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Hetinditverslaggerapporteerdeonderzoekmaaktdeeluitvaneenonderzoeksproject naar schaalvergroting in de tuinbouw. Het project richt
zichineersteinstantieopdeglasgroenteteelt. Ineenlaterstadium zullen
wellicht andere sectoren worden onderzocht. Aan dit onderzoeksproject
nemenverschillendemedewerkersvandeafdelingTuinbouwdeel,dieiedereen aspectvandeschaalvergroting beschrijven. Indit verslagzijn de
schaalvergroting en schaaleffecten in het verleden beschreven terwijl in
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SAMENVATTING

1. Inleiding
Het Landbouw-Economisch Instituut (LEI-DLO)heeft een project gestartomdegevolgen vantechnischeenmaatschappelijke ontwikkelingen
voor debedrijfsgrootte teonderzoeken.Indeze publikatiewordt verslag
gedaanvaneenonderdeelvanditprojectnamelijk debeschrijving vande
ontwikkeling van de bedrijfsgrootte in het verleden. Er isbeschreven in
welke mate schaalvergroting heeft plaatsgevonden en in hoeverre verschillen inbedrijfseconomische resultaten in relatie tot de bedrijfsgrootte
daaraanhebbenbijgedragen.
2. Schaaleffecten
Verschillen in kosten en opbrengsten per sbe veroorzaakt door debedrijfsomvangwordenaangeduidalsschaaleffecten. Schaaleffecten kunnen
worden gezien als een belangrijke stimulans achter bedrijfsvergroting.
Technische ontwikkeling leidt in het algemeen tot een toename van
schaaleffecten. Andere aspecten die bij bedrijfsvergroting een rol spelen
zijn de managementcapaciteiten van de ondernemer, de mogelijkheden
vanfinancieringendedoelstellingvandeondernemer.
3. Schaalvergroting
AandehandvandegegevensuitdemeitellingvanhetCBSzijndeontwikkelingenindeschaalvergrotingbeschreven.
De gemiddelde bedrijfsgrootte van de verwarmde bedrijven is sterk
toegenomen tussen 1975en 1990.Het aandeel in de productiecapaciteit
vande10%grootstebedrijvenisietstoegenomen.Bijdeonverwarmdebedrijvenheeftzichgeenschaalvergrotingvoorgedaan.

4. Kenmerken vanbedrijven metverschillende bedrijfsgrootten
Bedrijven kleiner dan 250 sbe zijn minder gespecialiseerd in bepaalde
gewassen,zezijn grotendeels inLimburgenbuiten degroteglascentragelegen, ze hebben veel oudere ondernemers zonder opvolger en maken
veel gebruik van gezinsarbeid in vergelijking tot bedrijven groter dan
250sbe.Debedrijven groter dan 1000sbe verschillen van middelgrote bedrijven door de specialisatie op de gewassen tomaat, komkommer en paprika, het hoge aandeel van deze bedrijven in het Zuid-Hollands
Glasdistrict en het grote aandeel van vreemde arbeid op deze bedrijven.
Het aantal ondernemers per bedrijf neemt toe met de bedrijfsgrootte.
Daardoor kan het ondernemersrisico over meerdere ondernemers verspreid worden. Slechts een klein deel van de bedrijven is een rechtspersoon (BV of NV); het overgrote deel van de bedrijven is nog een
persoonlijke onderneming.
De onverwarmde bedrijven kenmerken zich door een geringe specialisatieopgewassen endoor veeloudereondernemers zonder opvolger. Onverwarmde bedrijven kleiner dan 70sbe zijn voor een groot deel gelegen
buiten de groteglascentra. Hetgrootste deel van de ondernemers op deze
bedrijven isouder dan 50jaarenheeft geen opvolger.
5. Verschillen inbedrijfsresultaat tussen bedrijven van verschillende
omvang
Om schaaleffecten teonderzoeken isop basis van de LEI-boekhouding
een meervoudige regressie analyse uitgevoerd van gegevens van verwarmde glasgroentebedrijven.
Het nettobedrijfsresultaat per sbeneemt toemet debedrijfsgrootte. Bedrijfsvergroting leidt bij kleine bedrijven tot een grotere verbetering van
het bedrijfsresultaat dan bij grote bedrijven. De schaaleffecten worden
veroorzaakt door een vermindering van de kosten van arbeid en duurzame produktiemiddelen per sbe en de algemene kosten per sbe bij toenemende bedrijfsgrootte. Bedrijfsvergroting leidt tot een betere benutting
van deze produktiemiddelen. Verschillen in opbrengst per sbe tussen bedrijfsgrootten konden nietsignificant worden aangetoond.
Vanaf 1975 lijken de schaaleffecten te zijn toegenomen. De ontwikkelingvan deschaaleffecten indejaren tachtigisechter onduidelijk.
Uit eerder uitgevoerd onderzoek bleek dat er bij onverwarmde bedrijven ook schaaleffecten aanwezig zijn. Er is echter een grens aan de bedrijfsuitbreiding binnen de onverwarmde teelten omdat bij een
uitbreiding boven ongeveer 150 sbe de teeltplanning erg ingewikkeld
wordt. Een overschakeling naar de verwarmde teelten ligt dan meer voor
de hand.
8

6. Conclusies
Schaalvergroting heeft zichvoorgedaan bijdeverwarmdeglasgroentebedrijven en werd veroorzaakt door groei van gecontinueerde bedrijven
en opheffing van kleine bedrijven. Als de tendens zich voortzet zal het
aantal bedrijven boven de 750 sbe toenemen. Er is een sterke toename
Zichtbaarvanbedrijvengroterdan1000sbe.
Schaaleffecten vormen eenimpulstotschaalvergroting.Dezeimpulsis
in de loop der jaren sterker geworden door economische en technische
ontwikkelingen. Onderzoek naar de motieven van ondernemers om het
bedrijf uittebreidenkanmeerinzichtgevenindevraaginhoeverredoelstellingen alsinkomensverbetering enwinstmaximalisatie en daarmee de
benuttingvanschaaleffecten eenrolspelen.

1. INLEIDING

1.1 Achtergrond enprobleemstelling
Schaalvergroting in de tuinbouw isgeen nieuw verschijnsel. Eind jaren
zeventig was er veel aandacht voor de bedrijfsgrootteproblematiek in de
glastuinbouw. Enkele standsorganisaties opperden zelfs maatregelen om
de groei van grotebedrijven inteperken. Zewaren bevreesd dat de grote
bedrijven een te groot deel van de produktiecapaciteit voor hun rekening
zouden nemen waardoor de werkgelegenheid terug zou lopen. Recentelijk werd er vanuit de standsorganisaties gevraagd om maatregelen van
deoverheid omdekleinebedrijven tebeschermen 1).
Verwacht wordt dat deschaalvergroting zich alsgevolgvan technische
en maatschappelijke ontwikkelingen voort zal zetten (Meijaard, 1988).
Ontwikkelingen met ingrijpende gevolgen zullen zich voor kunnen doen
ophet gebied vanmilieuwetgeving,afzet en telematica.
Als belangrijke drijfveer achter schaalvergroting wordt gewezen op
schaaleffecten (Zachariasse,1990). Schaaleffecten worden indit onderzoek
omschreven alsopbrengsten- en kostenverschillen tussen bedrijfsgrootten
die veroorzaakt worden door de bedrijfsomvang. Schaaleffecten kunnen
een impuls betekenen totbedrijfsvergroting. Verwacht wordt dat de technische en maatschappelijke ontwikkelingen de schaaleffecten zullen versterken.
Het is van belang voor beleidsmakers en bedrijfsleven om inzicht te
hebben indetoekomstigebedrijfsgrootteverdeling. Grotebedrijven stellen
andere eisen dan kleine aan bijvoorbeeld afzetstructuur, financiering en
infrastructuur. Schaalvergroting kan gevolgen hebben voor de concurrentiepositie en de economische potentie van de sector. Door de verwachte
technische en maatschappelijke ontwikkelingen zal de structuur van de
glasgroenteteelt veranderen. Dediscussie over de bedrijfsgroottestructuur
wordt daarmeeweer actueel.

1) AgrarischDagblad,17-12-1991.
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Schaalvergroting iseenbelangrijk element van structuurveranderingen
in een sector. Voor het beleid en het onderzoek is het belangrijk om inzicht te hebben in de mate waarin schaalvergroting optreedt en de factoren die daarbij een rol spelen. Een beschrijving en analyse van de
schaalvergroting zoals die in het verleden is opgetreden, kan daartoe
meerinzicht verschaffen.
Het bovenstaande was voor het LEI aanleiding een project te starten
met als doel de gevolgen van de technische en maatschappelijke ontwikkelingen voor de bedrijfsgrootteverdeling in kaart tebrengen. Het onderzoek richt zich in eerste instantie op de glasgroenteteelt. In een later
stadium zullen wellicht andere sectoren onderzocht worden. Het project
is opgedeeld in een aantal fasen. Dit verslag bevat de resultaten van de
eerstefase van hetproject. Dezebeschrijft deontwikkelingen in deschaalvergroting vanaf 1975tot en met 1990en tracht inzicht te geven in de rol
van deschaaleffecten daarin.
1.2 Doelstelling
Het doel van deze fase van hetonderzoek isinzicht te krijgen in de bedrijfsgrootte en de ontwikkelingen daarin vanaf 1975tot 1990in de glasgroenteteelt endematewaarin schaaleffecten zijn optreden.
De onderzoeksvragen die gesteld worden zijn: In hoeverre heeft er
schaalvergroting plaatsgevonden tussen 1975en 1990? Wat zijn kenmerkende verschillen tussen bedrijfsgrootten? Bestaan er schaaleffecten en zo
ja,waardoor worden deze veroorzaakt?
1.3 Voorgaand onderzoek
Binnen de afdeling Tuinbouw van het LEIiseerder onderzoek verricht
naar schaaleffecten van glasgroentebedrijven op basis van de LEI-boekhouding (Alleblas, 1979;Meijaard 1971,1978,1988; Verhaegh, 1975).Genoemd onderzoek is uitgevoerd door de bedrijven in te delen naar
grootteklassen en een curve te trekken door de klassegemiddelden (Alleblas, 1979;Meijaard 1978,1988;Verhaegh, 1975)of door middel van factoranalyse (Meijaard 1971). Het in dit verslag gerapporteerde onderzoek
verschiltvaneerder uitgevoerd onderzoek door hetgebruik van meervoudige regressie-analyse en door de beoordeling over een langere periode.
De uit eerder onderzoek gevonden verbanden tussen bedrijfsgrootte en
opbrengsten en kosten zijn opnieuw onderzocht. Meervoudige regressieanalyse biedt als voordeel ten opzichte van het voorgaande onderzoek
met klassegemiddelden dat inhetregressiemodel meer verklarende varia12

beien opgenomen kunnen worden, waardoor de invloed van de bedrijfsgrootte beschouwd kan worden onafhankelijk van de invloed van andere
variabelen.
Door middel van factoranalyse werd voor glasgroentebedrijven in de
jaren 1965tot en met 1968een positief verband gevonden tussen bedrijfsgrootte en netto-bedrijfsresultaat (Meijaard, 1971). Het verschil in nettobedrijfsresultaat werd veroorzaakt door een toename van het
opbrengstniveau, een verbeterde arbeidsefficiency en relatief lagere kosten van de duurzame produktiemiddelen naarmate debedrijfsgrootte toenam. Door Verhaegh (1975) werd voor 1965, door middel van
groepsgemiddelden, geen verschil in opbrengst maar wel relatief afnemende arbeidskosten en kosten voor duurzame produktiemiddelen bij
toenemende bedrijfsgrootte gevonden. Voor de jaren 1970, 1973 en 1976
werd door middel van groepsgemiddelden een stijging van het netto-bedrijfsresultaat gevonden bij toenemende bedrijfsgrootte wat veroorzaakt
werd door een relatieve daling van de kosten van arbeid en duurzame
produktiemiddelen. De toename van het netto-bedrijfsresultaat stabiliseertbijeen bedrijfsomvang van tussen de 350en450sbe (Alleblas,1979).
Meijaard (1978)komt tot dezelfde conclusie met bedrijfsgegevens uit 1975
en 1976. Het opbrengstniveau vertoont bij dit onderzoek in deze jaren
geen relatie met de bedrijfsgrootte. Uitbedrijfsgegevens uit 1986blijkt het
kostenniveau te dalen tot ongeveer 600sbe waarna het niveau vrijwel gelijk blijft (Meijaard, 1988).Derelatie tussen bedrijfsomvang en opbrengstniveau per sbe is minder duidelijk, maar lijkt licht toe te nemen met de
bedrijfsomvang.
Uit voorgaand onderzoek blijkt dat het schaaleffect zich in de tijd binnen een steeds groter bedrijfsgroottetraject manifesteert. Het schaaleffect
wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door een afname van de kosten per sbe
van arbeid en duurzame produktiemiddelen. Deze afname issterk tot ongeveer 600sbeen stabiliseert daarna. De relatie tussen bedrijfsomvang en
opbrengstniveau isminder duidelijk.
1.4 Opbouw vanhetrapport
Allereerst zal in hoofdstuk 2het theoretisch kader en het daaruit afgeleide regressiemodel worden toegelicht. In hoofdstuk 3wordt vervolgens
deschaalvergroting beschreven zoalsdieheeft plaatsgevonden vanaf 1975
tot 1990.In hoofdstuk 4 wordt een typering gegeven van bedrijven in de
verschillende bedrijfsgrootteklassen. In hoofdstuk 5zal worden ingegaan
op dematewaarin schaaleffecten zichhebben voorgedaan op glasgroentebedrijven. Hetlaatstehoofdstuk bevat deconclusies.
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2. THEORETISCHKADER,METHODEEN
MATERIAAL

2.1 Theoretisch kader
2.1.1 Begrippen
De oppervlakte grond is een veelgebruikte maatstaf voor de omvang
van een bedrijf. Naast grond dragen ook de produktiefactoren arbeid en
kapitaal bij aan de economische betekenis van een bedrijf. Daarom wordt
in dit onderzoek bedrijfsgroottegedefinieerd als de omvang van de genormaliseerde, gecombineerde beloning voor de inzet van arbeid, grond en
kapitaal van een bedrijf. Deze wordt gemeten door standaardbedrijfseenheden (sbe's). Daarmee is onderlinge vergelijking van verschillende teelten en bedrijfstypen mogelijk. Bedrijfsvergroting omvat in deze definitie
duszoweleenvergrotingvan deoppervlakte van hetbedrijf alseen intensiveringvan de teelt.
Schaalvergrotingbinnen een sector wordt omschreven als een toename
van de gemiddelde bedrijfsgrootte in de tijd. Binnen het proces van
schaalvergroting kunnen twee deelprocessen worden onderscheiden.
Enerzijds schaalvergroting door groei van bedrijven binnen een sector en
anderzijds schaalvergroting door toetreding van grotebedrijven of uittreding van kleine bedrijven. Een voorbeeld van de laatstgenoemde vorm is
hetopheffen van kleine bedrijven en het stichten van grotebedrijven. Bovendien kan de gemiddelde bedrijfsgrootte worden beïnvloed doordat de
gemiddelde bedrijfsgrootte van bedrijven die overschakelen van de glasgroenteteelt naar anderesectorenofandersom hoger oflageris.
Een belangrijke drijfveer achter schaalvergroting ishet verschil in kosten en opbrengsten per eenheid van bedrijfsgrootte veroorzaakt door de
omvang van een bedrijf, hier aangeduid als schaaleffecten. De betere bedrijfsresultaten die te behalen zijn bij een vergroting van de bedrijfsomvang kunnen voor een op verbetering van inkomen georiënteerde
ondernemer eenstimulans totuitbreidingvanhetbedrijf betekenen.
Binnen en buiten het bedrijf kunnen er beperkingen zijn waardoor
schaaleffecten nietgeheelworden benut. Binnen hetbedrijf kunnen er een
aantal beperkingen optreden waardoor groei niet of vertraagd plaatsvindt. Als een ondernemer genoegen neemt met een bepaald inkomen en
dus nietstreeft naar winstmaximalisatie kan dat leiden tot een onvolledig
14

benutten van schaaleffecten. Verder zal bij bedrijfsvergroting over het algemeen een groter deel van het bedrijf met vreemd vermogen gefinancierd moeten worden. De hiermee verbonden rentekosten moeten in
tegenstelling tot de rente op eigen vermogen,betaald worden. Een groter
gebruik van vreemd vermogen steltdaardoor hogereeisen aan detebehalenrentabiliteit (Boers,1983).Een ander aspect dat eenbeperking voor bedrijfsvergroting kan zijn is een laag managementniveau van de
ondernemer (Ritson, 1977; Madden, 1972, Dawson, 1987). Om het benodigde hogererentabiliteitsniveau van grotebedrijven tekunnen realiseren
is een daarbij aansluitend managementniveau van de ondernemer noodzakelijk (Alleblas,1987).
Binnen een sector kunnen verschillende bedrijfstypen voorkomen met
elk een eigen gemiddelde bedrijfsgrootte. Een bedrijfstype iseen bedrijfsvorm met specifieke gewassen en bedrijfsuitrusting. Omschakeling van
bedrijfstype brengt dus investeringen metzichmee.Deperspectieven van
de bedrijfstypen kunnen verschillen doordat de marktperspectieven van
degewassen kunnen verschillen. Eenoverschakeling vanbedrijfstype kan
alduseen verandering van de gemiddelde bedrijfsgrootte ineen sectorbetekenen.
Naast een beperking van de benutting van schaaleffecten kan de doelstelling van de ondernemer ook leiden tot een stimulans tot bedrijfsvergroting. Ondernemers met managementkwaliteiten kunnen de ambitie
hebben om door bedrijfsvergroting te zorgen dat hun ondernemerskwaliteiten beter benut worden. Upton en Haworth (1987) concluderen dat de
managementkwaliteiten en anderepersoonlijke kenmerken insterke mate
degroeivaneenbedrijf bepalen.
Schaalvergroting ondervindt een aantal stimulansen en beperkingen
die gebonden zijn aan hetbedrijf of de ondernemer. Daarnaast zijn er een
aantal beperkingen die veroorzaakt worden door de omgeving van het
bedrijf.
Zo zal als de rentabiliteit binnen een bepaalde sector structureel voor
allebedrijfsgrootteklassen laag is,schaalvergroting sterk verminderen. Er
zal namelijk alleen geïnvesteerd worden als de economische perspectieven om met de investeringen een zeker rendement te behalen, aanwezig
zijn.
De tuinbouw is voor het grootste deel georganiseerd in kleinschalige
gezinsbedrijven. In het landbouwbeleid neemt het gezinsbedrijf een centraleplaats in.Vanuit deoverheid zijn het landbouwkundig onderzoek en
de voorlichting opgezet om de gezinsbedrijven te ondersteunen. De open
kennisuitwisseling tussen onderzoeksinstituten en tuinders en tussen
tuinders onderling voorkomt een grote voorsprong van bepaalde bedrijvenopkennisgebied (Maris,1971).
15

Ook de belangenbehartiging vanuit deorganisaties richt zichvooral op
het gezinsbedrijf. Ze stellen zich wat terughoudend op ten opzichte van
een grootschalige produktie, dieimmers eenbedreiging kan gaan vormen
voorhetgezinsbedrijf 1).
De onderdelen van de tuinbouwproduktiekolom met sterke schaalvoordelen zoals de afzet en het onderzoek zijn sterk gecentraliseerd binnen respectievelijk de veilingen en het landbouwkundig onderzoek. De
primaire produktie, waar relatief minder schaalvoordelen tebehalen zijn,
kan op dezewijze gerealiseerd worden op relatief kleinebedrijven (Maris,
1971).
Grotere bedrijven maken meer gebruik van betaalde arbeid. In bepaalde regio's ishet mogelijk dat er onvoldoende arbeid beschikbaar is waardoorbedrijfsuitbreiding beperkt wordt.
Om tekunnen groeien zaler ruimte ineenglastuinbouwgebied aanwezigmoeten zijn. In veel glastuinbouwgebieden isde ruimte om uit tebreiden beperkt en wordt uitbreidingbemoeilijkt doorbeperkingen vanuit de
overheid.
Debeperkingen en stimulansen van bedrijfsvergroting zoals boven beschreven zullen van invloed veranderen door technische, maatschappelijke en economische ontwikkelingen. Dit onderzoek zal zich voor wat
betreft debeperkingen enstimulansen alleenrichtenop schaaleffecten.
2.1.2 Schaaleffecten nader beschouwd
Op korte termijn wordt de optimale produktieomvang van een bedrijf
bepaald door de korte-termijn kostencurve. Op korte termijn is de beschikbare capaciteit van een onderneming gegeven waardoor alleen met
de variabele inputs gezocht kan worden naar het optimale produktieniveau, dit ishet punt waarbij de marginale kosten gelijk zijn aan de marginaleopbrengsten. Op langere termijn gezien isde produktiecapaciteit wel
variabel. Als de korte termijn kostencurven bij toenemende omvang van
de produktiecapaciteit verbonden worden, gegeven bepaalde prijzen en
stand van de techniek, kan een lange termijn kostencurve worden samengesteld (zie figuur 2.1). De optimale bedrijfsgrootte wordt gevonden bij
die omvang van het vaste produktieapparaat waarbij met de laagste kosten per eenheid produkt op langere termijn wordt geproduceerd. In figuur2.1wordt ditweergegeven door hetlaagstepuntvan decurve.

1) AgrarischDagblad,17-12-1990,11-6-1991.

16

Output

MQ =marginale kostencurve bijproduktieomvangi
ACi=gemiddelde kostencurvebijproduktieomvang i
Figuur2.1 Degemiddeldetotalekostencurvevoordelangetermijn
Bron:Ritson,1977.

In de traditionele kostentheorie wordt uitgegaan van een U-vormige
kostencurve met links schaalvoordelen en rechts schaalnadelen. De
schaalvoordelen worden veroorzaakt door een betere benutting van de
vaste produktiemiddelen. In de moderne kostentheorie overheerst de visie dat bijeen grote produktieomvang de schaalvoordelen de schaalnadelen compenseren of zelfs overtreffen (Dietz et al., 1988). Dit leidt tot een
degressief dalende curve dan wel een L-vormige curve. In empirisch onderzoek wordt ook een degressief dalende of een L-vormige curve gevonden (Uhlin, 1985). De optimale bedrijfsgrootte kan in beide gevallen niet
worden aangegeven omdat dewinstblijft toenemen bij bedrijfsvergroting.
Verschillen in bedrijfsgrootte tussen in- en uittreders en toename van
de bedrijfsomvang door groei worden mede bepaald doordat er schaalvoordelen zijn te behalen bij een toename van de bedrijfsomvang. De
theorie omtrent de lange-termijn kostencurve zal dan ook als theoretische
basis dienen voor dit onderzoek.
Bij de bepaling van de lange-termijn kostencurve uit praktijkgegevens
van bedrijven treedt echter een aantal moeilijkheden op. Verwacht mag
worden dat bedrijven niet altijd in de optimale situatie zullen verkeren
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door gebrek aan kennis en verschillen in managementniveau (Lund en
Hill, 1979). Bovendien zal door de technische ontwikkeling en veranderende prijzen een voortdurende verschuiving van de minimale bedrijfsgrootte optreden. Bedrijven zullen vertraagd reageren op de veranderde
situatie en aldus zich voortdurend in een aanpassingsproces bevinden
(Lund en Hill,1979).
Bovendien gaat het theoretische concept uit van een statische situatie
met gelijke prijzen en gelijke stand van de techniek (Madden, 1972).In de
praktijk treden erverschillen op in prijzen en technische uitrusting van de
bedrijven. In de literatuur over onderzoek naar schaaleffecten worden
verschillende definities van schaaleffecten gehanteerd, variërend van een
definitie op basis van het hierboven beschreven theorie tot een definitie
waarbij niet wordt ingegaan op de oorzaken die leiden tot verschillen in
rentabiliteit tussen bedrijfsgrootten (Uhlin, 1985). Deze laatste definitie
wordt gehanteerd als de rentabiliteit van verschillende bedrijfsgrootten
wordt vergeleken (Neirring,1990;Zachariasse,1990).
In dit onderzoek ishet van belang de verschillen in kosten en opbrengsten per eenheid van bedrijfsgrootte teonderzoeken die veroorzaakt worden door de omvang van het bedrijf. Anders gezegd welke kosten- en
opbrengstenvoordelen zijn er tebehalenbijeenvergroting van een bedrijf.
Verschillen in prijzen en technische ontwikkeling zijn vaak schaalgebonden en daarom ook een gegeven voor de bedrijven. Om de gevolgen van
technischeontwikkeling voor verschillendebedrijfsgrootten tekunnen bepalen iseen onderscheid nodig tussen de verschillende vormen van technische ontwikkeling (zie Rutten, 1990). Biologisch-chemische technische
ontwikkelingen zoals bijvoorbeeld nieuwe rassen zijn over het algemeen
toepasbaar bijelkebedrijfsgrootte. Mechanisch-technische ontwikkelingen
kunnen verbeteringen zijn aan bestaande apparatuur of op geheel nieuwe
apparatuur. Verbeteringen aan bestaande apparatuur komen op het bedrijf zodra vervangingsinvesteringen worden gepleegd. Dit is op zowel
kleine als grote bedrijven mogelijk. Technische ontwikkelingen waarbij
geheel nieuwe apparatuur wordt ontwikkeld is in het algemeen alleen
toepasbaar op grotere bedrijven. Alleen deze laatste vorm van technische
ontwikkeling wordt alsoorzaak vanschaaleffecten beschouwd.
Het managementniveau en de doelstelling van de ondernemer worden
niet tot de oorzaken van schaaleffecten gerekend. Ze hangen immers niet
oorzakelijk samen met de bedrijfsgrootte maar kunnen wel bepalend zijn
voor het bedrijfsresultaat. In de volgende paragraaf worden de oorzaken
vanschaaleffecten nader beschreven.
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2.1.3 Waardoor wordenschaaleffecten bepaald?
Deoorzaken vanschaaleffecten zijn afhankelijk van degehanteerde definitie.Opbasisvan dehierboven beschreven definitie kaneen drietal mogelijke oorzaken vanschaaleffecten worden aangewezen.
- Vastekostenproduktieapparaat
Door de ondeelbaarheid van dode duurzame produktiemiddelen
(DDPM) en arbeid kan er op grotere bedrijven een betere benutting
plaatsvinden van deze produktiemiddelen. Bij sommige machines is een
rendabele toepassing alleen mogelijk bij een bepaalde minimum bedrijfsgrootte. Naarmate de bedrijfsgrootte toeneemt kan aldus een betere afstemming plaatsvinden tussen arbeid en machines. Tevens nemen de
kosten van een duurzaam produktiemiddel niet evenredig toe met de capaciteit.
Bepaalde arbeidshandelingen, zoals bijvoorbeeld informatieverzameling,of sommige kosten van machines zijn niet of slechts in geringe mate
afhankelijk van de bedrijfsomvang. De kosten per eenheid produktie nemen daardoor afbijtoenemende bedrijfsgrootte.
Abonnementskosten en vaste aansluitkosten voor bijvoorbeeld gas en
water worden relatief lageralsdeproduktieomvang toeneemt.
Een opdeling van het bedrijf in meerdere glasopstanden kan tot een
minder goede benutting van de schaaleffecten in de vaste produktiemiddelen leiden.
- Technischeontwikkeling
Technische ontwikkelingen die schaalgebonden zijn, vormen mede de
oorzaak van schaaleffecten. Het gaat om nieuwe ontwikkelingen die niet
bij alle bedrijfsgrootten toepasbaar zijn. Bepaalde vernieuwingen zijn alleen toepasbaar bijeen minimum bedrijfsgrootte waardoor de grotere bedrijven profiteren van de nieuwere technieken wat meestal resulteert in
bedrijfseconomische voordelen.
- Prijsverschillenaandeinkoop-enafzetkant
Prijsverschillen aan de inkoopkant zijn mogelijk doordat kwantumkortingen worden gegeven. Prijsverschillen aan de afzetkant komen voor
doordat veilingen de hoogte van het percentage veilingprovisie afhankelijk stellen van deomvang van de aanvoer van de teler. Eengrote bedrijfsomvang biedt in ieder geval voordelen in mogelijke onderhandelingen
over prijzen van inkoop en afzet. In de glasgroenteteelt spelen prijsverschillennoggeen groterol.
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Verder is het mogelijk dat voor bepaalde investeringen in DDPM een
subsidie vanuit de overheid wordt gegeven waarbij bepaalde bedrijfsgroottenbewust ofonbewust bevoordeeld worden.
2.2 Beschrijvingvanhet regressiemodel
Voor de bepaling van schaaleffecten zal het theoretische concept zoals
beschreven in de vorige paragrafen worden benaderd in een aantal regressievergelijkingen. In het regressiemodel worden de kosten en de opbrengsten uitgedrukt in eenheid van bedrijfsgrootte namelijk sbe.Om de
achterliggende oorzaken van schaaleffecten te achterhalen worden de opbrengsten en kosten apart geanalyseerd. Bovendien worden de verschillende kostensoorten uitgesplitst. Doordat de hoogte van de sbe-norm per
gewas en verwarmingscapaciteit verschillend is,zullen de verschillen in
kosten en opbrengsten door verschillen in teelt- en energieintensiteit grotendeels wegvallen.
Voor de bepaling van schaaleffecten is als variabele de logaritme van
de bedrijfsgrootte (ln(SBE)) opgenomen. Een significante waarde van de
coëfficiënt van deze variabele duidt op de aanwezigheid van schaaleffecten.Delogaritme isgebruikt omdat naarmate debedrijfsgrootte toeneemt,
devastekosten per eenheid vanbedrijfsgrootte steedslager worden. Deze
afname isbijkleinebedrijven groter dan bijgrotebedrijven. Uiteerder onderzoek kwam een kromlijnig verband tussen kosten per sbe en opbrengsten per sbeendebedrijfsgrootte naar voren (Meijaard,1988).
Daarnaast is de moderniteit (MODERN) als verklarende variabele gebruikt. Dit is gedaan om de schaaleffecten te kunnen beoordelen bij een
gelijke ouderdom van het produktieapparaat. Bovendien is de moderniteit sterk gekoppeld aan de technische ontwikkeling die verbonden is met
de aankoop van vervangingsinvesteringen. De intercorrelatie tussen de
bedrijfsgrootte en de moderniteit is vrij hoog. Dit kan verklaard worden
doordat groei van bedrijven alleen mogelijk is door uitbreidingsinvesteringen.Grotebedrijven hebben daardoor een nieuwer produktieapparaat.
Verder ishet mogelijk dat ondernemers op grotere bedrijven eerder overgaan tot vervangingsinvesteringen. Desondanks is de moderniteit als verklarende variabele opgenomen om de bedrijfsresultaten te kunnen
beoordelen bijeengelijk niveau van moderniteit.
Dedummy voor de teelt (DUMTEELT) isgebruikt omdat de opbrengst
jaarlijks kan variëren met de opbrengstprijs van bepaalde gewassen. Ook
variabelekosten kunnen verschillen per teelt.
Deverschillende variabelen worden alssignificant beschouwd bijeen twaarde van 2of hoger.
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In vergelijking [1]wordt deopbrengst per sbeverklaard uit de bedrijfsgrootte,moderniteit en de teelt. Indien schaaleffecten aanwezig zijn komt
dit tot uitdrukking in een significante waarde van ßi. Verwacht mag worden dat een modern produktieapparaat een opbrengstverhogend effect
heeft. Verder kan de opbrengst per sbe jaarlijks fluctueren door prijsschommelingen.
OPBRENGSTEN/SBE =ßo+ ßiln(SBE)+ ßiMODERN+ ßsDUMTEELT + u

[1]

Invergelijking [2]van detotalekosten persbeworden de bedrijfsgrootte,demoderniteit enhetgemiddeld uurloon (GEMLOON)en de variabele
kosten (VARKOST) opgenomen. De variabelen van het gemiddeld uurloon en de variabele kosten zijn opgenomen omdat hierin geen correlatie
aanwezig is met de bedrijfsgrootte en ze wel bijdragen aan de verklaring
van despreiding indetotalekostenpersbe.
TOTALEKOSTEN/SBE=ßo+ ßiln(SBE)+ ß2MODERN+ß3GEMLOON+ ß4VARKOST+u

[2]

Het verschil tussen de opbrengsten en kosten is het netto bedrijfsresultaat.Eventuele schaaleffecten in dekosten en de opbrengsten per sbe zoudenzichookinhetnettobedrijfsresultaat moeten vertonen.
Voor de bepaling van de invloed van de achterliggende oorzaken van
de schaaleffecten zullen de totale kosten worden uitgesplitst. Allereerst is
een tweedeling mogelijk in de kosten van vaste en variabele produktiemiddelen. Onder vaste produktiemiddelen worden arbeid en dode duurzame produktiemiddelen (DDPM) verstaan. Schaaleffecten mogen vooral
verwacht worden in de combinatie van arbeid en duurzame produktiemiddelen. Deze twee elementen zijn samengenomen in vergelijking [3].
Ook hier wordt de moderniteit van de DDPM in de vergelijking opgenomen. De kosten van de DDPM, rentekosten en afschrijvingskosten, zijn
namelijk afhankelijk van deleeftijd van deDDPM.
KOSTENVASTEPROD.MID./SBE =ßo+ ßiln(SBE)+ ß2MODERN+ ß3GEMLOON+u

[3]

Deschaaleffecten in dekosten van devariabele produktiemiddelen zijn
waarschijnlijk veel geringer. Vaste kosten kunnen ook in de kosten van
variabele produktiemiddelen voorkomen. Bovendien kaneen prijsverschil
optreden in de kosten van aangekochte materialen en grondstoffen of in
de kosten van de afzet. Met vergelijking [4] kan getoetst worden of er
schaaleffecten aanwezig zijn in de variabele produktiemiddelen. Verschillen in kosten per sbe van variabele inputs zullen voor een deel samenhangen met het teeltplan en daarom is een variabele voor het teeltplan
opgenomen.
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KOSTENVAR.PROD.MID./SBE =ßo+ ßiln(SBE)+ß2DUMTEELT+u

[4]

De kosten van vaste en variabele produktiemiddelen kunnen verder
worden onderverdeeld inverschillende kostensoorten. Dekosten van vaste produktiemiddelen kunnen worden verdeeld in arbeidskosten en kosten van DDPM. Deze laatste is nog verder uit te splitsen in de
verschillende onderdelen van de DDPM. Ook de kosten van variabele
produktiemiddelen kunnen verder worden opgesplitst. Bijenkele kostenposten ishetmogelijk deprijs inbeschouwing tenemen zodat een aanwezig schaaleffect in een variabele produktiemiddel kan worden
toegeschreven aaneenverschilinprijsof aaneenvastekosten element.
2.3 Beperkingenvanhet regressiemodel
Met meervoudige regressie isgeprobeerd om de waarnemingen te corrigeren voor verschillen die niet voortkwamen uit de schaal van het bedrijf. Van de doelstelling en het managementniveau van de ondernemer
mag verwacht worden dat ze van invloed zijn op de opbrengsten en kosten en dat ze een deel van de spreiding kunnen verklaren. Van beide kenmerken zijn echter geen gegevens in de LEI-boekhouding beschikbaar.
Onderzoek heeft aangetoond dat het managementniveau positief gecorreleerd is met de bedrijfsgrootte (Alleblas, 1987).Een goed gekwalificeerde
manager zal immers de capaciteiten bezitten en gemakkelijker de financiële middelen kunnen verkrijgen om bedrijfsvergroting te realiseren. Op
deze wijze zullen hetbijeenbepaaldebedrijfsgrootte vooral de meest efficiënte bedrijven zijn die uitbreiden. Het managementniveau speelt vooral
een rol bij de verklaring van opbrengstverschillen. De opbrengst per sbe
blijkt toetenemen methetmanagementniveau (Alleblas,1987).De kosten
per sbe nemen licht toemet het managementniveau. Opname van een variabele voor het managementniveau zal leiden tot een nadere detaillering
van het model. In plaats van een variabele voor het managementniveau
zou ook een beloning voor de managementcapaciteiten kunnen worden
opgenomen bij de arbeidskosten. In dit onderzoek wordt gerekend met
een standaard uurloon afhankelijk van leeftijd en geslacht van de ondernemer waarbij alleen de handenarbeid van de ondernemer in rekening
wordt gebracht. Debeloning voor het ondernemerschap behoort in debedrijfseconomische boekhouding vanhetLEItotuitingtekomen inhet netto-bedrijfsresultaat. Wellicht dat een variabel uurloon waarbij de
ondernemer wordt uitbetaald naar zijn managementcapaciteiten tot een
verlaging van deschaaleffecten zalleidennaeenbepaalde bedrijfsgrootte.
De spreiding in de waarnemingen blijkt in het algemeen af te nemen
met de bedrijfsgrootte. Een verklaring hiervoor is de toenemende unifor22

miteit van de bedrijven naarmate de bedrijfsgrootte toeneemt. Een beschouwing van de spreiding in deresultaten bij de kleinere bedrijven kan
enige relativering opleveren ten aanzien van de schaaleffecten. Óe spreiding in het begin van het traject wijst erop dat er kleinebedrijven zijn die
toch redelijk goede resultaten kunnen halen.Uitgaande van de meest efficiëntebedrijven blijkt hetschaaleffect minder te worden.
In dit onderzoek wordt verondersteld dat ondernemers als doelstelling
winstmaximalisatie nastreven en dat bedrijven die door hun bedrijfsomvang minder efficiënt produceren de produktieomvang zullen uitbreiden.
Daarentegen blijken in de praktijk bedrijven er ook andere doelstellingen
op na tehouden. Door debufferende werking van het eigen vermogen en
van de gezinsarbeid kan een bedrijfseconomisch inefficiënte bedrijfsvoering nog lang worden volgehouden. Ondernemers zullen in het algemeen
inmeerofmindere mate,vertraagd reageren opbestaande schaaleffecten.
2.4 Datamateriaal
Alleen de gegevens van de hoofdberoepsbedrijven gespecialiseerd in
de glasgroenteteelt worden in dit onderzoek meegenomen. De definitie
van een gespecialiseerd bedrijf is:meer dan 60%van de totale bedrijfsomvang (insbe) bestaat uit glasteelten; meer dan 50%van het glasteelten (in
sbe)betreft glasgroenten.
Voor de beschrijving van de schaalvergroting in hoofdstuk 3en de typeringvan debedrijven inhoofdstuk 4(exclusief paragraaf 4.2)is gebruik
gemaakt van de gegevens van de meitelling zoals die jaarlijks door het
Centraal Bureau voor de statistiek (CBS) wordt verricht. De kern van de
landbouwtelling wordt gevormd door gegevens betreffende oppervlakte
van teelten en aantallen dieren van bedrijven die groter zijn dan 10sbe.
Op basis van deze gegevens en de berekende sbe per teelt per oppervlakte, kan het aantal sbe per bedrijf berekend worden. Voor het kunnen volgen van debedrijven in deloop derjaren wordt gebruikt gemaakt van het
zogenaamde mutatieregister. De wijziging die heeft plaatsgevonden op
het bedrijf wordt gecodeerd weergeven in dit mutatieregister. Dit is vooralvanbelangvoor deindelingingestichteenopgeheven bedrijven.
De bedrijven uit de meitelling kunnen worden ingedeeld in onverwarmde en verwarmde bedrijven. Als van een bedrijf meer dan 50% van
de sbe glasgroenten bestaat uit onverwarmde teelten ishet bedrijf onverwarmd en anders verwarmd (voor 1990geldt dat eenbedrijf verwarmd is
alsmeer dan 40%van het areaal in ha verwarmd is).Eenverwarmde teelt
isin de meitelling een teelt waarbij minimaal twee weken aaneengesloten
gebruik wordt gemaakt vankunstmatige verwarming.
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Voor hoofdstuk 5 en paragraaf 4.2.1 is gebruik gemaakt van de gegevens uit de LEI-boekhouding. Door het LEI wordt ten behoeve van het
rentabiliteits-financieringsonderzoek deboekhoudingen bijgehouden van
glasgroentebedrijven. Debedrijven worden eens in de vijf àzesjaaropbasisvaneengestratificeerde steekproef geworven.Dezesteekproef isrepresentatief voor de hoofdberoeps gespecialiseerde glasgroentebedrijven
groter dan 70sbe (in 197560sbe).In 1978en in 1983(deels in 1982) heeft
een vernieuwing plaatsgevonden van deze steekproef. Het ismogelijk dat
deze steekproefwijziging een trendbreuk veroorzaakt. De verschillen tussen de bedrijfsgrootten zullen echter niet veel veranderen. Er wordt vanuit gegaan dat de wijziging door de steekproefvernieuwing verwaarloosbaar isvoorde regressieresultaten.
De regressie van hoofdstuk 5 wordt alleen uitgevoerd voor de verwarmde bedrijven, dit zijn bedrijven met een verwarmingscapaciteit groterdan 75kcalperm2.
De bedrijfsgrootte is in dit onderzoek uitgedrukt in standaardbedrijfseenheden (sbe).Een sbe is een maatstaf voor de omvang van een agrarische activiteit uitgedrukt in eenheid gestandaardiseerde toegevoegde
waarde, dat wil zeggen berekend in een basisperiode bij een doelmatige
bedrijfsvoering en onder normale omstandigheden (Boers, 1987). Periodiek worden dezenormen aangepast omdat door technische ontwikkeling
en veranderingen inhetprijspeil detoegevoegde waardeper produktzich
verschillend kan ontwikkelen. Dit heeft tot gevolg dat van gewassen
waarvan de rentabiliteit structureel op een lager niveau komt, de sbenorm wordt verlaagd. Dit kan een vergroting van de schaaleffecten veroorzaken. In de onderzochte periode zijn de sbe-normen tweemaal
gewijzigd. Erworden in ditonderzoek daarom drieverschillende sbe-normen gehanteerd, te weten die van 1975(1975-1981), van 1981 (1982-1986)
en van 1986 (1987-1990).Vanaf 1990wordt er voor de meitelling geen onderscheid meer gemaakt in verwarmde en onverwarmde teelten, zodat
voor beide teeltwijzen per gewas eenzelfde sbe-norm wordt gehanteerd
die iets lager ligt dan de sbe-norm van verwarmde teelten (tabelb.2.5, bijlage). Dit leidt tot een overschatting van de bedrijfsgrootte van onverwarmde bedrijven. De sbe-normen in de LEI-boekhouding zijn
gedetailleerder dan in de meitelling. In de meitelling wordt onderscheid
gemaakt in verwarmd en onverwarmde teelten en worden een beperkt
aantal gewassen onderscheiden. IndeLEI-boekhouding wordt ook onderscheid gemaakt in buis- en heteluchtverwarming en wordt gebruik gemaakt van gedetailleerde normen voor de verschillende gewassen bij
verschillende teeltduur waarbij rekening wordt gehouden met voor- en
nateelten.
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Omdat het onderzoek betrekking heeft op een tamelijk lange periode
zijn de sbe-normen uit de betreffende periode gebruikt voor een zo goed
mogelijke weergave van de bedrijfsgrootte. Hierdoor vindt een zekere
correctie plaats voor ongelijke technische ontwikkeling enprijspeil van de
Produkten tussen de verschillende sectoren. Doordat deze aanpassing
eens in de vijf à zesjaar plaatsvindt kan een schoksgewijze ontwikkeling
plaatsvinden in de bedrijfsgrootte. In de glasgroenteteelt blijkt dit mee te
vallen.
In dit onderzoek wordt alleen schaalvergroting beschouwd die voortkomt uit een uitbreiding of intensivering van de produktie. Schaalvergroting door integratie van delen uit de produktiekolom is in theorie ook
mogelijk maar komt in de glasgroenteteelt nauwelijks voor en wordt derhalveniet onderzocht.
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3. SCHAALVERGROTING INDEGLASGROENTESECTOR:1975-1990

3.1 Inleiding
In dit hoofdstuk wordt de schaalvergroting in de glasgroentesector in
de periode 1975-1990 weergegeven en worden de opheffingen, stichtingen en overschakelingen van bedrijfstype geanalyseerd. Allereerst worden de algemene ontwikkelingen in de glasgroenteteelt beschreven.
Daarna, in paragraaf 3.3,wordt ingegaan op de veranderingen in de bedrijfsgroottestructuur. In paragraaf 3.4 worden de opheffing en stichting
van bedrijven en degevolgen hiervan op de schaalvergroting onderzocht.
In de laatste paragraaf wordt de overschakeling van bedrijven tussen sectoren beschreven.
3.2 Beschrijvingvande glasgroenteteelt
Vanaf 1975heeft de glasgroenteteelt een enorme ontwikkeling doorgemaakt. Debedrijven zijn zichsterk gaanspecialiseren op één of enkelegewassen. De opkweek is uitbesteed aan gespecialiseerde opkweekbedrijven. De teelt is geïntensiveerd door teeltverlenging en een toename
van het gebruik van energie en materialen. Deinvesteringen op de bedrijven zijn toegenomen. Substraatteelt en de automatisering van het kasklimaatzijn indezeperiode algemeen ingebruik genomen.
De bedrijfsstructurele ontwikkelingen vonden plaats tegen de achtergrond van een verzadigde markt voor glasgroenten. Binnen het areaal
glasgroenten vond weleenverschuiving plaatstussen gewassen. Het totaleareaal isechter afgenomen. Een vergroting van de gemiddelde bedrijfsomvang in de betreffende periode was alleen mogelijk door afname van
het aantal glasgroentebedrijven.
Binnen de glasgroentesector kan een aantal bedrijfstypen worden onderscheiden. Debelangrijkste zijn de onverwarmde en de verwarmde bedrijven. Het onverwarmde bedrijf wordt gekenmerkt door een geringe
specialisatie in gewassen. Het verwarmde bedrijf is sterk gespecialiseerd
veelal op slechts één gewas waarbij tijdens de teelt gebruik wordt gemaaktvaneenverwarmingsinstallatie waarmee deteeltvervroegd en verlengd kan worden en waardoor het kasklimaat beter te beheersen is.
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Binnen deverwarmdebedrijven iseenonderscheid mogelijk naarhet type
verwarming namelijk hetelucht, lichte buis en zware buis. De verwarmingscapaciteit van dezwarebuisverwarmingishet hoogst en dievan de
heteluchtverwarminghet laagst.
3.3 Debedrijfsgroottestructuur
Deontwikkelingen tussen verwarmde en onverwarmde glasgroentebedrijven blijken heel verschillend te verlopen. In de bedrijfsgrootteverdeling van de verwarmde glasgroentebedrijven van 1975 is een duidelijke
topzichtbaarbijdeklasse150-250sbe(figuur 3.1).Indejarenerna neemt
het aantal bedrijven in en rond deze klasse sterk af. In 1990blijkt de verdelingvlakker tezijn geworden metals topde klasse350-500.Het blijkt
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Figuur3.1 Verdeling vanhetaantal gespecialiseerde verwarmdeglasgroentebedrijven (hoofdberoeps) naar bedrijfsgrootteklasse(sbe) in1975,1980,
1985en 1990
N.B.Dooreenwijzigingindesbe-normenzijnbedrijvenkleinerdan250sbein1990 niettevergelijkenmetvoorgaandejaren(zietabelb.25,bijlage).
Bron: CBS landbouwtellingmei,LEIbewerking.
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dat erbijdeverwarmde bedrijven een aanzienlijke schaalvergroting heeft
plaatsgevonden (zieook tabel b.1.5,bijlage 1).Alsdetendens van de afgelopen jaren zich voortzet danzalvooral boven 750 sbe het aantal bedrijven toenemen. Een verdere afvlakking van de verdeling is het gevolg. De
sterkste relatieve groei van debedrijven vindt plaatsinde bedrijfsgrootteklasse groter dan 1000sbe.Als deomstandigheden zich niet wijzigen zal
deschaalvergroting voortduren.
De onverwarmde glasgroentebedrijven vertonen eenheel andere ontwikkeling dandeverwarmde bedrijven (figuur 3.2). Gedurende dehele
periode bevindt de top van de verdeling zichinde klasse 70-150 sbe.De
bedrijven zijn gemiddeld veel kleiner dandeverwarmde bedrijven.De
onverwarmde bedrijven groter dan250 sbehebben zich tussen 1975en
1980 kunnen handhaven inaantal terwijl dekleinere bedrijven sterk zijn
teruggelopen. Na1980 zijn debedrijven inalle bedrijfsgrootteklassen in
aantal afgenomen. Van schaalvergroting isinde beschouwde periodebij
deonverwarmde bedrijven geensprakegeweest (zietabelb.1.5,bijlage1).
Aantal
bedrijven
2000

1500

1000

500

rTEfrru<70

150/250
70/150

350/500
250/350

750/1000
500/750

1985

>1000
Bedrijfsgrootts(sbe)

1989

Figuur3.2 Verdeling vanhetaantalgespecialiseerde onverwarmdeglasgroentebedrijven(hoofdberoeps) naar bedrijßgrootteklasse (sbe) in 1975,
1980,1985en 1989
Bron:CBSlandbouwtelling mei,LEIbewerking.
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Wel is ongeveer 8% van de onverwarmde bedrijven tussen 1975 en 1989
overgeschakeld naar de verwarmde teelt (Mulder,1991-2).
Deverdeling van de produktiecapaciteit in sbeover de bedrijfsgrootteklassen is niet evenredig aan het aantal bedrijven. De grotere bedrijven
nemen een relatief groot aandeel van de produktie van glasgroenten voor
hun rekening.Zois7%van de verwarmde bedrijven groter dan 750sbein
1989.Het aandeel in de totale produktie van deze bedrijven isechter 21%
(tabel b.1.3,bijlage). Uit de Lorentz-curve (figuur b.l, bijlage) blijkt dat de
spreiding van deproduktiecapaciteit over debedrijven ietsis toegenomen
in de periode 1975tot 1990.In 1975hebben de 10%grootste bedrijven samen een aandeel in deproduktiecapaciteit van 25%.In 1990ishet aandeel
van de 10% grootstebedrijven toegenomen tot27%.
3.4 Opheffing en stichting
Schaalvergroting kan naast groei van gecontinueerde bedrijven ook
plaatsvinden doordat kleine bedrijven opgeheven worden en bedrijven
diegesticht worden groter zijn.
Debedrijven diein 1975kleiner dan 70sbewaren,zijn in 1989voor een
groot deel opgeheven, slechts een gering deel is glasgroentebedrijf gebleven (tabel 3.1).Naarmate de bedrijfsomvang toeneemt, daalt het percentagebedrijven datopgeheven is.
Het percentage bedrijven dat gesticht is,isover allegrootteklassen vrijwel gelijk met uitzondering van de klassegroter dan 500sbewaar relatief
meer bedrijven zijn bijgekomen (tabel3.2).
3.5 Overgangnaarandere sectoren
Elk jaar schakelt een deel van de glasgroentebedrijven over naar een
andere sector. Tevens schakelen bedrijven over naar de glasgroenteteelt
vanuit andere sectoren. In de afgelopen vijftien jaar zijn er per saldo veel
glasgroentebedrijven overgeschakeld naar desnijbloemen- en potplantenteelt. De vraag die voor dit onderzoek van belang is, is of bepaalde bedrijfsgrootten meer overschakelen dan andere. Als bijvoorbeeld kleine
bedrijven meer overschakelen van de glasgroenteteelt naar een andere
sector dan kan een deel van deschaalvergroting hieraan worden toegewezen.
Bijdekeuze voor eenomschakeling van hetbedrijf zaleen ondernemer
zichlaten leiden door de rentabiliteiten van verschillende sectoren (Bouwman e.a., 1990). Bovendien zal een ondernemer de omschakelingskosten
moeten afwegen. De rentabiliteit van de potplantenteelt en de snijbloe29

menteeltwarenindebeschouwdeperiodehogerdanvan deglasgroenteteelt.Deomschakelingnaardepotplantenteeltvraagttamelijkhogeinvesteringen. Voor de snijbloementeelt zijn de investeringen geringer
(Bouwmane.a.,1990).Bovendienvraagtdesnijbloementeelt mindernieuwekennisvandeondernemer dandepotplantenteelt. Hetisdanookniet
verwonderlijk dat veel glasgroentebedrijven in de beschouwde periode
zijnomgeschakeldnaarvooraldesnijbloementeelt.
Tabel3.1 Glasgroentebedrijven (hoofdberoeps) in1975, ingedeeld naardesituatiein1989:gecontinueerd indeglasgroenteteelt, overgeschakeld naar
eenanderesector,opgehevenenoverig
Glasgroentebedrijvenin1975

Bedrijfstypeinl989

grootte- aantal %
klasse

glassnijpotgroenten bloemen planten

overiga)

aant. % aant. % aant. % aant. %
<70
70-150
150-250
250-350
350-500
>=500

654
2002
2273
1060
459
219

100
100
100
100
100
100

Alle
bedrijveri 6667 100

3
46
67
40
22
5

0 57
2 152
3 108
4 28
5
8
2 11

9
8
5
3
2
5

3021 46 799 12 183

3 280

4

83
739
1175
622
271
131

13 20 3
37 192 10
52 329 14
59 159 15
59 68 15
60 31 14

Opgeheven tussen19751989

Andersb)

aant. %

aant. %

67
37
23
17
18
16

51
186
68
27
7
5

8
6
3
2
1
3

2019 30

365

5

440
750
526
184
83
36

a)Dezegroepomvatookgemengdeglaslopengrondbedrijven. Overgangnaardit typeiswaarschijnlijkgeenoverschakelingmaarwordtveroorzaaktdoordatbedrijvendooreenteeltplanwijzigingofsbe-aanpassingtoteenandertypegaanbehoren;b)Eenkleindeelvandebedrijvenuit
1975komtnietvoorin1989dooradministratieveoorzakenenovergangnaarnevenberoep.

Uittabel3.1 blijktdathetvooraldemiddelgroteengrotebedrijven zijn
die overschakelen naar andere sectoren met name naar de snijbloementeelt. De kleinere bedrijven schakelen minder om naar andere glassectoren. Wel vinden veel overschakelingen plaats naar de groep "overig".
Bovendien zijn de overgangen naar de groep "overig"waarschijnlijk niet
allemaalomschakelingen. Dezeomschakelingen zullen deels veroorzaakt
worden doordat kleinere bedrijven met glasgroenten en vollegrondsgroentendooreenteeltplanwijziging ofeensbe-aanpassingnietmeerbinnen de definitie van het gespecialiseerde glasgroentebedrijf vallen. De
omschakelingvangespecialiseerde glasbedrijven naardeglasgroenteteelt
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komtweinigvoor(tabel3.2).Uitdecombinatievanoverschakelingvanen
naar deglasgroenteteelt blijkt niet dat eenbepaaldebedrijfsgrootte meer
isovergeschakelddanandere.
Tabel3.2 Glasgroentebedrijven (hoofdberoeps) in1989, ingedeeld naardesituatiein1975:gecontinueerd in deglasgroenteteelt,overgeschakeldvanuiteenanderesector,gestichtenoverig
Bedrijfstypeinl975

Glasgroentebedrijvenin1989
grootte- aantal %
klasse

snijglaspotgroenten bloemen planten
aant. % aant

<70
70-150
150-250
250-350
350-500
>=500

264
531
723
892
904
747

100
100
100
100
100
100

Alle
bedrijver 4061 100

Ande rsb)

%

aant. %

aant. %

40 15
60 11
53 7
50 6
25 3
15 2

16 6
45 8
55 8
54 6
76 8
75 10

35 13
40 7
67 9
45 5
70 5
43 9

overiga)

% aant. % aant

60
68
72
77
78
79

11
22
29
46
28
21

4
4
4
5
3
0

4
2
2
6
4
1

3021 74

157

4

19

158
362
517
691
701
592

Gesticht
russen
19751989

2
0
0
1
0
0

1 243

6

321

8

300

7

a)Dezegroepomvatookgemengdegkslopengrondbedrijven. Overgangnaardit typeiswaarschijnlijkgeenoverschakelingmaarwordtveroorzaaktdoordatbedrijoendooreenteeltplanwijzigingofsbe-aanpassingtoteenandertypegaanbehoren;b)Eenkleindeelvandebedrijvenuit
1989komtnietvoorin1975dooradministratieveoorzakenenovergangvannevenberoepnaar
hooßberoep.

3.6 Conclusies
Schaalvergroting heeft zich in de beschouwde periode alleen voorgedaan bij de verwarmde glasgroentebedrijven. Verwarmde bedrijven groter dan 750sbenementoeinaantal,bedrijven kleiner dan750sbenemen
af. De spreiding van de produktiecapaciteit over de bedrijfsgrootten is
tussen 1975en 1990ietsgroter geworden.Schaalvergroting isvooral veroorzaakt door groei van gecontinueerde bedrijven en de opheffing van
kleinebedrijven.
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TYPERINGVANDEBEDRIJVENINDE
DIVERSEBEDRIJFSGROOTTEKLASSEN

4.1 Inleiding
In dit hoofdstuk zullen de kenmerken van bedrijven van verschillende
omvang worden beschreven. Allereerst zal dit gebeuren voor de verwarmde bedrijven waarna als laatste de onverwarmde bedrijven zullen
worden beschreven.
4.2 Kenmerken van verwarmde bedrijven
4.2.1 Rentabiliteiten definanciëlepositie
Derentabiliteitblijkt met debedrijfsgrootte toetenemen (tabel4.1).De
kleinere bedrijven hebben een relatief hoge solvabiliteit. Hierdoor zijn ze,
ondanks de lagere rentabiliteit, vrijwel even goed als grotere bedrijven in
staat aan hun rente- en aflossingsverplichtingen te voldoen en worden ze
op kortetermijn niet indecontinuïteit bedreigd.
Tabel4.1 Bedrijfseconomische kenmerken van verwarmde glasgroentebedrijven
naarbedrijfsgrootte,gemiddeldevan1983 totenmet1988
Bedrijfsgrootte (sbe)

Rentabiliteit (%)
Solvabiliteit (%)
Moderniteit (%)a)
Mlt-liquiditeitb)

70-250

250-500

>500

82
69
28
0,76

94
67
38
1,86

104
55
42
1,68

a)moderniteit=boekwaardeDDPM/nieuwwaardeDDPM;maatstafvoordeouderdomvande
duurzameproduktiemiddelen;b)middellange-termijnliquiditeit=beschikbareenmaximaalteverkrijgenmiddelen/vervangingsinvesteringen,geeftaaninhoeverreopmiddellangetermijnaande
financiëleverplichtingenkan-wordenvoldaan(zieMulder, 1991-1).
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De moderniteit op de kleinere bedrijven is evenwel relatief laag. Mulder (1991-1)veronderstelt dat om de continuïteit vanbedrijven op middellange termijn te kunnen handhaven, bedrijven in staat moeten zijn om
vervangingsinvesteringen teplegen en daarmee demoderniteit op eenniveau van 34%tebrengen en tehandhaven. Hetkengetal middel-lange-termijn liquiditeit geeft aan of bedrijven voldoende middelen kunnen
verkrijgen over vijf jaar gerekend vanaf 1988,om de vervangingsinvesteringen te finanderen. Debedrijven tussen de 70en 250sbeblijken hiertoe
minder goed in staat dan de bedrijven groter dan 250 sbe. In de huidige
bedrijfsopzet zijn voor debedrijven kleiner dan 250sbe debeschikbare en
maximaal te verkrijgen financiële middelen gemiddeld onvoldoende om
de vervangingsinvesteringen teverrichten. Dezebedrijven zullen moeilijk
hun continuïteit kunnen handhaven opmiddellange termijn.
4.2.2 Teeltplan en specialisatie
In tabel 4.2 wordt de hoofdteelt van de bedrijven naar grootteklasse
weergegeven. Dehoofdteelt isde teelt diemeer dan 50% van de totale sbe
voor zijn rekening neemt. Het blijkt dat de hoofdteelt samenhangt met de
bedrijfsgrootte. Bedrijven kleiner dan 250sberichten zich vooral op "overige"en gemengde teelten. Aardbei en augurk als hoofdteelt komt vrijwel
alleen bijbedrijven kleiner dan 250sbe voor. Naarmate de bedrijven groterworden neemt het aandeel van hetgewas tomaat toe. Bijde bedrijven
Tabel 4.2 Percentage verwarmde glasgroentebedrijven naar bedrijfsgrootte en
hoofdteelt(meerdan 50% vantotalesbe) in1989
Hoofdteelt

Tomaat
Komkommer
Paprika
Augurk
Aardbei
Overig/gemengd
Totaal
Totaal aantal

Bedrijfsgrootte (sbe)
<250

250500

500750

7501000

>1000

14
16
5
12
3
50

44
22
15
1

64
16
11

62
14
14

58
17
19

18

9

10

6

100
920

100
1763

100
483

100
147

100
115

BromCBS landbouwtelling mei,LEIbewerking.
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Tabel43 Percentage verwarmde glasgroentebedrijven naar bedrijfsgrootte en
specialisatiegraad(aandeelhoofdteelt intotaalsbe)in 1989
Specialisatiegraad

Bedrijfsgrootte (sbe)
<250

250500

500750

7501000

>1000

50
12
8
15
15

18
6
6
24
46

9
7
4
26
54

10
9
3
22
56

6
13
3
19
59

100
920

100
1763

100
483

100
147

100
115

Gemengd/overig
50-75%
75-90%
90-100%
100%
Totaal
Totaal aantal

BrotvCBSlandbouwtellingmei,LEIbewerking.

groter dan 1000 sbe vormen de hoofdgewassen tomaat, komkommer en
paprika samen 94% van alle hoofdteelten. Blijkbaar zijn het vooral deze
driegewassen diezichlenenvooreengrootschalige teelt.
In tabel 4.3is de specialisatiegraad in de verschillende bedrijfsgrootteklassen weergegeven. Despecialisatiegraad isgedefinieerd alshet aandeel
van dehoofdteelt indetotalebedrijfsomvang insbe.
De specialisatiegraad van de klasse bedrijven kleiner dan 250 sbe is
aanmerkelijk lager dan van de overige klassen. De andere grootteklassen
vertonen onderling vrij veel overeenkomst. Tussen de 80en 90% van de
bedrijven groter dan 250sbe hebben een specialisatiegraad van meer dan
90%. De klasse bedrijven groter dan 1000sbe lijkt een lichte afname van
de specialisatiegraad te vertonen ten opzichte van de voorgaande klasse.
Wellicht wordt dit veroorzaakt doordat boven een bepaalde omvang de
voordelen van een specialisatie in een bepaalde teelt geringer worden of
uitgewerkt zijn.
4.2.3 Regio
Uit tabel 4.4 waarin de bedrijfsgrootteverdelingen gegeven zijn voor
verschillende regio's blijkt dat de bedrijven in het Zuid-Hollands glasdistrict aanmerkelijk groter zijn dan in de rest van Nederland met uitzonderingvan debedrijven indeprovincie Drente.Debedrijven kleiner dan250
sbeblijken voornamelijk voor tekomen indeprovincie Limburgen overig
Nederland.
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Tabel4.4 Percentageverwarmdeglasgroentebedrijven naarbedrijßgrootteen regioin 1989
Bedrijfsgrootte (sbe)

Regio

Totaal

<250

250500

500750

7501000

>1000

16
35
18
51
12
57

55
46
62
40
50
33

18
13
14
7
22
5

6
4
3
2
2
3

5
2
2

Zuidhollands
Glasdistrict
OverigZ-Holland
Brabant
Limburg
Drente
Overig Nederland

(%) aantal

100
100
100
100
100
100

14
2

1893
188
405
538
50
354

Bron:CBS landbouwtellingmei,LEIbewerking.

4.2.4 Opvolgingenleeftijd ondernemer
In 1989bevat de klasse bedrijven kleiner dan 250sbeeen hoog percentageoudere ondernemers (52%)waarvan een grootdeel zonder opvolger
Tabel45 Percentage verwarmdeglasgroentebedrijven naar bedrijfsgrootte,leeftijdondernemeren opvolgingssituatiein 1989
Leeftijd ondernemer/
opvolging

<35 jaar
35-50jaar
>50jaarmet opvolger
>50jaarzonder opvolger
>50jaarrechtspersoon*)
Totaal
Totaal aantal

Bedrijfsgrootte (sbe)
<250

250500

500750

7501000

>1000

12
37
12
39
1

14
46
21
19

10
47
30
12
1

9
52
27
12

9
41
33
12
5

100
920

100
1763

100
483

100
147

100
115

*)Bijbedrijvendiegevoerdwordenalsrechtspersoonisnietnaardeopvolgingssituatiegevraagd.
BromCBS landbouwtellingmei,LEIbewerking.
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(zietabel4.5).In deklassen tussen de250en 1000sbeheeft 40tot 50% van
de bedrijven een ondernemer van 50jaar of ouder. Naarmate de bedrijfsgrootte toeneemt,neemt ookhetaantalbedrijven meteenopvolger toe.
De klasse van bedrijven groter dan 1000sbe blijkt voor 50%te bestaan
uitondernemers dieouder zijn dan 50jaar.
4.2.5 Arbeidskrachten
Hetaantalondernemers perbedrijf stijgt nietevenredig met de bedrijfsgrootte (tabel4.6).Op bedrijven groter dan 1000sbekomen gemiddeld 2,4
ondernemers voor.Voor een deel wordt hetvoorkomen van meerdere ondernemers per bedrijf verklaard door een maatschap van het bedrijfshoofd en bedrijfsopvolger of van een maatschap van het bedrijfshoofd
met echtgenote.
Degevolgen van schaalvergroting zoals het toegenomen ondernemersrisico per bedrijf, zouden kunnen worden verminderd doordat het aantal
ondernemers toeneemt met de bedrijfsgrootte zodat het ondernemersrisicoookdoor meerdereondernemersgedragen kan worden.
Bij de kleinere bedrijven is het aandeel van het aantal gezinsleden in
verhouding tot het totaal aantal arbeidskrachten het grootst (tabel 4.7).
Met name de echtgenoten leveren bij de kleine bedrijven een aanzienlijke
bijdrage. Het aandeel van de vreemde arbeidskrachten neemt toe van 18
tot 47%naarmate de bedrijfsgrootte toeneemt. Het aandeel van gezinsarbeidskrachten neemt daarbijevenredig af.
Om tekunnen bepalen ofopgrotebedrijven degezinsleden in dezelfde
matemeewerken alsop kleine bedrijven ishet aantal arbeidskrachten geTabel4.6 Percentage verwarmde glasgroentebedrijven naar bedrijfsgrootte en
hetgemiddeldaantalondernemersperbedrijfin1989 (exclusiefrechtspersonen)
Bedrijfsgrootte (sbe)
<250

250500

500750

7501000

>1000

Gemiddeld aantal ondernemers
per bedrijf

1,1

13

1,6

1,9

2,4

Totaalaantal bedrijven

914

1749

467

134

100

Bron:CBSlandbouwtellingmei,LEIbewerking.
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