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Voorwoord
Bij de totstandkoming van het Lozingenbesluit open teelt en veehouderij zijn door het IKCLandbouw diverse malen de economische gevolgen ingeschat van de in het Lozingenbesluit
opgenomen maatregelen. De berekeningen hebben als ondersteuning gediend voor de
afwegingen bij de invulling van het Lozingenbesluit. De in het verslag opgenomen berekeningen
zijn gebaseerd op de ontwerpversie van het Lozingenbesluit zoals dat in januari 1999 in de
Staatscourant is gepubliceerd.
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Samenvatting
Het Lozingenbesluit open teelt en veehouderij
Het Lozingenbesluit open teelt en veehouderij is een zogenaamde ‘Algemene Maatregel van
Bestuur’ (AMvB). Deze algemene regels vervangen de individuele vergunningen op grond van de
Wet Verontreiniging Oppervlaktewater (WVO). Het Lozingenbesluit stelt regels aan lozingen op
het oppervlaktewater alsmede aan het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen. In het
Lozingenbesluit staan onder andere maatregelen die betrekking hebben op de beperking van drift
door middel van een teeltvrije zone en of door andere spuitapparatuur.
Het onderzoek naar de economische gevolgen van het Lozingenbesluit open teelt en veehouderij
bouwt voort op een tweetal eerder uitgevoerde studies. De eerste richtte zich op de economische
gevolgen van milieumaatregelen in de land en tuinbouw1 en een tweede studie was een
verkennende studie naar een tweetal scenario’s over de economische gevolgen van verschillende
maatregelenpakketten voor het Lozingenbesluit2. Tijdens de totstandkoming van het
Lozingenbesluit zijn enkele malen aanvullende berekeningen uitgevoerd waarbij eerdergenoemde
studies als basis hebben gediend. Voor de maatregelen in het ontwerp Lozingenbesluit van 4
januari 1999 zijn nieuwe berekeningen uitgevoerd die zijn opgenomen in dit rapport.
De maatregelen van het Lozingenbesluit zijn onderverdeeld in drie categorieën: driftbeperkende
maatregelen, maatregelen van een mestvrije zone op grasland en sanering van afvalwaterlozingen
rondom de gebouwen. De nadruk in de berekeningen heeft gelegen op de driftbeperkende
maatregelen. Het Lozingenbesluit zal gefaseerd worden doorgevoerd. De berekeningen zijn
gebaseerd op de eindfase die naar verwachting in 2003 en deels in 2005 van kracht zal worden.
Naast de berekeningen van de kosten is een inschatting gemaakt van de gevolgen voor de
continuïteit van bedrijven
Gevolgen van driftbeperkende maatregelen
De grootste kosten worden veroorzaakt door de teeltvrije zone bij de verschillende bedrijfstypen.
Voor veel gewassen is een teeltvrije zone van 25 cm of 50 cm reeds gangbare landbouwpraktijk.
Op delen van percelen is er vaak een kavelpad langs het perceel en in de fruitteelt zijn
windsingels en rijpaden langs de sloot vrij algemeen. De breedte van de teeltvrije zone in het
Lozingenbesluit is in het algemeen breder en geldt voor alle perceelsranden die grenzen aan
oppervlaktewater.
In de fruitteelt zijn de kosten van een teeltvrije zone hoger dan bij andere gewassen. De teeltvrije
zone is in de fruitteelt breder dan in de andere gewassen. De overgangstermijnen in het
Lozingenbesluit voor de fruitteelt sluiten globaal aan bij het normale vervangingsritme van
boomgaarden, waardoor de kosten vanwege versneld afschrijven van boomgaarden beperkt zullen
zijn.
Het verschil in kosten tussen de regio’s heeft betrekking op het verschil in de gemiddelde lengte
slootkant per hectare in de verschillende regio’s.
Gemiddelde kosten van driftbeperkende maatregelen (gulden per jaar per bedrijf)
Bedrijfstype
Regio met
Regio met
laagste kosten hoogste kosten
Akkerbouw
1.700
3.900
Gespecialiseerde melkveehouderij
300
600
Gemengde melkveehouderij/akkerbouw
Vollegrondsgroenteteelt
900
3.100
Fruitteelt *)
300
5.300

Gemiddelde
Nederland
2.400
500
600
1.700
1.900

1

IKC Landbouw/LEI-DLO (1996) Lastenverlichting en lastenverzwaring in de land- en tuinbouw in
de periode 1990-1998
2
IKC Landbouw/LEI (1997) Technisch-economische gevolgen van een aantal pakketten van
maatregelen voor de AMvB WVO open teelt
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*) Er is vanuit gegaan dat de fruitteeltbedrijven de maatregelen kunnen laten aansluiten bij het
normale vervangingsmoment van de boomgaard.
Gevolgen mestvrije zone en sanering afvalwaterstromen
Veel maatregelen om de lozing van afvalwaterstromen rond gebouwen te beperken zijn al
genomen op basis van vergunningen of vanwege andere milieuwetgeving. De jaarlijkse kosten
voor de sanering of beperking van afvalwaterlozingen rondom gebouwen en van het beperken
van het meemesten van sloten bedragen 1.000 tot 2.000 gulden per bedrijf. Daarbij is uitgegaan
van een zogenaamde milieuhoek. In de praktijk kan door preventieve maatregelen de investering
in een milieuhoek meestal voorkomen worden.
Voor grasland zal een mestvrije zone gelden van 1 meter. De mestvrije zone zal leiden tot een
opbrengstreductie aan gras in de mestvrije zone die met name in de veenweidegebieden kan
oplopen tot ƒ1.200,- per bedrijf. Voor een gemiddeld bedrijf in Nederland zijn de kosten ƒ700,-.
Gevolgen voor de continuïteit van bedrijven
De kosten van de emissiebeperkende maatregelen zullen grotendeels ten laste komen van het
gezinsinkomen na een fiscale verrekening. Om een indruk te geven van de betekenis van de
kosten zijn deze gerelateerd aan het gemiddelde gezinsinkomen op de verschillende
bedrijfstypen. De extra kosten ten gevolge van het Lozingenbesluit betekenen vooral voor de
akkerbouw, de groenteteelt en de fruitteelt een substantiële vermindering van dit inkomen.
De emissiebeperkende maatregelen hebben geen gevolgen voor de continuïteit van
melkveehouderijbedrijven. De kosten liggen voor het gemiddelde akkerbouw-, de
vollegrondsgroenteelt- en fruitteeltbedrijf hoger maar zullen geen gevolgen hebben voor de
continuïteit. Echter in waterrijke gebieden kunnen door ongunstige bedrijfsomstandigheden,
zoals een groot aantal sloten per hectare, met name fruitbedrijven in financiële problemen
komen.
Bedrijfstype

Akkerbouw
Gespecialiseerde melkveehouderij
Gemengde
melkveehouderij/akkerbouw
Vollegrondsgroenteteelt
Fruitteelt

Omzet Gezinsinkomen
(gulden per
(gulden per
jaar)
jaar)

340.000
352.000
346.000

71.000
85.000
67.000

392.000
332.000

63.000
42.000

Gemiddelde Negatief effect
totale kosten
op
van gezinsinkomen
maatregelen
(gulden per
jaar per
bedrijf)
3.900
5%
2.000
2%
2.100
3%
3.200
3.400

5%
8%

Discussie
Bij de berekening van bovengenoemde kosten is uitgegaan van een maatregelenpakket zoals dat
na het verstrijken van alle overgangstermijnen wordt verplicht. Daarbij is geen rekening gehouden
met nieuwe teelttechnische ontwikkelingen, waardoor naar verwachting andere maatregelen
mogelijk worden, of met de dynamiek in de economische afwegingen op bedrijfsniveau. Verwacht
mag worden dat de kosten in de loop van de jaren zullen afnemen. Door optimalisering van de
inzet van vaste arbeid en machines, schaalvergroting, optimalisering van het bouwplan en de
perceelsinrichting zullen de vaste kosten afnemen. Een bijdrage is ook te verwachten van het
dempen van sloten, landinrichtingsprojecten en kavelruil. De teeltvrije zones zullen een impuls
geven aan de ontwikkeling van nieuwe drift-arme spuittechniek.
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1 Inleiding

1.1 Achtergronden
Gedurende de totstandkoming van het concept Lozingenbesluit open teelt en veehouderij zijn een
aantal malen door het IKC Landbouw samen met het LEI-DLO de gevolgen ingeschat van de
voorgenomen maatregelen. Een eerste verkennende studie is verschenen in september 1997 3.
Gedurende de totstandkoming van het Lozingenbesluit zijn de daarin opgenomen maatregelen
een aantal malen gewijzigd en door het IKC Landbouw op de economische consequenties
doorgerekend. Daarbij is de eerder genoemde studie steeds als uitgangspunt genomen. In dit
rapport zijn de berekeningen zoals die zijn opgenomen in de nota van toelichting van het
ontwerp Lozingenbesluit van 4 januari 1999, nader toegelicht.

1.2 Aanpak en uitgangspunten
Het onderzoek bouwt voort op een eerder uitgevoerd onderzoek. Het volgt grotendeels dezelfde
uitgangspunten en extrapoleert de resultaten van de eerder studie.
Belangrijkste uitgangspunten:
• De berekeningen zijn voor een gemiddeld bedrijf in Nederland of in verschillende regio’s,
gebaseerd op de gegevens uit het LEI bedrijveninformatienet
• Voor het gemiddelde bedrijf is een inschatting gemaakt welke maatregelen er genomen
moeten worden.

3

Technisch economische aspecten van emissiebeperkende maatregelen in de Open Teelten IKC
Landbouw, 1997
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2 Economische gevolgen driftmaatregelen naar bedrijfstype

2.1 Algemeen
Een aantal driftbeperkende maatregelen gelden voor meerdere sectoren:
• spuitboomhoogte maximaal 50 cm boven het gewas
• voor relevante spuitapparatuur gebruik driftarme doppen en kantdoppen
• spuiten bij windsnelheid van 5 m/s of minder(ontheffing bij oogstbedreigende situaties)
Aan deze maatregelen zijn geen kosten verbonden of ze worden al voor een groot deel in de
praktijk toegepast. Zo worden driftarme doppen en kantdoppen al op vrijwel alle bedrijven al
gebruikt.
In het concept Lozingenbesluit is aan het verbod van spuiten bij een windsnelheid van meer dan 5
m/s de uitzondering toegevoegd dat in oogstbedreigende situaties bij meer dan 5 m/s mag
worden gespoten. Dit leidt niet tot extra kosten.

2.2 Akkerbouwbedrijven
Uitgangssituatie akkerbouwbedrijf
De kosten van de driftbeperkende maatregelen zijn berekend voor het gemiddelde
akkerbouwbedrijf in Nederland, het gemiddelde akkerbouwbedrijf in het gebied Veenkoloniën en
Oldambt en voor het gebied Bouwstreek en Hogeland. De bedrijfseconomische gegevens zijn
afkomstig van het LEI bedrijveninformatienet.
Kenmerk
Regio
Bedrijfsgrootte (ha)
Teeltplan (%)

Sloten (m/ha)

Regio met laagste
kosten
Veenkoloniën/Oldambt
60
Veenkoloniën
20% granen
45%
(fabrieks)aardappelen
20% suikerbieten
Oldambt:
58% granen
10 % aardappelen
14% bieten
70

Regio met hoogste Gemiddelde Nederland
kosten
Bouwstreek/Hogeland
Nederland
63
59
33% (poot)aardappelen
28% granen
33% granen
29% aardappelen
16% bieten
19% suikerbieten

105

78

Teeltvrije zone:
Voor de teeltvrije zone is in het concept Lozingenbesluit een aantal alternatieven aangegeven. Bij
het gebruik van luchtondersteuning is een smallere teeltvrije zone mogelijk, voor biologische
teelt is geen teeltvrije zone vereist. In de berekeningen is uitgegaan van een veldspuit zonder
luchtondersteuning zoals op de meeste bedrijven in de praktijk het geval is. De investering in
luchtondersteuning weegt vooralsnog niet op tegen de smallere teeltvrije zone.
De breedte van de teeltvrije zone is voor de berekening aangepast en vereenvoudigd. Allereerst is
de teeltvrije zone zoals het in het concept Lozingenbesluit staat vermeld van de insteek tot het
hart van de eerste gewasrij. Om te berekenen over welke afstand de gewasrij verplaatst moet
worden moet de breedte verminderd worden met een halve gewasrij en een eventuele reeds
bestaande onbeteelde ruimte. Voor het gewas aardappel wordt de effectieve zone als volgt
berekend: de afstand tussen de insteek en het hart van de gewasrij is een halve gewasrij. In de
praktijk is er iets bredere strook dan een halve gewasrij . Bij elkaar is in de huidige situatie een
afstand van 75 cm tussen de insteek en het hart van de laatste gewasrij aardappel. Voor de
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teeltvrije zone uit het Lozingenbesluit moet de gewasrij 150 cm ‘verplaatst’ worden. Dit laatste is
de effectieve zone genoemd.
Op basis van het bouwplan, waarbij voor de verschillende gewassen een andere effectieve zone
geldt is een gemiddelde effectieve zone berekend voor het gehele bedrijf. De effectieve zone is
voor de verschillende regio’s ondanks verschillen in bouwplan vrijwel gelijk. De berekening van
een gemiddelde teeltvrije zone is nodig om eenvoudig de kosten met een gemiddeld bedrijfssaldo
te berekenen.
Akkerbouw
Aardappelen
Graan
Bieten en overige gewassen
Gemiddelde teeltvrije zone

Teelt- en mestvrije vrije zone
225 cm
100 cm
125 cm

Effectieve zone
150 cm
75 cm
75 cm
100 cm

Kosten van de teeltvrije zone
Kosten akkerbouwbedrijven(gld/jr/bedrijf)
Maatregel
Regio met laagste Regio met hoogste
kosten
kosten
Teeltvrije zone
1.700
3.900

Gemiddelde
Nederland
2.400

De kosten voor de teeltvrije zone bestaan uit het verlies aan saldo voor de teeltvrije oppervlakte,
de kosten voor het onderhoud van de teeltvrije zone en extra onderhoud van het talud van de
sloot. De verlies aan saldo (opbrengsten minus toegerekende kosten) zijn voor de verschillende
gebieden afhankelijk van het bouwplan en de lengte slootkant.

2.3 Melkveehouderijbedrijven
Het LEI hanteert voor de melkveehouderij verschillende indelingen naar de mate van specialisatie
in de melkveehouderij. Voor dit onderzoek is een indeling genomen in het gespecialiseerde
melkveehouderij en gemengd melkveehouderij. Het type gemend melkveehouderij heeft naast de
melkveehouderij een belangrijke inkomstenbron uit intensieve veehouderij en akkerbouw.
Uitgangssituatie gespecialiseerde melkveehouderijbedrijf
In het algemeen zullen bespuitingen in de melkveehouderij worden uitgevoerd door
loonwerkbedrijven.
Kenmerk
Regio

Regio met laagste
kosten
Centraal Nederland

Bedrijfsgrootte (ha)
Sloten (m/ha)

23
40

Regio met hoogste Gemiddelde Nederland
kosten
Hollands/Utrechts
Nederland
weidegebied
31
33
400
175

Spuitvrije zone:
Melkveehouderij
Grasland
Mais

Teelt- en mestvrije vrije zone
100 cm
125 cm
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Effectieve zone
100
100

11

Kosten spuitvrije zone gespecialiseerde melkveehouderijbedrijven
Op grasland is er geen sprake van een teeltvrije zone maar een spuitvrije zone. Op 1 meter van de
insteek mag wel gras worden geteeld maar mag er niet worden gespoten.
Kosten gespecialiseerde melkveehouderijbedrijven (gld/bedrijf)
Maatregel
Regio met laagste Regio met hoogste
kosten
kosten
Spuitvrije zone
300
600

Gemiddelde
Nederland
500

De kosten zijn beperkt en bestaan uit de teeltvrije zone voor de maisteelt en de extra kosten voor
het onderhoud van de insteek van de sloot.
Kosten van driftbeperkende maatregelen voor gemengde melkveehouderijbedrijven
Maatregel
Teeltvrije zone

Gemiddelde Nederland
600

De gemengde melkveehouderijbedrijven onderscheiden zich van de gespecialiseerde
melkveehouderijbedrijven door de combinatie met intensieve veehouderij en de het iets grotere
areaal akkerbouw met name mais en aardappelen. De iets hogere kosten voor gemengde
melkveehouderijbedrijven ten opzichte van de gespecialiseerde melkveehouderijbedrijven komt
voor rekening van de teeltvrije zone voor maisteelt en aardappelen.

2.4 Vollegrondsgroenteteeltbedrijven
Uitgangssituatie vollegrondsgroenteteeltbedrijf
De vollegrondsgroenteteelt kent verschillende bedrijfstypen met een sterk verschillend teeltplan
en met een groot verschil in de lengte aan slootkant.
Kenmerken
Regio
Bedrijfsgrootte (ha)
Teeltplan (ha)

Sloten (m/ha)

Regio met laagste
kosten
Drenthe, Overijssel,
Flevoland, Gelderland,
Noord Brabant, Limburg
12
1,6 ha aardbei
2 ha prei
1,6 bladgewassen
6,8 divers
32

Regio met hoogste Gemiddelde Nederland
kosten
Groningen, Friesland,
Nederland
Utrecht, noord-Holland,
Zuid-Holland, Zeeland
8
10
7 ha kool
1 ha overig
131

65

Teeltvrije zone:
In het concept Lozingenbesluit staat voor de intensief bespoten gewassen zoals prei, sla en
aardbeien een teeltvrij zone van 225 cm geformuleerd en voor minder bespoten gewassen zoals
kool een teeltvrije zone van 125 cm.
Voor de berekeningen is uitgegaan van een vereenvoudiging door uit te gaan van een gemiddelde
effectieve teeltvrije zone van 100 cm. Voor het gemiddelde heeft de koolteelt zwaarder gewogen
dan de andere teelten omdat de koolteelt vooral in waterrijke gebieden plaatsvindt.
Vollegrondsgroenteteelt
Prei, aardbeien, sla
Kool
Gemiddeld

12

Teelt- en mestvrije vrije zone
225
125

Effectieve zone
175
75
100
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Kosten driftmaatregelen voor vollegrondsgroenteteeltbedrijven
Kosten gespecialiseerde vollegrondsgroenteteeltbedrijven (gld/bedrijf)
Basismaatregelen
Regio met laagste Regio met hoogste
kosten
kosten
Teeltvrije zone
900
3.100

Gemiddelde
Nederland
1.700

De kosten van de teeltvrije zone worden veroorzaakt door het verlies aan beteelbaar oppervlakte.

2.5 Fruitteeltbedrijven
Uitgangssituatie fruitteeltbedrijven
Regio met laagste
kosten
Regio
Brabant, Limburg,
Drenthe, Overijssel,
Groningen, Friesland
Bedrijfsgrootte (ha)
12
Teeltplan (ha)
appel 10 ha
peer 1 ha
Sloten (m/ha)
13

Regio met hoogste Gemiddelde Nederland
kosten
Zuid Holland, NoordNederland
Holland, Utrecht
11
appel 8 ha
peer 3 ha
203

11
appel 9 ha
peer 2 ha
91

Teeltvrije zone
In het ontwerp Lozingenbesluit staat beschreven dat fruitteeltbedrijven met een ongunstige
verkaveling in 2005 i.p.v. 2003 aan de eindsituatie moeten voldoen.
Naast de teeltvrije zone is voor de fruitteelt specifiek opgenomen dat de laatste gewasrij langs de
sloot alleen vanaf de slootkant mag worden bespoten. Hieraan zijn geen kosten verbonden.
In het concept Lozingenbesluit zijn een aantal alternatieven aangegeven voor de driftbeperkende
maatregelen: een teeltvrije zone van 600 cm, een teeltvrije zone van 150 cm en een windsingel of
tunnelspuit of biologische teelt. Voor de berekeningen is ervan uit gegaan dat de ondernemer
kiest voor een teeltvrije zone van 6 meter. Het plaatsen van een windsingel zal in de praktijk een
bredere zone van 4 meter vragen om de windsingel en de sloot te kunnen onderhouden. De
teeltvrije zone van 6 meter is in dat geval vaak goedkoper. De tunnelspuit en biologische teelt zijn
nog niet breed toepasbaar.
Er is vanuit gegaan dat de kopakker 4,5 meter breed is. Op de plaatsen waar al een windsingel
staat blijft die gehandhaafd, Voor de gedeelten waar een rijpad is of bomen op de slootkant staan
zal een teeltvrije zone van 600 cm worden aangelegd. Er is vanuit gegaan dat er geen vroegtijdige
afschrijving van bomen nodig is die in de teeltvrije zone staan.
Fruitteelt
Appel, peer

Teelt- en mestvrije zone
600 cm

Effectieve zone
525 cm

Kosten van de teeltvrije zone
De kosten zijn berekend door het verlies aan beteelbaar oppervlakte door de teeltvrije zone te
vermenigvuldigen met het saldo (opbrengsten minus variabele kosten) op basis van het LEI
bedrijveninformatienet.
Gevolgen fruitteeltbedrijven (gld/bedrijf)
maatregelen
Regio met laagste Regio met hoogste
kosten
kosten
Teeltvrije zone
300
5.300
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Gemiddelde
Nederland
1.900

13

3 Overige kosten

3.1 Kosten van een mestvrije zone op grasland
Uitgangspunten
Op grasland is er geen sprake van een teeltvrije zone maar van een mestvrije zone en spuitvrije
zone. De zone van 1 meter langs de slootkant mag wel met gras beteeld worden maar niet
worden bespoten of bemest. In de deze paragraaf zullen de specifieke kosten van de
opbrengstderving door niet te bemesten worden uitgewerkt. In de huidige tekst van het
Lozingenbesluit open teelten bestaat de maatregel uit een mestvrije zone van 1 meter voor
grasland in de eindsituatie zoals waarschijnlijk in 2003 gerealiseerd wordt.
Kosten mestvrije zone op grasland
• De kosten bestaan uit een opbrengstderving aan voerdergewas minus de kosten van kunstmest.
• Niet meegenomen in de berekening zijn eventuele minder maaikosten van de strook, de
lagere opbrengsten van het gewas langs de sloot.

Kenmerk
Regio
Gemiddelde
bedrijfsgrootte
(ha)
Lengte Slootkant
(m/ha)
Kosten mestvrije
zone per bedrijf
(gld per bedrijf)

Regio met laagste
kosten
Centraal Nederland

Gemiddelde
Nederland
Nederland

23

Regio met hoogste
kosten
Hollands/Utrechts
weidegebied
31

40

400

175

100

1.200

700

33

De gemiddelde kosten voor een mestvrije zone op grasland bedragen 700 gulden. De kosten in de
veenweidegebieden liggen gemiddeld 500 gulden hoger dan voor het gemiddelde
gespecialiseerde melkveehouderijbedrijf in Nederland.

3.2 Kosten van sanering of beperking afvalwaterlozingen en overige
maatregelen
Het beperken of sanering van afvalwaterstromen is een reeks maatregelen die per bedrijf zeer
verschillend zullen uitwerken afhankelijk van de individuele bedrijfssituatie. Verder zijn veel
maatregelen via vergunningen of andere aansluitende wetgeving reeks van kracht.
Het gaat om de volgende maatregelen:
• Afvalwater met bestrijdingsmiddelen en meststoffen opvangen
• Sanitair afvalwater zuiveren
• Spoelwater hergebruiken en schoonmaakwater bezinken
• Erfverharding schoonhouden
Overige maatregelen:
Kantstrooivoorziening op de kunstmeststrooier
Voor de verschillende maatregelen voor de sanering van afvalwaterstromen en voor het niet
meemesten van de sloot is een bedrag aan kosten ingeschat van 1.000 tot 2.000 gulden per
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bedrijf. Hierbij is uitgegaan van een milieuhoek op het bedrijf. In de meeste gevallen zijn door
preventieve maatregelen in het bedrijf de extra kosten te beperken.
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4 Gevolgen voor de continuïteit van bedrijven

4.1 Gevolgen per bedrijfstype
Om een inschatting te geven van de gevolgen van economische gevolgen van het Lozingenbesluit
zijn de kosten gerelateerd aan het gemiddelde gezinsinkomen en omzet van de verschillende
sectoren en is een inschatting gemaakt van de gevolgen voor de continuïteit van de bedrijven. Om
een inschatting te kunnen maken is een vergelijking ge maakt tussen de kosten van het
Lozingenbesluit en de kosten van algemene milieumaatregelen en de continuïteit zoals dat is
berekend voor de studie Lastenverzwaring4.
De kosten van het Lozingenbesluit gerelateerd aan het gezinsinkomen per bedrijfstype
Bedrijfstype
Omzet Gezinsinkom
Gemiddelde Negatief effect
(gulden per
en (gulden totale kosten
op
jaar)
per jaar)
van gezinsinkomen
maatregelen
(gulden per
jaar per
bedrijf)
Akkerbouw
340.000
71.000
3.900
5%
Gespecialiseerde melkveehouderij
352.000
85.000
2.000
2%
Gemengde melkveehouderij
346.000
67.000
2.100
3%
Vollegrondsgroenteteelt
392.000
63.000
3.200
5%
Fruitteelt
332.000
42.000
3.400
8%
Als de kosten van de maatregelen uit het Lozingenbesluit worden gerelateerd aan het
gezinsinkomen en wordt vergeleken met eerder gedane berekeningen over continuïteit van
bedrijven ontstaat het volgende beeld:
• De driftpakketten hebben geen gevolgen voor de continuïteit van de melkveehouderijbedrijven
• Voor de akkerbouwbedrijven, vollegrondsgroentebedrijven en fruitteeltbedrijven hebben de
pakketten gemiddeld genomen geen gevolgen voor de continuïteit. In de waterrijke gebieden
kunnen door ongunstige bedrijfsomstandigheden ( veel meter sloot per ha) met name
fruitteeltbedrijven in de financiële problemen komen.

4.2 Discussie
Een berekening van kosten is een momentopname en neemt niet de dynamiek mee die optreedt
als door maatregelen een andere impuls aan economische afwegingen worden gegeven.
Verwacht mag worden dat door deze dynamiek de kosten in de loop van de jaren zullen afnemen.
Een aantal ontwikkelingen zullen hieraan bijdragen:
• De kosten van een teeltvrije zone zijn berekend aan de hand van de omzetdaling die optreedt,
verminderd met de direct toegerekende kosten. In de loop van enkele jaren zal door
verschillende ontwikkelingen, ook in de vaste kosten of de omzet, een aanpassing
plaatsvinden. Hierbij kan worden gedacht aan de optimalisering van de inzet van vaste arbeid,
koelruimte en machines, schaalvergroting door uitbreiding van de bedrijfsgrootte waardoor de
daling van de omzet teniet wordt gedaan, het optimaliseren van het bouwplan, de aanleg van
vaste rijpaden en betere perceelsinrichting. Een bijdrage is ook te verwachten van het dempen
van sloten, landinrichtingsprojecten en kavelruil.
• Verder zal er door de driftmaatregelen een impuls uitgaan om de spuittechniek verder te
ontwikkelen. De dwarstroomspuit met reflectieschermen of tunnelspuit voor de fruitteelt zal
verder worden ontwikkeld. De rijenspuit in combinatie met gecoat zaad, of de verbetering van
4

IKC Landbouw/LEI-DLO (1996) Lastenverlichting en lastenverzwaring in de land- en tuinbouw in
de periode 1990-1998
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•

overkapping of afscherming op de veldspuit wordt financieel interessant. Dezelfde technische
ontwikkeling geldt voor andere toedieningstechnieken zoals zaadcoating.
Door de afname van het aantal bedrijven in de landbouw door bedrijfsbeëindiging zullen met
name de verouderde, slecht verkavelde bedrijven niet voor intensieve teelten worden
voortgezet. Deze percelen met veel oppervlaktewater zullen als weiland of ander minder
intensief gebruik worden voortgezet.
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