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Ditrapport beschrijft demogelijkheden binnen het Bedrijven-lnformatienetvan
LEI-DLOomdeMethodiek Milieukosten 1998,zoalsdieditvoorjaar isvastgesteld,toe
te passen. Aandachtwordt besteedaandeberekening met behulpvanhetBedrijvenlnformatienet vanLEI-DLOvandekapitaalslasten,operationele kosten,opbrengsten
enbesparingenenoverdrachten,debouwstenenvandemilieukosten.Ookwordt vanuit deverschillendetypen maatregelen (technischemaatregelen,volumemaatregelen
enorganisatorische maatregelen) naar demogelijkhedengekeken.
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WOORD VOORAF

Dit rapport ishet resultaatvanhet project Methodiek Milieukosten,dat
uitgevoerd is in het kader van DLO-programma 129. De resultaten van de
werkgroep Platform Definities en Methoden Milieukosten (DMK) (ingesteld
doorVROMmetdeelnamevanLEI-DLOomovereenstemmingtebereikenover
demethodevanberekenenvanmilieukosten)zijnnaastdemogelijkhedenvan
hetBedrijven-lnformatienetvanLEI-DLOgelegd.Resultatenvandit projectzullenworden meegenomen indediscussiemet (onder andere) het CBS overde
milieukosten vande land-en tuinbouw.
Hetproject isuitgevoerddoorafdelingen LandbouwenTuinbouwgezamenlijk. Aan de discussies in het DMK isdeelgenomen door Willy Baltussen
(TB),HennievandeVeen(TB),JohanBremmer (TB),KoenBoone(LB)enHans
Leneman(LB,tevens projectleiding). Laatstgenoemde verzorgde samen met
Koen Boone(LB)enAad Boers(TB)ook de rapportage.
Dedirecteur.

DenHaag,augustus 1998

L.C.Zachariasse

SAMENVATTING

In 1994 ismet de publicatie Methodiek Milieukosten (VROM, 1994) een
start gemaakt met de definiëring,deafbakening ende berekeningsmethodiek
van de Milieukosten. Omdat het milieubeleid zich verder ontwikkelt en integreert met andere beleidsterreinen isbesloten de methodiek voor de berekening vande milieukosten te herzien (VROM, 1998).Dit isook aanleiding om de
toepassing van de methodiek op LEI-DLO nader te bezien. Dit rapport beschrijft de mogelijkheden binnen het Bedrijven-lnformatienet van LEI-DLO om
de Methodiek Milieukosten 1998,zoalsdie dit jaar isvastgesteld,toe te passen.
Eerst isvanuit de Methodiek Milieukosten beschreven hoe,ongeacht het
type milieumaatregel, een beeld gegeven kanworden van de milieukosten en
-lasten met behulp van het Bedrijven-lnformatienet van LEI-DLO. Milieukosten
en baten worden in vijf onderdelen uitgesplitst: kapitaalkosten, operationele
kosten, opbrengsten en besparingen, ontvangen overdrachten en betaalde
overdrachten. Beschrevenwordt in hoeverrevoor deze afzonderlijke onderdelen goede schattingen/berekeningen gemaakt kunnen worden. Vervolgens
worden van de diverse typen milieumaatregelen, in te delen in Technische
maatregelen,Volumemaatregelenen Organisatorische maatregelen,voorbeelden uitgewerkt. Hierbij wordt aangegeven welke informatie er uit het Bedrijven-lnformatienet van LEI-DLO gehaald kan worden en welke informatie uit
overige bronnen (indien aanwezig) verkregen zou kunnen worden. Deconclusieszijn kort in figuur 1samengevat.

Kapitaalkosten
Operationele kosten
Opbrengsten en besparingen
Ontvangen enbetaalde overdrachten

++
-/O
-/O

++ goed
0 gemiddeld,methode-ontwikkeling nodig
slecht
Figuur 1

Bruikbaarheid Bedrijven-lnformatienet vanLEI-DLO voor de berekening
vanmilieukosten volgensdeMethodiek Milieukosten

Geconcludeerdwordt datdekapitaalkostengoeduit het Informatienet
afte leidenzijn.Bijdeoperationele kostenenbijdeopbrengstenenbesparingen ishetbeeldbijverschillendetypen maatregelengedifferentieerder. Eenmalige kosten verbonden met een milieumaatregel kunnennietwordenge-

isoleerd en een eventuele kapitaalvernietiging maar gedeeltelijk. Arbeid,
energiekosten enkostenvoorgrond-enhulpstoffen zijnnietaan individuele
maatregelen verbonden. Overdrachten, zowel te ontvangen alste betalen,
worden inhetInformatienetveelalonvoldoende uitgesplitst.Voordatberekeningen metbetrekking tot dekostenvanprocesgeïntegreerdemaatregelen,
productmaatregelen en volumemaatregelen met het Informatienet kunnen
wordengedaan,isverdere methode-ontwikkeling met betrekkingtot deonderbouwing vanuitgangspunten noodzakelijk.

1. INLEIDING

1.1 Aanleiding
Dekostenenlastendie het milieubeleid metzichmeebrengtworden in
diversepublicatiesvermeld(ziebijvoorbeeld MilieubalansvanhetRIVM,diversejaargangen,CBS-publicatiesenzovoort). Informatie hierover isbeleidsrelevant;hetgeefteenbeeldvandehoogtevandelastenendeverdelingoverde
maatschappelijkeactorenenhetkaneenbijdrage leverenaande beoordeling
vandeefficiency van het beleid (VROM,1998).
Ookvoordelandbouwworden inverschillende publicaties milieukosten
gepresenteerd(RIVM,1997;VanRiessen,1996).OokLEI-DLOspeeltindezediscussieseenrol,ziebijvoorbeeldZaalminketal.(1996)enLandbouw, Milieuen
Economie(diversejaren).Verschillende publicaties over kostenen lastenvan
milieumaatregelen in de landbouw doen verschillende uitspraken over de
hoogte vandekostenvanhet milieubeleid voor de landbouw. Dit geeft aan
datafstemming gewenst isendit isook in het overlegtussen LEI-DLOen het
CBS overlegalsactiepunt opgenomen.
In 1994ismetdepublicatie Methodiek Milieukosten (VROM,1994)een
startgemaakt metdedefiniëring,deafbakening ende berekeningsmethodiek
vandeMilieukosten.Gedeeltelijk isindebovengenoemdeLEI-DLO-publicaties
dezemethodiek altoegepast.Omdat het milieubeleid zichverder ontwikkelt
enintegreert metanderebeleidsterreinenverdient dedefinitie endeafbakeningeenbetereomschrijving (VROM,1998).Daaromisbeslotende methodiek
voor de berekening vandemilieukostente herzien.Dit isook aanleiding om
detoepassingvande Methodiek op LEI-DLOnadertebezien.
1.2 Definitie milieukosten
MetdeMethodiek Milieukosten (VROM,1998)wordendekostenvanmilieubeheer,datwil zeggendekostenvan hettreffen vanmilieumaatregelen,
vastgesteld. Milieubeheer ishet treffen van maatregelen met als hoofddoel
(het primaire motief) hetvoorkomenof tegengaan vanongewenste effecten
van menselijkeactiviteitenof handelingen op het milieu.Hetmilieu isgedefinieerdalsdekwaliteit vanhetwater,deluchtendebodem.Fysische,biologischeenchemische parameters beïnvloeden deze kwaliteit.
Bovenstaandedefinitie betekentdaterafbakeningsproblemen kunnen
wordenverwacht.Zonder hiernudiepop integaan,zijnervoorde landbouw
wel eenaantal belangrijke afbakeningen. Landschapsbeheer valt niet onder
de definitie van een milieumaatregel. Evenzo geldt dit voor maatregelen in
verband metdeuitputting vangrondstoffen. Maatregelenter besparingvan

fossiele energie vallen wel onder milieumaatregelen, omdat ze een bijdrage
leveren aan de reductie van de C02-emissie (VROM, 1998).
Ergeldt dusdat het primaire motief van een milieumaatregel de vermindering van de milieubelasting moet zijn. Het isechter goed voorstelbaar dat
een maatregel ook om andere redenen wordt getroffen. In zo'n geval wordt
de maatregel als milieumaatregel beschouwd, maar worden de kosten slechts
meegenomen voor zover dezeterug te voeren zijn op het milieu (het Milieudeel van een maatregel).
Een mogelijk interpretatieprobleem (wat zijn nu eigenlijk milieumaatregelen) ontstaat bij rendabele maatregelen, maatregelen die zichzelf terugverdienen. In de "oude" Methodiek (VROM, 1994) is dit hanteerbaar gemaakt
door alleen maatregelen mee te nemen die niet rendabel zijn. In de nieuwe
Methodiek wordt het criterium wat opgerekt. Hiertoe iseen "ad hoc" oplossing geformuleerd, waarbij een terugverdientijd van minimaal driejaar 1)als
criterium wordt genomen waarbij investeringen alsmilieumaatregelen gelden.
Naast de definitie zijn nog een aantal aanvullende uitgangspunten gehanteerd:
voorzieningen die volgens de overige criteria wel als milieu-investering
worden gezien maar waar iedereen al over beschikt, worden niet (meer)
als milieu-investering beschouwd 2);
om dubbeltellingen te voorkomen, worden de kosten en baten van de
maatregelen alleen meegenomen voor degenen die de maatregel treffen;
de kosten worden berekend voor vennootschaps- en inkomstenbelasting;
alleen materiële kosten worden meegenomen dus geen zaken als comfortverlies;
alleen primaire kosten,dat wil zeggen kosten die in eerste aanleg en direct worden gemaakt, worden meegenomen. Afgeleide effecten zoals
prijseffecten vallen niet onder de milieukosten
de in geld gewaardeerde positieve effecten van eenverminderde milieubelasting vallen niet onder de milieukosten.

1)

2)
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Veel kortetermijninvesteringen zullen duseerder alserg rendabel worden beschouwddan langetermijn investeringen,omdat bijeen investering die 3jaar
meegaatdekansgroter isdatdezein3jaarwordtterugverdiend danbijeeninvestering die30jaar meegaat.
Erwordt in de Methodiek geen expliciete uitspraak gedaan over de vraag of
voorzieningen diedoor deoverheidvoor eenhelesectoropgelegd zijn, nogals
milieukostengerekendmoetenworden.Striktetoepassingvanditcriteriumstelt
dat alleendeinitiële investeringtot demilieukosten behoort envervangingsinvesteringen niet meer. Hetlijkt danookgewenstomdeMethodiek opdezemaniertoete passen.Bijvergelijkingen met het buitenland lijkt het logischom op
dezeregeleenuitzonderingtemaken.

1.3 Doel onderzoek en opbouw rapport
Ditrapport heeftdaaromtot doelhetaangevenvande(onmogelijkhedenbijdetoepassingvandeaangepasteMethodiek Milieukostenvoor deprimaire agrarische sector, meer specifiek het Bedrijven-lnformatienet van LEIDLO.Ongeveer 1.500bedrijvenmakendeeluitvanhetInformatienet.Dezebedrijvenzijndoor middelvaneengestratificeerdesteekproef gekozen uit bijna
alle bedrijven in de Landbouwtelling. In het Informatienet wordt ieder jaar
ongeveereenzesdedeelvandebedrijvenververst.Bedrijvenkunnen maximaal
6jaar inhet Informatienet blijven.Hetaantalwaarnemingen perjaar blijft zo
ongeveer gelijk. Dezesteekproeftechniek wordt wel aangeduid alseenroterend panel. Voor een uitgebreide beschrijving van het Informatienet, zie
Bouwman et al.(1997).
Indit rapportwordt inhoofdstuk 2dealgemeneberekeningvanmilieukostenen-lasten,zoals inVROM(1998) isweergegeven losgelaten op hetInformatienet. Vervolgenswordt inhoofdstuk 3pertypemilieumaatregel aangegeven hoevanuit het Informatienet tot een inschatting vande kostengekomen kan worden. Hierbij worden ook de beperkingen nader belicht. Het
vierde hoofdstukvatsamenwatwelenwat niet met het Informatienet uitgevoerdkanwordenalshetgaatomdeberekeningvandemilieukosten.Verder
worden hierin mogelijkheden aangegeven omte komentot eenverbetering
vandeberekening (onder meer in relatietot de nieuwe opzetvan het Informatienet).
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2. BEREKENING MILIEUKOSTEN EN-LASTEN
MET BEHULPVAN HET INFORMATIENET

Inde Methodiek Milieukosten (VROM, 1998)worden de milieukosten en
-baten invijf onderdelen uiteen gesplitst: kapitaalskosten, operationele kosten,
opbrengsten en besparingen,ontvangen overdrachten en betaalde overdrachten. Aan de hand van deze indeling zal in dit hoofdstuk beschreven worden in
hoeverre voor deze afzonderlijke onderdelen door LEI-DLOgoede berekeningen/schattingen gemaakt kunnen worden. Hierbij zal in dit hoofdstuk uitgegaan worden van de gegevens die nu in het Informatienet opgenomen zijn.
In hoofdstuk 4 zal verder ingegaan worden op de gevolgen voor de berekeningen van het reeds ingezette reorganisatieproces van het Informatienet
(Boekhouding 2000).
Milieukosten worden in de Methodiek beschreven alsde kosten van het
treffen van milieumaatregelen. Milieumaatregelen zijn maatregelen die genomen worden met als primair motief de vermindering van de milieubelasting.
Maatregelen die gedeeltelijk voor het milieu genomen worden, worden meegenomen voor het deel dat aan het milieu istoe te rekenen. Het primair motief
isin de "oude" Methodiek praktisch hanteerbaar gemaakt door alleen maatregelen meete nemen die niet rendabel zijn. In de nieuwe Methodiek wordt
het criterium wat opgerekt. Alle investeringen die niet erg rendabel zijn worden meegenomen.Waarin de vorige methodiek het criterium "rendabel zijn"
echter niet verder wasgeoperationaliseerd, isdit nu voor het begrip "erg rendabel" wel gedaan. Erg rendabel isdaarbij gedefinieerd alseen terugverdientijd van minder dan 3 jaar.
Naast de definitie zijn nog een aantal aanvullende uitgangspunten gehanteerd:
voorzieningen die volgens de overige criteria wel als milieu-investering
worden gezien maar waar iedereen al over beschikt, worden niet (meer)
als milieu-investering beschouwt 1);
om dubbeltellingen te voorkomen worden de kosten en baten van de
maatregelen alleen meegenomen voor degenen die de maatregel treffen;
de kostenworden berekend voor vennootschaps- en inkomstenbelasting;

1)
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Erwordt inde Methodiek Milieukosten geenexpliciete uitspraak gedaanover
devraagof voorzieningen diedoor deoverheidvoor eenhelesector opgelegd
zijn, nogalsmilieukosten gerekend moetenworden.Striktetoepassing van dit
criterium steltdat alleendeinitiële investeringtot demilieukosten behoort en
vervangingsinvesteringen niet meer. Het lijkt danook gewenst om de Methodiek op deze manier toete passen.Bijvergelijkingen met het buitenland lijkt
het logischomop dezeregel eenuitzondering temaken.

alleen materiële kosten worden meegenomen dus geen zaken als comfortverlies;
alleen primaire kosten,dat wil zeggen kosten die in eerste aanleg en direct worden gemaakt, worden meegenomen. Afgeleide effecten zoals
prijseffecten vallen niet onder de milieukosten;
de in geld gewaardeerde positieve effecten van eenverminderde milieubelasting vallen niet onder de milieukosten.

2.1 Kapitaalskosten
Kapitaalkosten zijn dejaarlijkse kosten van een investering in een duurzaam (gaat meer dan 1 jaar mee) productiemiddel. De kosten kunnen worden
opgesplitst in afschrijvings- en vermogenskosten.
De afschrijvingskosten worden volgens de Methodiek bepaald door de
kosten van de investering ingelijke delen (lineaire afschrijving) over de economische levensduur te verdelen.Wanneer de economische levensduur niet bekend is,wordt uitgegaan van 10jaar voor het elektromechanische gedeelte
van een investering en 25jaar voor het bouwkundige gedeelte van een investering.
De vermogenskosten worden berekend door het gemiddelde geïnvesteerde bedrag in het betreffende jaar te vermenigvuldigen met de vermogenskostenvoet. De vermogenskostenvoet wordt bepaald door een opslag van
0,5% bovenop de dan geldende kapitaalmarktrente te plaatsen. Deze opslag
wijkt af van het overige bedrijfsleven omdat de landbouw ten eerste vaak tegen een lager rentepercentage vreemd vermogen kan lenen (VROM, 1998) en
ten tweede de alternatieve opbrengsten van het eigen vermogen in de landbouw vaak laag zijn 1).
Het geïnvesteerde bedrag
Om de kapitaalskosten vastte stellen,dienen allereerst de milieu-investeringen geïdentificeerd te worden. Hiervoor dient voor de duurzame goederen
die voldoen aan de (andere) criteria die vereist zijn voor het predikaat milieuinvestering,deterugverdientijd bepaald te worden. Hoewel het Informatienet
bij zou kunnen dragen bij de berekening van de kapitaals- en operationele
kosten van de investering,dienen ook externe gegevens verzameld te worden
voor de berekening van de extra opbrengsten, besparingen en overdrachten
van de investering. Met dezecombinatie van gegevens kan de terugverdientijd
vastgesteld worden en dus bepaald worden of het een milieu-investering betreft.

1)

Overigenswordt dehoge opslagdievoor het bedrijfsleven isingerekend (5%)
door LEI-DLOalste hoog ingeschat. Ditwordt inbelangrijke mate veroorzaakt
doordat voordezeberekeningenvandefiscalebalansinplaatsvandebedrijfseconomische balansisuitgegaan.
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Ook dient nog vastgesteld te worden welk deelvan de investering alsmilieu-investering beschouwd kan worden. Als een milieuvriendelijk duurzaam
goed 100% duurder isdan het gangbare duurzaam goed met dezelfde functie,
dan dienen immersalleen de extra kosten toegerekend te worden aan het milieu. In dit geval dus 50%van de totale investering. Deze percentages dienen
ook extern verzameld te worden (bijvoorbeeld door raadpleging van experts).
Inhet Informatienet worden de investeringen induurzame goederen verzameld op een behoorlijk gedetailleerd niveau waardoor veel milieu-investeringen afzonderlijk geïdentificeerd kunnen worden.Voor de investeringen in
verband met het Meerjarenplan Gewasbescherming is uitgebreid onderzoek
gedaan naar de vraag welke duurzame goederen als milieu-investering beschouwd kunnen worden envoor welk percentage (Somerset al., 1995). Hierbij
ishet percentage dat als milieu-investering kan worden aangemerkt, afhankelijk gemaakt van de eigenschappen van de investering of van de bedrijven zelf.
Hierbij kan gedacht worden aan grondsoort, grootte van de investering, werkbreedte van machines, het wel of niet bezitten van bepaalde software, geteelde producten enzovoort.
De percentages uit het onderzoek van Somers et al. hebben betrekking
op dejaren 1991,1992 en 1993 en zijn vastgesteld in 1995. Deze percentages
veranderen echter in de tijd. Zo wordt een investering niet meer als milieuinvestering beschouwd als iedereen over dezevoorziening beschikt. Ook isde
kansgroot dat het verschil in prijstusseneenstandaard duurzaam goed en een
milieu vriendelijk alternatief voor dit duurzaam goed,zalveranderen inde tijd.
Eenonderzoek waarbij de percentages opnieuw kritisch bekeken worden en
eventueel nieuwe milieu-investeringen worden geïdentificeerd lijkt daarom
zinvol.
Voor de Wet Verontreiniging Oppervlaktewateren iseveneens een lijst
opgesteld maar voor het samenstellen van deze lijst isgeen afzonderlijk onderzoek verricht. De percentages zijn in dit geval niet afhankelijk gemaakt van
de eigenschappen van het bedrijf of van de investering.Voor deze investeringen lijkt een onderzoek naar wat als milieu-investeringen kan worden beschouwd dus erg belangrijk.
Voor de investeringen in verband met de nutriëntenproblematiek isook
een korte lijst opgesteld. Ook deze lijst isal enkele jaren oud maar aangezien
het hier vaak gaat om investeringen die uitsluitend voor het milieu gemaakt
worden (mestinjecteur), isdeze lijst objectiever. Erzal echter ook hier nog wel
gecontroleerd moeten worden of er geen nieuwe investeringen bij gekomen
zijn sinds het opstellen van de lijst of dat er items afgevoerd moeten worden
omdat iedereen over de voorziening beschikt.
Kosten van investeringen
De kosten van de investering kunnen uitgesplitst worden naar afschrijvingskosten en vermogenskosten. Wanneer het geïnvesteerde bedrag en de
afschrijvingsperiode bekend zijn, zijn deze kosten relatief eenvoudig te berekenen. LEI-DLOhanteert in het Informatienet echter een andere methode van
waardering en afschrijving dan die de milieukostenmethodiek voorschrijft. Zo
14

waardeert LEI-DLO niet tegen historische inkoopprijs maar tegen vervangingswaarde (of actuele waarde). Devermogens-en afschrijvingskosten worden vervolgens op basisvan deze vervangingswaarde uitgerekend.
Het bovenstaande hoeft geen bezwaar te vormen alsde historische aankoopprijs af te leiden isuit de vervangingswaarde. Deafschrijvings- en vermogenskosten worden in dat geval niet direct uit het Informatienet overgenomen
maar speciaal voor de milieukosten berekend. De vervangingswaarde wordt
in het Informatienet berekend door de historische uitgaafprijs te vermenigvuldigen met een indexcijfer dat de gemiddelde waardestijging van dat betreffende activum aangeeft, in de periode die verstreken issinds de aankoop van
het activum. Dehistorische uitgaafprijs isduseenvoudig af te leiden uit de vervangingswaarde door devervangingswaarde te delen door het betreffende indexcijfer.
Voor oudere activa isde historische uitgaafprijs in een aantal gevallen
moeilijk te achterhalen. Met behulp van de indexcijfermethode (met indexcijfers naar de oorspronkelijke waarde terug rekenen) zal in de meeste gevallen
nog wel een redelijke benadering worden gevonden. Waar bij de afdeling
landbouw een lange serie indexcijfers opgesteld is,dienen voor de afdeling
tuinbouw de indexcijfers van de afzonderlijke jaren nog t o t één serie omgevormd te worden. Hoewel dit wat extra werk oplevert, levert het geen onoverkomelijke problemen op.
Tweede hands aankopen worden ook in het Informatienet vastgelegd.
Bij berekeningen van de milieukosten worden deze echter niet meegenomen
om het risico van dubbeltellingen uit te sluiten. Desinvesteringen werden namelijk ook niet meegenomen als (negatieve) kostenpost.
Alsafschrijvingsmethode wordt inde Methodiek Milieukosten de lineaire
methode voorgesteld. Deafschrijvingsperiode mag per activum bepaald worden maar alser geen exacte informatie bekend isof over grote groepen activa
gerekend wordt, dient van een afschrijvingsperiode van 10jaar voor elektromechanische gedeelten en 25jaar voor bouwkundige gedeelten, uitgegaan te
worden.
LEI-DLO gebruikt afhankelijk van het type activa een andere afschrijvingsmethode. Soms wordt uitgegaan van de lineaire methode maar als de
werkelijke waardedaling van een activum beter benaderd kan worden via een
andere methode wordt daarvoor gekozen.Voor de meesteactiva wordt of van
de lineaire methode of van een degressieve methode (afschrijving iseen vast
percentage van de boekwaarde) uitgegaan.
Afhankelijk van het type activa gaat LEI-DLO uit van een andere economische levensduur en dusvan een andere afschrijvingsperiode. Zoals hiervoor
isbesproken, isdit toegestaan volgens de Methodiek. Het kan echter wel t o t
behoorlijk afwijkend afschrijvingsperiodes leiden ten opzichte van de in de Methodiek genoemde.
Inde Methodiek worden geen afzonderlijke uitspraken gedaan over de
kosten van grond. Het ligt daarom voor de hand om voor de hoogte van deze
kosten aan te sluiten bij wat gebruikelijk is bij LEI-DLO. Er hoeven geen afschrijvingskosten over grond gerekend te worden omdat grond niet slijt. De
rentekosten zijn laag omdat de waarde van grond (over een langere periode
15

bezien) met een bepaald percentage toeneemt. Rekening houdend met deze
waardestijging en de prijsdie voor het pachten/hurenvan land betaald wordt,
gaat LEI-DLOuit van rentekosten van 2,5%. Deze kosten worden in tegenstelling tot wat in de Methodiek beschreven staat, berekend over de vervangingswaarde.
Berekeningen van milieukosten die betrekking hebben op niet agrarische
sectoren zullen echter naar verwachting uitgaan van de vermogenskostenvoet
die voor alle activa ingerekend worden. Deze kostenvoet geldt immers voor
alle activa dus logischerwijs ook voor grond. Dit vormt een argument om ook
in de agrarische sector voor de kosten van grond van de normale vermogenskostenvoet uit te gaan 1).Hierbij dient natuurlijk (zoals de Methodiek Milieukosten voorschrijft) uitgegaan te worden van de historische aanschafprijs en
niet van de door LEI-DLOgehanteerde vervangingswaarde. De historische aanschafprijs van grond isechter niet bekend in het Informatienet.
De berekeningen van de milieukosten en -investeringen zoals die in
Landbouw, Milieu en Economie (LME) worden gepubliceerd (Brouwer et al.,
1997 bijvoorbeeld) omvatten de investeringen uit het jaar van analyse (bijvoorbeeld 1995).Voor de berekening van de kosten worden de kosten van de
investeringen die in dat jaar gedaan zijn, opgeteld bij de kosten die veroorzaakt worden door investeringen uit voorgaande jaren.

2.2 Operationele kosten
Operationele kosten zijn alle kosten die naast de kapitaalskosten (zie 2.1)
gemaakt worden om de milieumaatregel/voorziening operationeel te maken
of te houden.Onder deze kosten vallen eenmalige kostendie verband houden
met het operationeel maken van een investering (2.2.1),kosten inverband met
kapitaalvernietiging (2.2.2), kosten voor bediening en onderhoud, en overheadkosten (2.2.3), energiekosten en overige kosten (2.2.4).
2.2.1 Eenmalige bijkomende kosten in verband met aanschaf
Met eenmalige bijkomende kosten in verband met aanschaf worden de
kosten bedoeld die in het jaar van aanschaf worden gemaakt om een investering operationeel te maken en die niet op de balansgeactiveerd worden. Deze
kosten zijn in het Informatienet niet te isoleren.Somsworden bijkomende kosten wel geactiveerd samen met de investering zelf. Het Informatienet geeft
echter geen inzicht inwelk deel van het geactiveerde bedrag uit "bijkomende
kosten in verband met aanschaf" bestaat.

1)
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Dekostenvangrondwordenoverigensookvaakopeenanderemaniergeschat
door hetsaldo (opbrengst -variabele kosten)vanhet gewaste berekenen dat
naarverwachting opdezegrond geteeld zouworden.

2.2.2 Kosten in verband met kapitaalvernietiging
Kosten in verband met kapitaalvernietiging doen zichvoor alsdoor een
milieu-investering andere nog niet geheel afgeschreven investeringen (gedeeltelijk) overbodig worden. Een dergelijke kapitaalvernietiging vindt bijvoorbeeld plaats bij verkoop, (gedeeltelijke) buitengebruikstelling, afbraak of benutting voor een ander doel.
In het Informatienet kan het wel of niet in gebruik zijn van een object
worden vastgesteld.Vanuit de Methodiek Milieukosten ishet tevens gewenst
onderscheid te maken tussen geheel en gedeeltelijke buiten gebruikstelling.
In het eerste geval wordt de waardedaling vastgelegd in het Informatienet,
maar deze waardedaling is niet op basisvan de historische uitgaafprijs (zoals
de Methodiek Milieukosten voorschrijft) bepaald. Daarbij isde reden van buitengebruikstelling niet bekend. In het tweede geval (gedeeltelijke buitengebruikstelling) wordt geen waardedaling vastgelegd in het Informatienet; het
object houdt hetzelfde afschrijvingspatroon alszonder de nieuwe investering;
er wordt geen extra afschrijving toegepast. Dus een economische waardedaling van een object dat niet in zijn geheel wordt verwijderd,verkocht of buiten
gebruik gesteld (dat dus door een nieuwe investering van minder belang
wordt) vindt niet plaats.
2.2.3 Kosten inverband met bediening en onderhoud en kostenvoor overhead
De kosten voor bediening en onderhoud betreffen uitsluitend de kosten
van arbeid, dat wil zeggen kosten voor de inzet van zowel eigen als vreemd
personeel ten behoeve van een milieuvoorziening. Overheadkosten omvatten
een vergoeding voor het gebruik van interne diensten enzovoort. In het Informatienet wordt het gebruik van arbeid (eigen en vreemd) op bedrijfsniveau en
op jaarbasis vastgelegd. De registratie isopgebouwd vanuit de diverse personen die eentotale hoeveelheid arbeid leveren.Ervindt geen vastlegging plaats
van deaardvan dewerkzaamheden. Dusisarbeid op een bedrijf niet aan inzet
van productiemiddelen toegerekend en isde bepaling van de bijbehorende
kosten niet mogelijk. Wel kan, zoals VROM (1998) aangeeft, bij datagebrek
een norm van 3-5% van de aanschaffingsprijs inclusief de bijkomende kosten
worden gehanteerd om een inschatting te maken. Deaanschaffingsprijs iswel
in het Informatienet vastgelegd (zie paragraaf 2.2).
Ook voor overhead worden opjaarbasis per kostensoort totaalbedragen
vastgelegd; toerekening naar maatregel op basisvan normen isnet als bij arbeid moeilijk.
2.2.4 Energiekosten en overige kosten
Het nemen van milieumaatregelen kan leiden t o t een stijging van de
energiekosten. Voor deze kosten geldt een analoge situatie als voor arbeid
(2.2.2),zezijn niet terug te voeren naar individuele maatregelen.Wel kan onderscheid gemaakt worden naar energiekosten voor duurzame productiemid-
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delen,voor deakker- entuinbouwgewassen, kaasbereiding, ruimteverwarming
en -verlichting, elektra en aardgas algemeen.
Overige kosten,zoalsgebruik van hulpstoffen (kunstmest, gewasbeschermingsmiddelen) en verzekeringen zijn in het algemeen wel toe te rekenen aan
gewassen en/of diergroepen. Dit betekent echter niet dat de overige kosten
die gepaard gaan met een milieumaatregel direct hieraan toe te rekenen zijn.
Deze zijn in het algemeen niet uit het Informatienet te isoleren.

2.3 Opbrengsten en besparingen
Opbrengsten en besparingen worden uitgesplitst in besparingen op energiekosten, besparingen op grondstoffen en hulpstoffen en overige besparingen. De bepaling hiervan met het Informatienet isreeds omschreven in 2.2.4.
De Methodiek is niet duidelijk in zijn omschrijving van overige besparingen.
Het kan eenaantal posten betreffen zoalsdieook onder de operationele kosten genoemd zijn zoals besparingen inverband met bediening en onderhoud
en overhead. Voor de bepaling van deze posten kan dus naar 2.2.3 worden
verwezen. Niet hieronder vallen besparingen op bestemmingsheffingen zoals
heffingen in het kader van de Wet Verontreiniging Oppervlaktewateren
(WVO). Dezeworden "geboekt" onder deoverdrachten (zie2.4/2.5). Opbrengstenomvatten bijvoorbeeld eentoename van rest/bijproducten. Dezeopbrengsten worden wel in het Informatienet vastgelegd, maar kunnen moeilijk aan
individuele maatregelen worden toegerekend.

2.4 Ontvangen overdrachten
Ontvangen overdrachten leiden tot verlaging van de milieukosten voor
de ontvangende partij. Deoverheid schuift middelen naar de maatschappij als
stimulering voor het treffen van milieuverbeterende maatregelen.Tot de door
de private actoren ontvangen overdrachten behoren subsidiesen fiscale voordelen.
De Methodiek Milieukosten onderscheidt de overdrachten in inkomensen vermogensoverdrachten. Bij de ontvangen overdrachten betreft dit onderscheid een tegemoetkoming in respectievelijk exploitatiesubsidies en investeringssubsidies. De Methodiek stelt dat -om praktische redenen - inkomens- en
vermogensoverdrachten bij de weergave van milieukosten op dezelfde wijze
moeten worden behandeld.Degekozen werkwijze houdt in dat de overdrachten in hun geheel worden geboekt in het jaar van ontvangst.
De Methodiek bereikt met de aangegeven aanpak op eenvoudige wijze
een eenduidige verwerking van diverse soorten overdrachten. Globaal komt
dit neer op het hanteren van het kasstelsel als uitgangspunt voor zowel overdrachten in de inkomens- alsvermogenssfeer. Bijdragen aan investeringsgoederen (vermogenssfeer) worden in het jaar van toekenning van de subsidie
(meestal in hetjaar van investering, maar kan er ook aan voorafgaan) alsnegatieve milieukosten genomen. Hetzelfde geldt voor bijdragen in defiscale sfeer
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(Vervroegde Afschrijving Milieuinvesteringen (VAMIL), fiscale groenregeling,
energie-investeringsaftrekregeling). Het hieruit voortvloeiende geschatte (belastingvoordeel dat in eentoekomstige periode van meerderejaren wordt behaald, wordt toegerekend als bate aan het jaar waarin de investering wordt
aangemeld voor de (bijvoorbeeld VAMIL) fiscale regeling.
In het Informatienet van LEI-DLOworden overdrachten, net als andere
voorkomende posten, behandeld al naar gelang van de plaats die de post inneemt in het geheel van de rapportage over inkomen en vermogen van de
agrarische onderneming. Belangrijke onderdelen zijn de exploitatierekening
met dejaarlijkse opbrengsten en kosten,de vermogensvorming buiten de exploitatierekening (investeringssubsidies en bepaalde schadevergoedingen), en
de belasting over inkomen en winst (inkomsten-/vennootschapsbelasting) die
gesitueerd isals onttrekking van het gezinsinkomen in de vorm van een onderdeel van de gezinsbestedingen. Voor meer informatie hierover zie Poppe
(1992).
De plaats van elke overdracht in de LEI-DLO-rapportage isvan belang
omdat dewijze van behandeling van deze plaatsafhankelijk is.Kort samengevat komt het erop neer dat alle bouwstenen binnen de exploitatierekening
volgens strikt bedrijfseconomische regels worden behandeld. Voor de overdrachten in de sfeer van de exploitatierekening isvan belang dat volgens het
factuurstelsel kosten en opbrengsten worden gematched,dat wil zeggen verwerkt in het jaar waartoe ze behoren. Dit in tegenstelling t o t transacties buiten de exploitatierekening (direct in de vermogenssfeer en afdracht van persoonlijke belasting) die op kasbasisworden verwerkt in de periode waarin de
geldelijke transactie plaatsvindt. Overdrachten komen voor in elk van de genoemde onderdelen van inkomensvorming en inkomensbesteding. De behandeling van de overdrachten in het Informatienet verloopt volgensde regels die
in de onderscheiden onderdelen van het inkomens- en vermogensvormingstraject gelden.
Voor de exploitatierekening worden financiële feiten - losvan het jaar
waarin de geldelijke transactie plaatsvindt -toegerekend aan hetjaar of dejaren waarop ze betrekking hebben. Integenstelling t o t de Methodiek Milieukosten waarin het kasstelsel wordt gepropageerd, worden overdrachten binnen de bedrijfsexploitatie volgens het factuurstelsel verwerkt. Voorbeelden
van subsidies binnen de exploitatierekening in het Informatienet zijn kostenverlagende subsidies (bij arbeid) en opbrengst verhogende subsidies bij bepaalde gewassen (bijvoorbeeld Mac Sharry).Ook ten aanzien van milieuposten
betekent dit dat eventueel voorkomende exploitatiesubsidies die de normale
kosten verlagen of de opbrengsten verhogen op factuurbasisworden verwerkt.
Bijfinanciële afwikkeling van de overdracht in hetzelfde jaar waartoe
hij als milieukosten (positief/negatief) gerekend moet worden, loopt het Informatienet parellel met de Methodiek Milieukosten. Als beide jaren niet samenvallen danverwerkt het Informatienet de overdracht in een ander jaar dan
de Methodiek. Deze discrepantie isniet oplosbaar binnen het huidige Informatienet-systeem.
Investeringssubsidies worden in het Informatienet buiten de exploitatierekening gehouden door deze rechtstreeks aan het eigen vermogen toe te
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voegen. De reden hiervoor isdat de kosten van het gebruik van investeringsgoederen gebaseerd dienen te zijn op de actuele vervangingskosten van het
object gedurende elk jaar binnen de economische levensduur. Directe ondersteuning van de investering door de overheid door middel van een investeringssubsidie vermindert weliswaar de financieringsbehoefte van het object,
maar de periodieke kostentoerekening dient gebaseerd te zijn op vermogensbehoefte bij vervanging. Normaliter isniet zeker of dan opnieuw een investeringssubsidie zalworden verstrekt. Eenuitzondering hierop vormde inde jaren
tachtig de Wet op de Investeringsrekening (WIR) waar - zolang de Wet van
toepassing was -wel het WIR-voordeel door middel van lagere afschrijvingen
in de bedrijfsexploitatie kon worden gebracht. In tegenstelling t o t de WIR
wordt bij de huidige regelingen de kostenbasis niet verlaagd door toekenning
van een investeringssubsidie. In het jaar van ontvangst wordt onafhankelijk
van hetjaar waarin de investering wordt gedaan of zijn prestaties levert in het
productieproces - dus op kasbasis - het bedrag toegerekend aan het eigen
vermogen. De behandeling van de investeringssubsidies leveren dus in tegenstelling tot deexploitatiesubsidies normaliter geen verschillen optussen het Informatienet en Methodiek Milieukosten.
Binnen het Informatienet worden investeringssubsidies alleen collectief
geregistreerd, dat wil zeggen niet per individuele bijdrage en niet gespecificeerd naar soort subsidie. Een uitsplitsing naar type investeringssubsidie die
binnen de Methodiek wellicht gewenst is,isbinnen het huidige Informatienet
niet voorhanden.
Overdrachten in de sfeer van fiscale maatregelen worden in de Methodiek Milieukosten alsbaten beschouwd in hetjaar waarin de investering wordt
aangemeld voor de regeling 1). In het Informatienet worden afdrachten/restituties voor persoonlijke belastingen als inkomsten-en vennootschapsbelasting
verwerkt in het jaar waarin de financiële transactie plaatsvindt. De betaalde
belastingen worden niet per aanslagjaar geregistreerd. Naast koppeling tussen
belastingbedrag en belastingjaar ontbreekt ook kennis in het Informatienet
van de omvang van het fiscale inkomen/winst. Ook isopbouw van het fiscale
inkomen niet mogelijk vanuit de geregistreerde gegevens. Deverzameling van
de gegevens isgericht op andere doelstellingen dan de bepaling van het fiscale
inkomen/winst. Natuurlijk bevinden zich in het verzamelde materiaal onderdelen die ook deel uitmaken van defiscale opstelling of kunnen redelijk goed
worden afgeleid, maar andere onderdelen ontbreken geheel.Effecten van toepassing van fiscale regelingen in de sfeer van overdrachten, zoals de Methodiek die onderscheid, kunnen in het Informatienet niet nauwkeurig worden
bepaald.

1)
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Algemene regel isdat milieukostenworden berekendvoor belasting.Dit isniet
inlijn met hettoch meenemenvaneenregeling zoalsVAMIL,dieervoor zorgt
dat eenfiscaalelement,teweten eenmogelijkewinstverschuiving,indeberekeningen wordt betrokken.

2.5 Betaalde overdrachten
Betaalde overdrachten aan de overheid of door overheidsmaatregelen
leiden tot verhoging van de milieukosten voor de betalende partij.De overheid
onttrekt middelen aan actoren in de maatschappij ter compensatie van maatregelen die collectief getroffen worden om milieubelasting te voorkomen/verminderen.Tot de door de private actoren betaalde overdrachten behoren diverse bestemmingsheffingen en betaalde milieudiensten. Daarbij worden milieukosten voor bedrijven exclusief BTW gepresenteerd.
De Methodiek Milieukosten onderscheidt de overdrachten in inkomensen vermogensoverdrachten. Bij de betaalde overdrachten gaat het bij inkomensoverdrachten om heffingen en dergelijke en bij vermogensoverdrachten
om kapitaaldeelnemingen. De methodiek stelt dat -om praktische redenen inkomens-envermogensoverdrachten bij deweergavevan milieukosten op dezelfde wijze moeten worden behandeld. De gekozen werkwijze houdt in dat
de overdrachten in hun geheel worden geboekt in het jaar van betaling.
De Methodiek bereikt met de aangegeven aanpak op eenvoudige wijze
een eenduidige verwerking van diverse soorten overdrachten. Globaal komt
dit neer op hanteren van het kasstelsel alsuitgangspunt zowel voor overdrachten in de inkomens- als vermogenssfeer.
In het Informatienet worden de diverse betaalde inkomensoverdrachten
binnen desfeer van de exploitatierekening -op factuurbasis -geboekt, zodat
de overdracht ten laste komt van hetjaar waarop het betrekking heeft. Meestal valt het jaar van toerekening en betaling samen zodat er geen verschil bestaat tussen het Informatienet en de Methodiek Milieukosten.Vindt betaling
in een ander jaar plaats, dan verschillen de beide methoden van elkaar.
Een bijzonder punt van verschil tussen het Informatienet en Methodiek
Milieukosten isde behandeling van de BTWdie deel uitmaakt van aangekochte milieugoederen en -diensten.De Methodiek gaat uit van bedragen exclusief
BTW. In het Informatienet vindt binnen de exploitatierekening registratie
plaats inclusief BTW. Uitzondering vormen tuinbouwbedrijven die gekozen
hebben voor de normale BTW-regeling (Ondernemersregeling; verrekening
voorheffing BTW met fiscusen afdracht ontvangen BTWop verkopen). Op dezetuinbouwbedrijven zijn zowel kosten alsopbrengsten exclusief BTWgeregistreerd in het Informatienet. Verder isop alletuinbouwbedrijven (dusook voor
de groep die kiest voor de Landbouwregeling in de BTW) de ontvangen BTW
op verkopen vastgelegd. Bij toepassing van de Landbouwregeling maakt de
ontvangen BTWop verkopen (het landbouwforfait) tevens deel uit van de opbrengst. Bij de landbouwbedrijven in het Informatienet vindt geen afscheiding
plaats van de BTWdie isbegrepen in kosten en opbrengsten.Toepassing van
het exclusief BTW criterium uit de Methodiek Milieukosten op het Informatienet betekent dat inveel gevallen op normatieve wijze BTWafgesplitst moet
worden uit de overdrachten. Deze- normatieve -bijstelling vaneen groot deel
van de in het Informatienet vastgelegde bedragen kan zonder grote extra inspanning en met voldoende nauwkeurigheid worden uitgevoerd,waarmee ten
aanzien van het aspect BTW het Informatienet kan leveren wat de Methodiek
vraagt.
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Tenslotte de betaalde overdrachten in devermogenssfeer. Hier lijken op
het eerstegezicht geen verschillen te bestaan tussen Methodiek en het Informatienet. De Methodiek stelt dat vermogensoverdrachten in het jaar waarin
ze plaatsvinden t o t de milieukosten moeten worden gerekend. Ook voor het
Informatienet geldt dat transacties buiten de sfeer van de exploitatierekening
- als vermogensmutatie - direct in het jaar van betaling/onttrekking worden
verwerkt.
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3. MILIEUMAATREGELEN INHET
INFORMATIENET

In hoofdstuk 2 isde vraag beantwoord hoe, ongeacht het type milieumaatregel, een beeld gegeven kan worden van de milieukosten en -lasten. In
hoofdstuk 3 ishet type milieumaatregelen het uitgangspunt. Drietypen maatregelen worden onderscheiden door VROM (1998): Technische maatregelen
(3.2),Volumemaatregelen (3.3)en Organisatorische maatregelen (3.4).Per type
maatregel wordt in dit hoofdstuk een voorbeeld uitgewerkt. Per voorbeeld
wordt eerst kort een technische beschrijving van de maatregel gegeven. Vervolgens wordt aangegeven hoe idealiter de milieukosten dienen te worden
berekend. Daarna wordt behandeld welke informatie ervoor zo'n berekening
vande milieukosten uit het Informatienet gehaald kan worden enwelke informatie uit overige bronnen (indien aanwezig) verkregen zou kunnen worden.
Eerst wordt echter een algemene definitie gegeven van milieumaatregelen
(3.1) (zie VROM, 1998).

3.1 Technische maatregelen
Bij technische maatregelen wordt de belasting van het milieu teruggebracht door technische veranderingen aante brengen.Drietypen maatregelen
worden onderscheiden: "End of pipe"-maatregelen, Procesgeïntegreerde
maatregelen en Productmaatregelen.
"End of

pipe"-maatregelen

End of pipe-maatregelen worden omschreven als maatregelen waarbij
door toevoeging van eentechnische voorziening de emissiesaan het eind van
het productieproces worden verminderd. Eenduidelijk voorbeeld voor de landbouw wordt gevormd door de gevolgen van deWet Bodem Bescherming, meer
in het bijzonder het Besluit gebruik dierlijke Meststoffen. Dit besluit stelt maxima aan (onder andere) de hoeveelheid uit te rijden dierlijke meststoffen (in de
vorm vanfosfaat). Dezeuitrijnormen verschillen per grondgebruiksvorm en zijn
in de loop van dejaren negentig behoorlijk aangescherpt.
Alsdeveestapel op een bedrijf meer fosfaat produceert dan aangewend
mag worden op het eigen bedrijf, is het bedrijf verplicht het overschot aan
mest (leesfosfaat) af te voeren. Deze afvoer gaat gepaard met kosten. Deze
kosten bedroegen in 1995/1996op basisvan berekeningen met het Informatienet zo'n kleine 200 miljoen gulden (Brouwer et al., 1997;Landbouw, Milieu en
Economie, Editie 1997).Dezeafvoer van mest iseentypisch voorbeeld van een
End of pipe-maatregel.
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De berekening van de milieukosten op bedrijfsniveau voor deze maatregel bestaat in de ideale situatie uit operationele kosten en besparingen. De
operationele kosten bestaanvoor het grootste deel uit de kosten voor de afzet
van de overschotmest. Mogelijk gaat dit nog gepaard met een geringe toenamevan de arbeid,die bij de mestafzet hoort. Erzou ook nog rekening gehouden moeten worden met een toename van de kosten voor kunstmest (substituut voor dierlijke mest),maar dat lijkt op bedrijven die mest af moeten voeren
puur theorie. De aankoop van kunstmest wordt waarschijnlijk door andere
factoren veel meer beïnvloed. Debesparingen komen voort uit het minder uitrijden op het eigen bedrijf van dierlijke mest (samen met de arbeid hiermee
verbonden).
In het Informatienet worden de kosten van mestafzet vastgelegd (mestafzet inclusief zuivering en opslag),evenalsde hoeveelheden en kosten die de
aankoop van kunstmest met zich meebrengen. De kosten voor het uitrijden
van dierlijke mest zijn alleen terug te vinden indien het werk door derden betreft op grasland envoedergewassen. Indien het aanwenden van mest in eigen
beheer wordt uitgevoerd is het moeilijk om uit het Informatienet de kosten
hiervan af te leiden.
Eenalternatieve methode voor het berekenen van de kostenvande afzet
van dierlijke mest kan worden opgezet vanuit statistieken of modelberekeningen die de mesttransporten en -afzet monitoren. Statistieken van de Landelijke
Mestbank (zie Harthold en Van Eerdt, 1996) (in door middel van bijgehouden
door Bureau Heffingen in verband met Mineralen Aangifte Systeem (MINAS)
geven de transporten van dierlijke mest weer (aanvoer en afvoer). De kosten
per eenheid afgevoerde mest moeten nog wel steeds uit het Informatienet
worden afgeleid. De Mest- en Ammoniakmodellen van LEI-DLO (zie Luesink,
1993) kunnen deze berekeningen ook uitvoeren. Deze modellen hebben bovendien het voordeel dat ook de hoeveelheid uitgereden mest berekend
wordt.
Procesgeïntegreerde

maatregelen

Door procesgeïntegreerde maatregelen wordt het productieproces zelf
aangepast met alsdoel emissiestijdensde productie te verminderen. Een voorbeeld in de landbouw isde overschakeling van een gangbaar akkerbouwsysteem naar een biologische akkerbouwsysteem.
Omschakeling naar biologische productiesystemen kan niet inzijn geheel
als milieumaatregel worden gezien. Ook ideologische achtergronden spelen
bij de keuze voor biologische productie een rol.Zowel Ecologische landbouw
als Biologisch-dynamische landbouw vallen onder de biologisch landbouwsystemen. Het overschakelen naar een biologische bedrijfsvoering wordt gestimuleerd door subsidies (Planvan Aanpak Biologische Landbouw, 1996), waarvan de hoogte afhankelijk isvan het gewas.
Een belangrijk kenmerk van biologische akkerbouw isdat geen chemische bestrijdingsmiddelen en geen kunstmest worden gebruikt. Zo vindt de
onkruidbestrijding mechanisch of handmatig plaats en wordt alleen dierlijke
mest gebruikt om meststoffen toe te dienen. Ook kan de keuzevan rassen
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(aardappelen, granen) anders zijn. Detoepassing van deze "productieregels"
wordt gecontroleerd door SKAL, die ook het EKO-keurmerk verleent.
Bij de berekening van de milieukosten gepaard gaande met procesgeïntegreerde maatregelen moeten de kosten worden vergeleken met de situatie
(een soortgelijk productieproces) waarbij geen rekening wordt gehouden met
het milieuaspect. Verder moet deverandering in kosten en opbrengsten op bedrijfsniveau integraal worden meegenomen,evenalsde inzet aanarbeid (inclusief kosten voor loonwerk).
Het isniet eenvoudig om met behulp van het Informatienet de milieukosten te berekenen van procesgeïntegreerd maatregelen.Weliswaar worden
kosten enopbrengsten gevolgd in het Informatienet. Maar er moeten ook keuzes gemaakt worden ten aanzien van de situatie zonder biologische akkerbouw. Dit betekent dat bedrijven die het biologische systeem hebben geïntroduceerd moeten worden vergeleken met bedrijven die dit niet hebben gedaan (zie bijvoorbeeld Wijnands et al.(1995)voor de vergelijking geïntegreerde akkerbouw gangbare akkerbouw).
Isdie keuze eenmaal gemaakt, dan biedt het Informatienet een goede
houvast. Immers,de opbrengsten en kosten worden in zijn geheel meegenomen. Ook de inzet aan arbeid (inclusief kosten voor loonwerk) wordt meegenomen. Het isalleen niet mogelijk uit de opbrengsten de subsidie voor omschakeling te isoleren.Opbrengst verhogende subsidiesworden alseen enkele
post in het Informatienet opgenomen.Vergoedingen van deoverheid voor het
project "Geïntegreerde akkerbouw" worden wel individueel vastgelegd.
Een andere methode voor het berekenen van de kosten isop basis van
de bovengenoemde subsidieregeling. Hettotaal aan uitgekeerde subsidie zou
als maat voor de kosten kunnen dienen. Hierbij is het goed om te realiseren
dat deze subsidie wellicht niet alle kosten die boeren maken dekt.
Productmaa tregelen
Dit type maatregelen reduceren emissiesdoor de overgang naar het gebruik van technisch aangepaste producten die minder emissies met zich meebrengen. Desubstitutie van middelen in de gewasbescherming iszo'n maatregel. Het MeerJarenPlan Gewasbescherming (MJP-G) noemt doelstellingen voor
de reductie van de emissievan gewasbeschermingsmiddelen. Eenvan de mogelijkheden issubstitutie: een aantaster, bijvoorbeeld bladluis in suikerbieten,
kan bestreden worden door verschillende actieve stoffen. Substitutie indit geval kan zo'n 50-75% reductie van de emissie opleveren (Jan Buurma, LEI-DLO,
persoonlijke mededeling). Wel levert dit een toename van de kosten van de
bestrijding van bladluis op. Devervangende actieve stoffen zijn duurder.
Bij productmaatregelen moet er vanuit gegaan worden dat de output
niet verandert. Dat betekent in het voorbeeld dat defysieke opbrengst aan suikerbieten als gevolg van de substitutie niet verandert. Rekening gehouden
moet worden met een verschil in kosten omdat de actieve stoffen met minder
emissieduurder zijn. Verder moet een mogelijk verschil inarbeid door meer of
minder benodigde bespuitingen worden meegenomen. Het isverder een maatregel zonder aanvullende extra investering in duurzame productiemiddelen.
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Het Informatienet bevat gegevens over het gebruik (hoeveelheden en
kosten) van gewasbeschermingsmiddelen. Verder isper gewas het verbruik van
individuele stoffen te herleiden op landbouwbedrijven (niet op tuinbouwbedrijven), maar de kosten zijn niet t o t individuele stoffen te herleiden. Indien
bespuitingen in eigen beheer worden uitgevoerd is het moeilijk om uit het
Informatienet de kosten hiervan af te leiden.
Op dit moment wordt gewerkt aan eensysteemop basisvan het Informatienet waarbij de aantaster (in dit voorbeeld de bladluis) de ingang vormt voor
de berekening van de het verbruik per individuele actieve stof. Dit systeem
wordt gevuld op basisvan kennis van de Planteziektekundige Dienst (Gewasbeschermingskennisbank, welke actieve stoffen tegen welke aantasters?). Nog
steeds moeten dan de kosten van gewasbescherming t o t individuele stoffen
herleid worden, maar dit systeem biedt meer inzicht in de kosten van substitutie.

3.2

Volumemaatregelen

Volumemaatregelen verminderen de belasting van het milieu door het
terugbrengen van de output en/of bepaalde milieuvervuilende inputs, zonder
dat dit gepaard gaat met technische aanpassingen. Deafbakening speelt ook
bij dit type maatregelen een rol. Ermoet spraken zijn van een situatie van opgelegde krimp om van een volumemaatregel te spreken. Marktomstandigheden mogen niet de oorzaak zijn van deze krimp.
Eenvoorbeeld van een volumemaatregel inde landbouw ishet invoeren
van een teeltvrije zone in de akkerbouw, een zone van 3 meter breed langsalle zijden van de cultuurgrond,grenzend aan oppervlaktewater. Deze maatregel reduceert de emissie in de vorm van drift van gewasbeschermingsmiddelen
naar het oppervlaktewater en wordt genomen in het kader van de Wet Verontreiniging Oppervlaktewateren.
Omvan deze maatregel de kostente berekenen,moet eerstdetotale oppervlakte van deteeltvrije zone worden bepaald. Dit kan op basisvan het aantal strekkende meters slootkant op het areaal van de akkerbouwers. Daarna
dient vastgesteld te worden hoeveel de opbrengstderving bedraagt. Hierbij is
uitgegaan van de veronderstelling dat de akkerbouwers geneigd zullen zijn
om het areaal van de hoog salderende rassen(bijvoorbeeld suikerbieten) gelijk
te laten. Insommige gevallen ishet inverband met vruchtwisselingseisen (hetzelfde gewas kan vaak niet twee jaar achter elkaar op hetzelfde perceel verbouwd worden) echter niet mogelijk om alleen het areaal van de laag salderende gewassen te verminderen. Indie situatie wordt uitgegaan van eenevenredige daling in het areaal van alle in het bouwplan aanwezige gewassen.Als
gevolg van het dalende areaal gewassen zullen een aantal variabele kosten dalen (kosten voor bemesting en gewasbescherming, misschien ook loonwerk).
Het grootste deel van de vaste kosten (afschrijvingen, pacht enzovoort) zal echter niet of nauwelijks dalen.
Bovenstaande berekening van de milieukosten kanvoor eengedeelte op
basisvan het Informatienet uitgevoerd worden. Er isinformatie over arealen
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pergewasenoveropbrengsten (fysiekenfinancieel)pergewasinhetInformatienet beschikbaar, ook indien nodigvanvoorgaandejaren.Verder isookinformatie aanwezig overvariabele kostenop bedrijfsniveau (kunstmestengewasbescherming). Het Informatienet mist informatie overstrekkende meters
cultuurgrond langsslootkanten.Debronvoordeschattingenvandestrekkendemetersslootkant wordt gevormddoor cijfersvan het CentrumvoorLandbouw en Milieu (CLM).Voor 14landbouwgebieden ishet gemiddeld aantal
metersslootkant vastgesteld per hectarewaarbij ook nog onderscheid isgemaakt naardediversebedrijfstypes(akkerbouw,melkveehouderij enzovoort).
Eenalternatieve methodevanberekenenvandekostenvandezemaatregelvormt hetgebruikvanmeernormatieveberekeningen.Opbasisvannormen(bijvoorbeeldvermeld inKwantitatieve Informatie) kunnenopbrengsten,
prijzenenvariabelekostenworden bepaald,onderdeveronderstellingenover
hetgedragvandeakkerbouwer in reactieopdezemaatregel.Samenmetde
reedsbovengenoemde bronvoor hetschattenvandestrekkendemetersslootkant kandaneenuitspraak over dekostenwordengedaan.
Zoweldemethodeop basisvanhet Informatienet alshetalternatief gaat
uitvaneen "voorgeschreven" gedragvandeakkerbouwer. Dezeuitgangspunten lijken het meest in lijn met de voorgeschreven Methodiek Milieukosten
(VROM,1998).Hetisechterweldevraagof zeookdereactiesinwerkelijkheid
weergeven. Inzicht insubstitutiemogelijkheden tussen productiemiddelen is
bijvoorbeeldvereist omdeveronderstellingen tetoetsen.
3.3 Organisatorische maatregelen
Organisatorische maatregelen omvatten zaken zoals "good housekeeping", maatregelendieervoorzorgendatanderemilieumaatregelen opgestart
wordenenzovoortVoorbeelden zijnactiviteitenvandeoverheid (beleidsvoorbereiding/handhaving) envan bedrijven (onderzoek enontwikkeling, milieucoördinatie,administratieve handelingen).
Eenvoorbeeldindelandbouw isdedeelname(endekostendiegemaakt
worden)vanboerenaanstudiedubsommineralenoverschottenof hetgebruik
vangewasbescherming terug tedringen (bijvoorbeeldAkkerbouw 2000).
Dekostenwordengevormddoordecontributieeneventueelanderekosten(inclusiefarbeid),verbondenaanhet lidmaatschapvaneenstudieclub.Dezekostenkunnenopditmoment niet uitgesplitst uit hetInformatienet worden
afgeleid. Erisslechtseenverzamelpost "contributies enabonnementen".

27

4. DISCUSSIE

In hoofdstuk 2 isvanuit de Methodiek Milieukosten beschreven hoe,ongeacht het type milieumaatregel, een beeld gegeven kan worden van de milieukosten en -lasten met behulp van het Informatienet. Hoofdstuk 3 had de
typen maatregelen als uitgangspunt; hierin isbehandeld welke informatie er
per type maatregel voor zo'n berekening van de milieukosten uit het Informatienet gehaald kan worden. Hoofdstuk 4 vat samen wat wel en wat niet met
het Informatienet uitgevoerd kan worden als het gaat om de berekening van
de milieukosten (4.1).Verder worden hierin mogelijkheden aangegeven om te
komen t o t een verbetering van de berekening (4.2) in relatie tot de nieuwe opzet van het Informatienet en 4.3 vanuit methodisch oogpunt.

4.1 Bruikbaarheid Informatienet o m de Methodiek Milieukosten toe
t e passen
Deze paragraaf belicht in algemene termen de bruikbaarheid van het Informatienet om de Methodiek Milieukosten toete passen.Figuur 4.1 is hierbij
de leidraad en bevat de opbouw van de milieukosten en detypen maatregelen
zoalsVROM (1998) deze geeft. Percombinatie isde bruikbaarheid beoordeeld
op basisvan de informatie uit hoofdstuk 2en 3.
Eeneerste algemene conclusie isdat de kapitaalkosten goed uit het Informatienet af te leiden zijn. Gegevens over duurzame productiemiddelen
worden individueel vastgelegd. Dit sluit goed aan bij de berekeningsmethode
zoals in VROM (1998) aangehouden.
Bij de operationele kosten en bij de opbrengsten en besparingen vertoont de bruikbaarheid bij verschillende typen maatregelen een gedifferentieerd beeld. Eenmalige kosten kunnen niet worden geïsoleerd (zie 2.2), kapitaalvernietiging waarschijnlijk maar gedeeltelijk. Arbeid isniet aan individuele
maatregelen verbonden, maar zou wel bij procesgeïntegreerde en volumemaatregelen in beeld kunnen worden gebracht. Eenzelfde situatie geldt voor
energiekosten en kosten voor grond- en hulpstoffen. Bij volumemaatregelen
zou dit wel eensop moeilijkheden kunnen stuiten. Bij dit type maatregelen is
het nodig vooronderstellingen te maken over de reactievan ondernemers. Een
beter inzicht in desubstitutiemogelijkheden tussen productiefactoren is hierbij
wenselijk. De minder goede situatie bij de vastlegging van de operationele
kosten en bij de opbrengsten en besparingen isop dit moment minder belangrijk dan het slecht vastleggen van overdrachten (zie hierna).Wel ishet zo dat
bijvoorbeeld volumemaatregelen (waarbij deze type kosten een grotere rol
spelen) in de toekomst een belangrijkere rol gaan spelen (inkrimping varkensstapel, spuitvrije zones).
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Overdrachten,zowelteontvangenalste betalenworden inhetInformatienetveelalonder éénnoemervastgelegd.Milieusubsidiesen-heffingen zijn
dusinveelgevallen nietteonderscheidenvananderesubsidies.Dit iseenbelangrijke omissievan het Informatienet.
Debeperkingen van het Informatienet, zoals in het figuur tot uiting
worden gebracht, kunnen redelijk worden geïllustreerd aande handvande
methodewaarop inLandbouw,MilieuenEconomie(Brouwer etal., 1997)milieukostenwordensamengesteld.Meegenomenwordendekapitaalslasten(dezeworden immersgoedvastgelegd) voor investeringen in het kader van het
MJP-G en de Wet Verontreiniging Oppervlaktewater (WVO),mestopslagen,
mestaanwendingsapparatuur enmestbanddrogingop bedrijfsniveau.Verder
worden nog mestafzetkosten berekend,eensamenvoeging vaneen heffing
op overschot (overdracht) en werkelijk te maken kosten (End of pipemaatregel). Ook deze worden in het Informatienet onderscheiden. Overige
kostenposten worden niet meegenomen.
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Figuur 4.1 Bruikbaarheid vanhet Informatienet voordeberekening vanmilieukosten met de
Methodiek Milieukosten
a) Houdenverband met het operationeel maken vaneen investering.
Beoordeling bruikbaarheid:++goed;+vrij goed;ogemiddeld (veronderstellingen nodig over
te hanteren methoden en uitgangspunten); -slecht; nvt niet vantoepassing.
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4.2 Boekhouding 2000en de Methodiek Miiieukosten
4.2.1 Algemene uitgangspunten
Enkelejarengeleden isbij LEI-DLOeenprojectopgestartdateengrondige reorganisatie van het Informatienet alsdoel heeft. Indit project, dat bekend staat onder de naam Boekhouding 2000,worden zowel de wijze van
gegevensverzameling als de verwerking van de gegevens grondig herzien.
Voordestartvanhet projectzijneengroot aantal uitgangspunten vastgelegd
waarbijdevolgende invloed kunnen hebbenopdeberekeningvandemilieukosten:
A.
B.
C.

grote matevan flexibiliteit;
integratievan land-en tuinbouw;
actuele informatie.

adA
Deflexibiliteitvanhetnieuwesysteemwordtallereerstmogelijk gemaakt
door het zo interpretatievrij mogelijk vastleggen van gegevens. In principe
worden alleenfeitenvastgelegdenopeenzolaagmogelijk detailniveau (bijvoorbeelddeafzonderlijke betalingenenfacturen).Doorhetlagedetailniveau
gaaterzoweinig mogelijk informatieverlorendoorsubjectievegroeperingen.
Doordat deruwefeiten voor onderzoekers beschikbaar zijn, kanelke onderzoekerdezefeitenopdegewenstemanier interpreterenenishijnietmeer afhankelijkvandeinterpretatie bijvastlegging.Hierdoorwordt het bijvoorbeeld
gemakkelijk omverschillendewaarderingssystemen naastelkaarte gebruiken
(vervangingswaarde, historische uitgaafprijs enzovoort).
Deflexibiliteit vanhetsysteemzitverder inhetscheppenvaneenorganisatiestructuurwaarbij hetgemakkelijkwordtgemaaktomaanvragen intedienen voor nieuw te verzamelen gegevens. Hierdoor kunnen ersneller engemakkelijker nieuwevariabelenverzameldworden.
AdB
Deafdelingen land-entuinbouw beschikken beidenover huneigeninformatienet.Hoeweleropeenaantalbelangrijkezakenwelonderlingeafsprakengemaaktworden,bestaanerook verschillentussendebeide informatienetten.Ditbetreft zoweldeteverzamelengegevens,dewijzevanverzameling
alsdeinterpretatie vandeverzameldegegevens.Vergelijkingen tussen landentuinbouw en aggregaties over dezesectoren heenworden daardoor bemoeilijkt. Indetoekomst beschikt LEI-DLOoverééngeharmoniseerd systeem
voor allesectoren binnen de land-alstuinbouw.
AdC
Degegevens uit het nieuwesysteemzullen veelsneller ter beschikking
vanhetonderzoek komen.Ookzullener naastdejaarlijkse gegevens, kwartaalgegevensbeschikbaarwordengesteldvoor hetonderzoek.Dezegegevens
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zullen reedsenkele maanden na het afsluiten van het kwartaal beschikbaar
zijn.
4.2.2 Deteverzamelen gegevens
Veelgegevens inhet Informatienet werdenverzameldomdat zein het
verledenvoor eenbepaaldonderzoek benodigdwaren.Omdatde indruk bestond datveelvandezegegevens niet meer gebruikt werden,isbijdeopzet
vanhet nieuwesysteemhetnutvanelkevariabeleopnieuwonderzocht.Hoeweleendeelvandevariabelen (voornamelijk uitsplitsingenvananderevariabelen) indetoekomstalsgevolghiervan nietmeerverzameldzalworden,blijveneengroot deelvandevariabelen gelijk. Eenaantal belangrijkeveranderingendievan invloed kunnenzijnopdeberekeningenvanmilieukosten zijn
devolgende:
demogelijkheid ombijvastleggingvandegegevens,allesoortenkosten
toete rekenen (bijvoorbeeld onderhoudskosten aanactiva,arbeid aan
eenspecifiek productenzovoort).Ditzalzeker bijeendeelvandeoperationele kosten,opbrengsten en besparingen verbeteringen kunnen inhouden;
eengrotere uitsplitsingvandesubsidies,premiesenbelastingen dan in
het oude systeem.Hierdoor zal de kansook groter worden dat milieusubsidiesenzovoortgeïdentificeerdkunnenworden.Ookwordendebedragen zowel inclusief alsexclusief BTWweergegeven;
eenmindergedetailleerdeuitsplitsingvandeduurzamegoederen.Waar
uitsplitsingen gebruiktwerdenvoor het berekenenvandemilieukosten,
zijn deze zoveel mogelijk gehandhaafd.Wanneer bepaalde duurzame
goederen niet afzonderlijk geregistreerd worden,kaneenverzoek gedaan worden bij de gegevensbeheerder om deze gegevens in de toekomstwelteverzamelen.Hieraanwordt door debeheerderwelafzonderlijk een prijskaartje opgehangen en de mogelijkheid om gegevens
over hetverledenteverzamelen ismaar beperkt.
Hetproject boekhouding 2000isnogvolopaandegang.Erwordendus
nogsteedsveranderingenaangebracht inhet nieuwe Informatienet. Destart
voor hetverzamelenvandegegevensopdenieuwewijzeis1 januari 1999. De
eerstejaargegevenszulleninjuli 2000beschikbaar komenvoorhetonderzoek.
4.3 Mogelijkheden voor methodeontwikkeling ten behoeve vanmilieukostenberekeningen
Uitfiguur 4.1blijkt dat desterke puntenvanhet Informatienet voor de
toepassingvandeMethodiek Milieukosten met nameliggen inde berekening
vandekostenvaninvesteringen induurzameproductiemiddelen.Verder moet
hetInformatienet,vanuitdebeschikbaregegevens,ookgoedomkunnengaan
met deberekeningvandeeffectenvanprocesgeïntegreerde maatregelenen
vanvolumemaatregelen.Ookmoetinformatieover productmaatregelen(over31

schakelen naar fosfaatarmer voer in de varkenshouderij bijvoorbeeld) uit het
Informatienet af te leiden zijn. Omdat nog wel methoden ontwikkeld moeten
worden voor de berekening van deze kosten, komen procesgeïntegreerde
maatregelen, productmaatregelen envolumemaatregelen echter nog niet voor
bij de milieukostenoverzichten in Landbouw, Milieu en Economie (Brouwer et
al., 1997).
In hoofdstuk 3 is bij de procesgeïntegreerde maatregelen al geconstateerd dat het niet zo eenvoudig is de kosten van deze maatregelen uit het
Informatienet af te leiden. Hiervoor dient een bedrijfsvergelijkende studie te
worden uitgevoerd. Deze methode valt wel binnen de Methodiek Milieukosten. Wel worden met gegevens uit het Informatienet uitspraken gedaan over
het toekomstige effect van volumemaatregelen (spuitvrije zones), maar over
de veronderstellingen die aan deze uitspraken ten grondslag liggen kan men
van mening verschillen. Onduidelijk is bijvoorbeeld hoe rekening gehouden
wordt met de substitutiemogelijkheden van productiemiddelen op bedrijfsniveau. Eenzelfde twijfel kan men hebben bij productmaatregelen (immers hoe
moetje omgaan met desubstitutie van gewasbeschermingsmiddelen in relatie
tot rassenkeuze,bemesting enzovoort).Voordat berekeningen met betrekking
t o t de kosten van procesgeïntegreerde maatregelen, productmaatregelen en
volumemaatregelen met het Informatienet kunnen worden gedaan,zullen de
uitgangspunten bij deze berekeningen moeten worden onderbouwd. Dezeonderbouwing isook behulpzaam alsvoorspellingen op korteretermijn (een paar
jaar) over de ontwikkeling van de milieukosten en -lasten gedaan dienen te
worden.
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