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Motivatie van landbouwers om deel te nemen aan
gezamenlijke agromilieumaatregelen
Samenwerking tussen landbouwers en andere regionale belanghebbenden
bij natuurbehoudsacties zou de ecologische resultaten van maatregelen
kunnen verbeteren. Momenteel is er weinig bekend over de motivatie van
landbouwers om deel te nemen aan samenwerkingsverbanden. Voor
individuele agromilieumaatregelen is het bekend dat de motivatie van
landbouwers een belangrijke variabele is die hun deelname beïnvloedt.
Hun motivatie wordt gevormd door een combinatie van context-specifieke,
agronomische, culturele, sociale en psychologische factoren.
In Contracts2.0 richten we ons specifiek op factoren die van invloed zijn op
motivaties in de context van collaboratieve agromilieumaatregelen. Een
grotere kennis over de redenen voor bepaalde motivaties en mogelijke
manieren om deze te beïnvloeden, moet helpen bij de ontwikkeling van
strategieën voor samenwerkingsinitiatieven om de betrokkenheid van
landbouwers te verbeteren.
Voorlopige
resultaten
van
een
literatuurstudie
en
eigen
onderzoeksgegevens, verkregen door middel vaneen enquête en een
workshop met bestuursleden en personeel van Nederlandse
samenwerkingsinitiatieven, bevestigen dat een samenspel van
uiteenlopende factoren een rol speelt en bepalend is voor de motivaties.
Tot de belangrijkste factoren behoren het milieubewustzijn van de boeren
en de verantwoordelijkheid voor landschapsbescherming, die beide net zo
belangrijk zijn als de specifieke kenmerken van de betaling. Een gevoel
van collectieve efficiëntie, coöperatieve tradities en groepsdruk werden als
minder belangrijk aangemerkt. Deze sociale factoren spelen een steeds
grotere rol naarmate samenwerkingsinitiatieven meer ervaring hebben en
ouder worden. Besproken strategieën om de motivatie te bevorderen waren
het verbeteren van de communicatie tussen boeren, een adequaat kader
en het opbouwen van vertrouwen door de facilitatoren, en economische
stimulansen zoals de bonusbetaling door een Nederlands verkoopbedrijf
dat boeren ondersteunt die deelnemen aan het samenwerkingsverband.
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In de Europese context hebben informele samenwerkingsverbanden geleid tot de invoering van
groepsaanvragen voor agromilieumaatregelen (vgl. Verordening (EU) nr. 1305/2013, artikel 28). Naast
collectieve contracten zijn samenwerkingsinitiatieven gebaseerd op lokale participatiestructuren om
maatregelen te coördineren. In Nederland bestaan sinds de jaren 1990 bottom-up initiatieven voor dergelijke
samenwerking. Met ingang van 2016 heeft de regering een verplichte groepsregeling ingevoerd om de
samenwerking systematisch te verbeteren: overheidsinstanties sluiten contracten met milieubewuste
boerencoöperaties die individuele landbouwers contracteren.
Deelname
van
landbouwers
aan
samenwerkingsverbanden is meer dan het
aannemen
van
een
maatregel.
Door
mogelijkheden te bieden voor betrokkenheid bij
de besluitvorming en uitwisseling van lokale
kennis, worden de eigen inbreng en het
engagement van de landbouwers ondersteund.
Het belang van de motivatie van landbouwers
voor deelname, inclusief de extra vrijwillige inzet,
kan dus nog groter zijn dan bij individuele
agromilieumaatregelen. Sociale normen inzake
milieumaatregelen en samenwerking worden
belangrijker, naast de persoonlijke houding
tegenover de natuur en overwegingen inzake
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kosten en baten.
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