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13 februari 1979 

Betreft: Gesprek met minister Van der Stee 
(woensdag 14 februari 1979?) 

Uit de voorlopige notulen van de vergadering van de MR van 
jl. vrijdag is mij gebleken dat de ministerraad nauwelijks 
is ingegaan op de problematiek van produktiecontingentering 
en eventuele alternatieven. 
Met mijn notitie van vorige week heb ik duidelijk willen 
maken dat de Nederlandse landbouwwereld altijd een liberale 
landbouwpolitiek heeft voorgestaan omdat ons dat het beste 
uitkwam. 
We geraken nu in een situatie waarin sprake is van toenemende 
overproduktie in bepaalde sectoren, met name in de zuivel. 
Nederland heeft aan die overproduktie een belangrijke bijdrage 
geleverd. Op 1 december 1978 hadden we 100.000 melkkoeien 
meer dan op 1 december 1977. Die 100.000 koeien geven een 
half miljard liter melk! 
We kunnen nu wel nee blijven zeggen tegen iedere vorm van 
produktiecontingentering maar we moeten wel beseffen dat 
dan het alternatief is dat we jarenlang de melkprijs niet 
meer zullen kunnen verhogen en eigenlijk zelfs zouden moeten 
verlagen. Zo'n aanpak louter en alleen via het prijsbeleid 
zal ongewisse uitkomsten geven. Sommige boeren zullen nog 
meer gaan melken om hun inkomen via volume-expansie op peil 
te houden, anderen zullen hun inkomenspositie geleidelijk 
zien uitgehold. Sociaal gezien is dat nogal wat. 
Niets van deze afweging heb ik in de ministerraadsdiscussie 
teruggevonden. 
Mijn stelling blijft dat in de ministerraad daarover nu eens 
openhartig gesproken moet worden. In de nota zelf moet de 
minister van Landbouw geen enkele uitweg uit de problematiek 
definitief uitsluiten." 
Ik zou het voor de boerenstand een zeer slechte zaak vinden 
wanneer in de publieke opinie de mening postvat dat onze boeren 
parasiteren op de rest van de bevolking. Dat kunnen we alleen 
voorkomen door de overschotten binnen redelijke perken te 
houden. Dat vind ik prioriteit nr. 1. 
Een langdurig volgehouden prijsbevriezing zou ik sociaal 
onverantwoord vinden. Een beheerste prijsverhoging, mede 
afhankelijk van inflatie en produktiviteitsstijging lijkt 
mij voor de komende jaren rechtvaardiger. 
Sluitstuk daarop zal dan moeten zijn enigerlei maatregel 
die de groei van de produktie binnen de perken houdt. 
Ik hoop dat u die benadering aan minister Van der Stee kunt 
voorleggen. Teveel krijg ik de indruk dat we blijven bepleiten 
wat we de afgelopen 20 jaar hebben bepleit met voorbijzien 
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van de grote verandering die de marktsituatie inmiddels heeft 
ondergaan. 
Jonge boeren die tot over hun oren in de schuld zitten, kun 
je nog wel duidelijk maken dat de produktiegroei moet worden 
afgeremd; je zult ze nimmer kunnen overtuigen dat het redelijk 
is de melkprijzen jaren achtereen niet meer te verhogen omdat 
de marktsituatie dat niet toelaat. Dat is ook niet redelijk! 

Gra/vdH 


