Persbericht, 11 maart 2013
Liberalisering Europese suikerproductie staat haaks op ambities duurzame landbouw
Liberalisering van de Europese landbouwmarkt maakt het moeilijker kringlopen te sluiten en
vergroot de afstand tussen producent en consument. Dat staat haaks op duurzame landbouw.
Die conclusie trekt de Raad voor Integrale Duurzame Landbouw en Voeding in een rapport over
de voorgestelde liberalisering van de Europese suikerproductie.

Gemeenschappelijk Landbouwbeleid en duurzame suikerproductie
Woensdag wordt er in Brussel verder beslist over het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid voor de
periode 2014-2020. Daarin worden maatregelen voorgesteld die duurzame landbouw dichterbij
brengen, zoals maatregelen t.a.v. biodiversiteit en klimaat, die boeren op hun bedrijf moeten
doorvoeren om in aanmerking te blijven komen voor inkomenssteun. Daarnaast zijn er maatregelen
gericht op het stabiliseren van markten en het in stand houden van levensvatbare gemeenschappen
met voldoende werkgelegenheid op het platteland. Tegelijk wordt gekozen voor verdere liberalisering,
met name ook van de suikermarkt.
Door eerdere hervormingen is de EU al van netto-exporteur een netto-importeur van suiker geworden.
Verdere liberalisering leidt tot het verdwijnen van de suikerproductie uit delen van de EU en tot
toenemende afhankelijkheid van – vooral uit Brazilië - geïmporteerde suiker. De Raad pleit ervoor in
de suikersector de kans te benutten om te komen van een lineaire voedselketen naar een circulaire
voedselketting, die de weg opent naar een meer circulaire economie als onderdeel van een integrale
duurzame Europese landbouw- en voedselvoorziening. Daarbij kan er weer contact zijn tussen
producent en consument en blijven grondstoffen in regionale kringlopen.
Integrale aanpak nodig
Begin 2012 heeft de RIDLV haar visie op de landbouw en voedselproductie gepresenteerd. Volgens
de Raad is er in diverse geledingen uit de maatschappij behoefte aan een integrale aanpak. Centraal
hierin staat dat voedsel weer een zichtbare verbinding met zijn agro-ecologische en sociale omgeving
krijgt. Daardoor worden relaties en samenhangen hersteld. Consument en producent kunnen dan
weer met elkaar communiceren en zich verantwoordelijk voor elkaar voelen. Dat kan resulteren in
sociaal draagvlak, maar ook in meer (bio)diversiteit, risicovermindering en –spreiding en herstel van
kringlopen.
Over de Raad:
De Wetenschappelijke Raad voor Integrale Duurzame Landbouw en Voeding is in 2010 opgericht
als een onafhankelijke denktank. De huidige leden zijn: Peter Blom, Machteld Huber, Theo Jetten
(secr), prof. Edith Lammerts van Bueren (vz), prof. Ludwig Lauwers, Anton van Vilsteren, Wouter van
der Weijden, prof. Herman Wijffels en prof. Akke van der Zijpp.
Het rapport van de Raad over de liberalisering van het Europees Landbouwbeleid en de
achterliggende visie “Naar een integrale benadering van duurzame landbouw en gezonde voeding”
(2012) kunt u vinden op: www.ridlv.nl:
Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met Theo Jetten, secretaris van de
Wetenschappelijke Raad voor Integrale Duurzame Landbouw en Voeding, via tel: 0317- 483687 of
email: info@ridlv.nl, en zie ook: www.ridlv.nl

