
geleverd zijn door genoemd
geitenbedrijf, een ruiming en een
blokkade zullen plaatsvinden, te
weten de voortzetting van het
algemeen verbod zoals dat al enige
tijd gold. Verder zal rond een
handelaar aan wie ook bokjes zijn
geleverd, eveneens in een cirkel van
10 km een standstill worden
afgekondigd. In het kader van
preventieve ruiming waarbij een
slachterij betrokken was, zal
eveneens een zone van 10 km
worden ingesteld. Ik benadruk dat
het hierbij gaat om preventieve
maatregelen die worden genomen
om te verhinderen dat, mocht het zo
zijn dat sprake is van een bevestiging
van mond- en klauwzeer, enige
verdere uitbraak zou kunnen
plaatsvinden.

Ik heb tevens besloten om met
ingang van twee uur vanmiddag de
import uit het buitenland en de
export naar het buitenland van
levend vee stop te zetten. Het gaat
overigens om bedrijven waar naar
alle waarschijnlijkheid geen directe
diercontacten hebben plaatsgevon-
den. Zoals bekend, hebben wij in het
kader van hetzelfde preventieve
beleid eerder de schapen uit
Frankrijk en de dieren uit het
Verenigd Koninkrijk getraceerd. Die
tracering heeft het ook mogelijk
gemaakt, deze beperkte preventieve
maatregelen te nemen. Zoals ik al
zei, zullen deze maatregelen ingaan
ongeveer veertien minuten na heden.

Aan de orde is de behandeling van
de wetsvoorstellen:

- Wijziging van de Vreemdelin-
genwet 2000 (27585);

- Opneming in de Wet toezicht
effectenverkeer 1995 van
bepalingen betreffende openbare
biedingen op effecten (27172);

- Wijziging van de Wet toezicht
effectenverkeer 1995 in verband
met de toetsing van gekwalifi-
ceerde deelnemingen in effec-
tenbeurzen (27599).

Deze wetsvoorstellen worden zonder
beraadslaging en zonder stemming
aangenomen.

Aan de orde is de behandeling van
de wetsvoorstellen:

- Vaststelling van de begroting
van de uitgaven en ontvangsten
van het Ministerie van Land-
bouw, Natuurbeheer en Visserij

(XIV) voor het jaar 2001
(27400-XIV);

- Vaststelling van de begroting
van de uitgaven en de ontvang-
sten van het Diergezondheids-
fonds voor het jaar 2001
(27400-F).

De beraadslaging wordt geopend.
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De heer Van der Linden (CDA):
Voorzitter! Het lijkt erop dat niets de
sector bespaard blijft. Helaas zijn
deze draconische maatregelen
onontkoombaar. De agrarische sector
gaat door een diep dal. BSE en MKZ
hebben de vleessector in een diepe
crisis gedrukt. Ik zeg zonder
schaamte dat het mij – ook als
boerenzoon – pijn doet om te zien
hoe de sector hier op dit ogenblik
onder lijdt. Sommigen grijpen deze
situatie aan om ervoor te pleiten, het
landbouwbeleid op ondoordachte
wijze op de schop te nemen. De
bedrijven moeten kleinschaliger,
extensiever worden en een aanzien-
lijk deel moet overschakelen op een
biologische werkwijze. Gefundeerde
onderbouwingen en een analyse van
de toekomstige gevolgen ontbreken.
Delen van de agrarische sector
verkeren in een rampzalige situatie,
terwijl de boeren zelf zich vertwijfeld
afvragen welke schuld hen treft en
wat hun verdere toekomst is. De
kernvraag is op welke wijze wij de
voedselveiligheid maximaal kunnen
waarborgen en welk consequenties
uit de huidige situatie getrokken
worden. De Landbouw Raad lijkt tot
op het bot verdeeld, zowel ten
aanzien van BSE en MKZ als
biotechnologie en de midterm review
2002.

Voorzitter! Mijn eerste onderwerp
betreft de primaire sector. Over
boeren en tuinders wordt weinig
gesproken. Buitenstaanders moeten
haast het gevoel krijgen dat het om
een afgeschreven sector gaat. In de
nota Voedsel en groen komen de
positie en de toekomst van land- en
tuinbouw nauwelijks ter sprake.
Terecht merkte onze fractievoorzitter
in zijn befaamde lezing te Zwolle op
19 januari jongstleden op dat het
woord ’’landbouw’’ node in de titel
van deze belangrijke beleidsnota
gemist wordt. ’’Waar staat het
agrofoodcomplex in 2010? Waar
moet het staan in onze samenle-
ving?’’ Zo luidt de belangrijke
strategische vraag. De vraag waar de

primaire sector in 2010 staat,
ontbreekt helaas nog. Zonder
binnenlandse primaire productie zou
volgens een analyse van het LEI en
het CPB een aantal sectoren in de
agribusiness hun bestaans-
mogelijkheid in dit land verliezen. De
sociaal-economische betekenis van
de Nederlandse agrosector recht-
vaardigt dat een wezenlijke plaats
wordt ingeruimd voor de positie en
het perspectief van de primaire
sector. Nu gaat deze sector ernstig
gebukt onder een slecht imago en
vormt in menige discussie een
sluitpost.

De sector staat onder grote druk
en velen binnen de sector ervaren dit
als een psychische druk. Een
sprekend voorbeeld is de Vijfde nota
ruimtelijke ordening. Macro-
economische berekeningen over de
consequenties van de verschillende
aanwendingen van de grond
ontbreken. Het gevecht om de
schaarser wordende grond is in volle
gang. Te zeer wordt de ruimte
beoordeeld door een grootstedelijke
bril. Indien land- en tuinbouw één
van de belangrijkste dragers moet
blijven van het platteland en de
plattelandsontwikkeling, dan moet
aan jonge ondernemende agrariërs
ook een perspectief geboden
worden. Niemand betwist dat ten
behoeve van andere, algemene
belangen grond aan de landbouw
onttrokken moet blijven worden.
Maar het gemak waarmee dit
gebeurt, toont aan dat onvoldoende
rekening wordt gehouden met de
effecten die dit, in een landbouw-
politiek die zich steeds meer richt op
extensivering van de agrarische
bedrijfsontwikkeling, met zich brengt.
Uit het LEI-bericht blijkt dat
agrarische bedrijven te weinig
verdienen om de omslag te kunnen
maken; dalende opbrengstprijzen bij
stijgende kosten. De boer moet
steeds meer investeren in milieu,
dierenwelzijn, dierengezondheid,
energie en wordt daarnaast
geconfronteerd met fors stijgende
grondprijzen.

In een opmerkelijk artikel schetst
Frits Bloemendaal in HP/De Tijd van
16 februari jongstleden een
opdoemend toekomstscenario voor
boer en tuinder. Helaas, zo is mij
gebleken, herkennen terecht of ten
onrechte maar al te veel boeren zich
in dat beeld. ’’De boer zit in de tang
en veel vluchtwegen heeft hij niet’’,
constateert Bloemendaal. Hij schetst
het beeld van de leegloop van de
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