet te zeggen: de landbouweconomie is
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kapot.

Het goede nieuws - de leesweek begon goed − is dat minister van Landbouw Ca-
rola Schouten dit ook met zoveel woorden heeft opgeschreven, in haar visie
Landbouw, natuur en voedsel: waardevol en verbonden. Ze schreef twee jaar ge-
leden onomwonden: 'De aarde kan de last van de huidige productiemethoden en
consumentengedrag niet langer dragen.' Daar is geen woord Frans bij.

Haar alternatief is 'kringlooplandbouw', waarin niet een steeds lagere kostprijs
het streven is (met alle negatieve externe effecten van dien) maar 'een voortdu-
rende verlaging van het verbruik van grondstoffen'. Schouten wil toe naar
'kringlooplandbouw als de ecologisch en economisch vitale, gangbare productie-
wijze'. Geen 'lekken, verkwistingen, inefficiënties en andere ongewenste effec-
ten' meer. Nee, circulaire ketens: 'Akkerbouw, veehouderij en tuinbouw gebrui-
ken in de eerste plaats grondstoffen uit elkaars ketens en reststromen uit de voe-
dingsmiddelenindustrie.'

Dit klinkt niet alleen als het prediken van een revolutie, dat is het ook.

Op dit vreugdevolle begin van de leesweek volgde dus de teleurstelling. Revolutie
prediken is een ding, maar die in de praktijk brengen is heel iets anders. Daar-
over volgende week meer.

Frank Kalshoven is directeur van De Argumentenfabriek.

Reageren? frank@argumentenfabriek.nl
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KKringlooplandbouw (2)ringlooplandbouw (2)
Het spel en de knikkers

FRANK KALSHOVEN

Vorige week zagen we hoe minister Carola Schouten van Landbouw de revolutie
predikt. Ze wil af van de landbouw die steeds goedkoper produceert maar tegelij-
kertijd steeds meer schade berokkent aan natuur en milieu, en streeft naar
'kringlooplandbouw'. Deze week: waarom daar helemaal niets van terechtkomt
omdat de boeren niet willen en de overheid geen beleid voert om ander gedrag af
te dwingen.

Op Schoutens visie (Waardevol en verbonden) van twee jaar geleden volgde dik
een jaar terug het 'realisatieplan' van de visie, Op weg met nieuw perspectief. Zo
inspirerend als de visie was, zo teleurstellend dit realisatieplan.

In het 'realisatieplan' gooit Schouten de uitvoering van de revolutie met een soe-
pele beweging over de heg. De praktijk moet het doen. De boeren zelf. Ze ver-
trouwt op 'de energie die bij de mensen in de regio's en in de diverse agroketens
aanwezig is'. Haar taak? 'Het herkennen, erkennen en waarderen van grote of
soms schijnbaar kleine stappen die bijdragen aan de ontwikkeling richting kring-
looplandbouw zie ik als een belangrijke taak van de overheid.'

Willen de boeren dan kringlooplandbouw? De meesten niet. En het worden er
steeds minder ook. In opdracht van het ministerie voerde onderzoeksbureau Mo-
tivaction twee keer kwantitatief 'belevingsonderzoek' onder boeren uit, voorjaar
2019 het eerste, afgelopen augustus het tweede.

En? Niks aan het handje. Alles kits op de boerderij. De huidige manier van boeren
is al prima toekomstbestendig, vinden acht op de tien boeren. Kringloopland-
bouw? Ruim de helft van de boeren ziet vooral nadelen. En hoe gaat het met de
natuur? Twee op de drie boeren vinden dat het nu goed gesteld is met de natuur
in Nederland.

Nee, spontaan gaat de revolutie dus niet tot stand komen. Daar is ook niets uit-
zonderlijks aan. Als je een sector wilt veranderen moet je nieuwe spelregels op-
stellen. Dát is de taak van de overheid. Herkennen, erkennen en waarderen is
prachtig (en prima pr voor de bewindsvrouwe in overall), maar we moeten het
niet verwarren met de kerntaak van de overheid.

Welk beleid is nuttig? Hoe verander je de kostprijslandbouw in kringloopland-
bouw met effectief en efficiënt overheidsbeleid? Daar zal dan toch zeker bij de
planbureaus wel over nagedacht worden? Je zou het denken. Die hebben geen last
van politieke schroom.
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De planbureaus publiceren in de aanloop naar verkiezingen de zogeheten 'kans-
rijk'-publicaties. Het zijn maatregelen die een kabinet zou kunnen nemen in een
volgende kabinetsperiode die kansrijk zijn in de zin dat ze effectief en efficiënt
gestelde doelen helpen bereiken. Het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) te-
kende in deze reeks in mei van dit jaar voor Kansrijk landbouw- en voedselbeleid.
Ik ging er dus eens goed voor zitten.

Maar het hoofdstuk uit deze publicatie dat over kringlooplandbouw gaat, stelt te-
leur. Niet dat er geen goede ideeën in besproken worden. Bijvoorbeeld: (hoge)
belastingen gaan heffen op het gebruik van bestrijdingsmiddelen en kunstmest.
En: het invoeren van een systeem van verhandelbare stikstofrechten. Maar zelfs
als alle besproken maatregelen zouden worden ingevoerd, is de kringloopland-
bouw van minister Schouten nog steeds mijlenver weg. Het is, oneerbiedig ge-
zegd, vooral gefriemel in de marge.

Dus: de huidige landbouweconomie is kapot. De aarde kan de last niet meer dra-
gen (aldus de minister). De boeren vinden het in meerderheid wel best. De mi-
nister wil voorlopers 'erkennen en waarderen' maar geen beleid voeren. En de
beleidsadviseurs gaan deze werelduitdaging aan met een speelgoedgereed-
schapskist.

Mag dit serieuzer?

Frank Kalshoven is directeur van De Argumentenfabriek.Frank Kalshoven is directeur van De Argumentenfabriek.
Reageren? frank@argumentenfabriek.nlReageren? frank@argumentenfabriek.nl
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Johan Vollenbroek: Regering, word
wakker! De markt gaat dit niet regelen
Dankzij zijn Mobilisation for the environment, een klein clubje dat zich
vastbijt en strijdt, moet de uitstoot van stikstof nu echt worden
aangepakt. Wat drijft Johan Vollenbroek?

Onno Havermans •  8 oktober 2020, 19:58

Johan Vollenbroek ©Judith Jockel
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Een kwakende eend blijkt het belsignaal van zijn telefoon. Terwijl Johan Vollenbroek
(71) de beller vriendelijk afwimpelt (“ik zit in een interview met Trouw”) wijst hij op
de tas van de verslaggever, in het bedauwde gras van zijn Nijmeegse stadstuin,
waarover een flinke naaktslak kruipt. Twinkelende ogen achter een studentikoos rond
brilletje, de mondhoeken licht omhoog gekruld. Zijn woorden zijn vlijmscherp, maar
de voorzitter van Mobilisation for the environment, Mob, blijft goed gemutst.

”Het rapport van de commissie-Remkes is alweer in een la verdwenen. Carola
Schouten (de minister van landbouw, natuur en voedselveiligheid, red.) heeft een
draak van een stikstofwet voor advies naar de Raad van State gestuurd. Het is een
drama.

“Vorig jaar mei was de uitspraak van de Raad van State dat de Programmatische
Aanpak Stikstof, de Pas, in strijd is met de Europese wet. Wat hebben we ermee
gedaan? We moeten overdag langzamer rijden op de snelweg en Carola heeft ruzie
gemaakt met de boeren over een zinloze voermaatregel.

“Nu krijg je de saldering, de Pas 2.0, waarbij bedrijven uitstoot kunnen compenseren
door rechten te kopen van bedrijven die stoppen. Dat wordt een enorm gevecht om
de stikstofruimte, tussen de landbouw, de luchtvaart en de industrie. De markt moet
het oplossen. Maar de markt gaat dit niet regelen en als ze dat wel doet, wordt het
een slagveld voor de boeren.

“Die hebben niet in de gaten dat ze aan de verkeerde kant strijden. Ik heb tegen ze
gezegd: je moet niet bij het RIVM zijn, maar in Den Haag en vooral in Brussel. Jullie
moeten overleven op subsidie, dat is toch niet gezond? En kom zelf eens met een
plan.”

‘Opheffing van de melkquota was een historische fout’

“Farmers Defence Force heeft gescoord met die demonstraties, maar nu hoor je niks
meer. Ja, ze opperden dat ze de mest zullen aanlengen met water, maar daar heb je
niets aan. Alleen Agractie van Bart Kemp is structureel bezig. Die zegt dat we als
burger te weinig betalen voor ons eten. Als je ziet welke prijzen boeren krijgen voor
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hun aardappelen of uien, die zijn veel te laag. Het is een historische fout geweest om
de melkquota op te heffen. De boeren noemden dat bevrijdingsdag, nu zeggen ze dat
die quota nooit hadden moeten worden afgeschaft, omdat de prijs is gekelderd.
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“We hebben een stuurloze regering, een stuurloze sector en ook Europa geeft geen
richting. Ja, je hebt nu uitkoopregelingen, maar de vraag moet zijn: waar wil de
veehouderij in Nederland over tien jaar staan? Het aantal dieren moet fors omlaag en
de prijs van landbouwproducten moet omhoog. De regering moet initiatief nemen.
Maar premier Rutte doet het andersom, die kijkt naar de peilingen en doet wat de
mensen willen.”

Het Nederlands milieubeleid bleef hangen

“Ik heb twintig jaar met veel plezier bij ingenieursbureau Haskoning gewerkt en
daarna met mijn collega Imre Csikós een eigen bureautje opgericht. Een bioloog en
een chemicus. Met een Engelse naam, want we werkten toen vooral in het
buitenland, om Oost-Europese landen te helpen hun milieuparagraaf op orde te
brengen met het oog op toelating tot de Europese Unie. Csikós is helaas drie jaar
geleden overleden, doodzonde, hij was veel jonger dan ik.

“Die landen gingen met hun milieubeleid goed vooruit, maar wij zagen dat Nederland
bleef hangen. Daarom zijn we ons hier op de emissies van stikstof, zwaveloxide en
fijnstof gaan richten, bij kolencentrales, raffinaderijen, Hoogovens in IJmuiden,
afvalverbranders en Thermphos in Terneuzen. In die tijd hebben we Nederland een
stuk schoner gekregen.

©Judith Jockel
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“En toen maakten we kennis met milieujuristen Valentijn Wösten en Ton van Hoof,
die bezig waren met de veehouderij. Als burger ben je geen belanghebbende in een
zaak om een natuurvergunning, maar wij als milieuorganisatie zijn dat wel. Dus toen
Valentijn en Ton met de vereniging Behoud de Peel wilden procederen tegen
vergunningen volgens de Pas, hebben wij ons bij hen aangesloten. Dankzij die twee
uitmuntende juristen hebben we de Pas onderuit gehaald.

“Mob bestaat uit twee bestuursleden en daaromheen een paar juristen. Klein zijn is
onze kracht. Dat zie je ook bij Urgenda, de club rond Marjan Minnesma, die veel
bereikt op het gebied van klimaat. Wij zagen de thema’s wél die grote milieuclubs als
Greenpeace en Milieudefensie hebben gemist: stikstof, biodiversiteit en nu
biomassa. Nu zoeken we uitbreiding, we moeten verjongen.”

Wat Schiphol ons heeft afgenomen

“Het aantal bedreigingen is gedaald tot nul sinds ik begin juli de boeren te woord
stond die met hun tractoren vanuit de Achterhoek naar Nijmegen kwamen. Onze
actie tegen de vliegvelden heeft ook geholpen. Sinds een paar maanden zit ik op
Twitter, daar heb ik al tweeduizend volgers en krijg ik veel support. Wij zijn
ona&ankelijk, maar we kregen veel vragen hoe mensen kunnen doneren. Dat kan
sinds kort via de website. En het geld stroomt binnen. Voor onze actie tegen Schiphol
hadden we 20.000 euro nodig, dat hadden we in zes dagen bij elkaar.

“Mensen zeggen: door corona merken we pas wat Schiphol ons heeft afgenomen, we
horen weer vogels en de lucht is veel schoner.

“Weet je wie ons ook fantastisch heeft geholpen? De Telegraaf! Die steunt onze actie
tegen biomassastook en die bereikt een heel ander publiek dan Trouw of NRC. We zijn
heel blij met het Ser-advies over biomassa. Stop met die onzin, biomassa is een
doodlopende straat, net als mestvergisters. Bouw meer windmolens en installaties
voor warmte-koudeopslag. Dat deed Van der Valk hier in Nijmegen voor zijn nieuwe
hotel, dat zit niet op het energienet, ze doen het zelf.”

‘Je gaat toch niet voor je lol in Brabant op vakantie?’
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“Zulke bedrijven lopen voorop, maar tot de regering dringt dat niet door. Daar zitten
hardliners, zoals Cora (minister Van Nieuwenhuizen van infrastructuur en waterstaat,
red.) met haar luchtvaartnota waar niets groens in staat. Schiphol heeft niet eens een
natuurvergunning. Denkt het ministerie niet na? Dit is een uitgelezen moment om te
resetten, milieuvriendelijkheid te belonen, vlees twee tot drie keer zo duur te maken.
We zadelen onze kleinkinderen op met een grote staatsschuld, maak de samenleving
dan in elk geval duurzamer.

“We moeten trots zijn dat we de tweede voedselleverancier van de wereld zijn, maar
wij zitten met de stront en de ammoniak en de boeren zijn a&ankelijk van de grillen
van de wereldmarkt. Laten we de vee-industrie herstructureren en de boeren beter
betalen. Heel Brabant stinkt. We gaan vanwege de corona weer op vakantie in eigen
land, maar je gaat toch niet voor je lol in Brabant zitten? Het is een ecologisch
rampgebied en die kant gaan delen van Limburg, Twente en de Achterhoek ook op. 

“Zonde dat we een stel neo-liberalen de natuur naar de knoppen laten helpen.
Regering, wordt wakker, doe er wat aan. Er is visie nodig meneer Rutte.”

Alles over de Duurzame 100

De verhalen achter alle Duurzame 100-initiatieven, filmpjes, info, een podcast en Beatrijs’
Groene Manieren vindt u op trouw.nl/duurzame100.


