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InverbandmetdevraagoftotInpolderingvandeMarkerwaard moetwordenovergegaan,isopverzoekvanhetLEI-bestuur
eenonderzoek verricht naardewaarde dielandbouwgrond indeaan
teleggenpolderheeftvoordeNederlandsevolkshuishouding.Met
deaanlegvandeMarkerwaard kunnenmeerdoelengediend zijndan
eenvergroting vanhet landbouwareaal.Dezeanderedoeleinden
zijnindezestudienietonderzocht.
Dezepublikatiebevathetverslagvanhet onderzoek.Een
samenvattingmetdeuitkomstenvanhetonderzoek isindecember
1984alsMededeling 319verschenen.
Hetonderzoek isverrichtdooreenwerkgroepdiealsvolgt
was samengesteld: ir.J.S.Buurmaenir.E.H.J.M,deKleijnvan
deafdelingTuinbouw,drs.K.J.PoppevandeafdelingLandbouwen
dr.ir.G.Meesterendrs.J.H.PostvandeafdelingNationaalen
InternationaalOnderzoek.Laatstgenoemdewasbelastmetdeleidingvandewerkgroep.
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Samenvatting

Karaktervandestudie
Deze publikatie bevat deresultatenvaneenonderzoeknaar
dewaarde vanagrarische grond indeMarkerwaard voorde
Nederlandse economie.Het gaathieromgrondenwelke,indiennu
het besluit tot inpolderingwordt genomen,overongeveer vijftien
jaar terbeschikking komen.Denationaal-economische kostenvan
de inpoldering vanhetMarkermeer envanhet incultuurbrengen
vandegrondenvandenieuwontstane polder zijnniet onderzocht.
Evenmingaathet onderzoek inopdeeconomische betekenisvande
Markerwaard vooranderebestemmingen dan landbouw.Er isverder
ineerste instantievanuitgegaan dat demet delandbouw inde
Markerwaard samenhangende schepping vanarbeidsplaatsen inen
buitendelandbouwniet vaninvloed isopdetotaleomvang vande
nationalewerkgelegenheid maardat deze tenkostegaat vanandere
lonendeaanwendingen vanarbeid indenationaleeconomie.Alser
nahet ingebruiknemenvandeMarkerwaard nog steedseentekort
aanwerkgelegenheid zoubestaan,zoudezebijdragevande landbouw indeMarkerwaard aandenationalewerkgelegenheid invergelijkingmet dievanandere projectenwel indebeschouwingmoeten
wordenbetrokken.Dewaardevanagrarischegrond indeMarkerwaard isdangroter.Overdematewaarin dithet gevalkanzijn
geeft destudieenkele indicaties.Niet-economischefactorenen
mogelijkenevenwerkingen, zoalsinvloed ophetmilieuenhetbeheervannatuurenlandschap indelandbouwgebieden ophet oude
land ofdeuitstraling dieeenefficiënte enmoderne landbouwin
deMarkerwaard zoukunnenhebbenopdeproduktiviteit vande
landbouw indeoverigeNederlandse enzelfsEuropese landbouwgebieden,komen inhet onderzoekniet aandeorde.Welisindeberekening betrokendeefficiency-verbetering dieistebereiken
alsvanproduktendienuophet oude landwordt geteeld devoortbrenging indetoekomst zouwordenverplaatst naardeMarkerwaard.Het onderzoekheeft danookmedevanwegedeze beperkingen
niet depretentieomdewenselijkheid vaninpoldering vanhet
Markermeeraantegeven.Erwordt slechtsondereenaantalaannames enveronderstellingen eenberekening gepresenteerd vande
gekapitaliseerde inkomensstroom dievoordenationalevolkshuishouding ontstaat uitsluitend alsgevolg vaneenagrarischeexploitatie vandeMarkerwaard.WileenagrarischeMarkerwaard uitsluitend uit ditnationaal-economisch oogpunt bezienverantwoord
zijn,danmoet dezegekapitaliseerde inkomensstroom gelijkof
groter zijndandenationaal-economische kostenvan inpoldering,
inrichting enincultuur brengenvandegronden.Het onderzoek
beoogtmet dezeberekening vandewaardevandenieuwe landbouwgrond eenbouwsteen televerenvoordeoordeelsvorming overde

vraag ofinpoldering gewenst is,welkeomvangdenieuwepolder
dandient tehebbenenwelkebestemmingenhetnieuwegebied dan
moetkrijgen.
Zoalsgezegd gaathet inditonderzoek omeennationaal-economische endusniet omeenprivaat-economische berekening.Het
isbelangrijk hierop tewijzenomdat deeconomischewaardevan
grond voordeindividuele ondernemer beduidend kanverschillen
vandewaarde vandiezelfde grond voordenationale economie.Een
vanderedenenhiervoor isdat ineennationaal-economische benadering ook rekeningwordt gehoudenmetheteffect vandeextra
produktieopdeprijsvorming,endaaropaansluitend opdeinkomensvorming indeagrarische sectoralsgeheel.Eenanderehiermeeverband houdende reden isdat indeonderhavige benaderinger
rekeningmeewordt gehoudenaanwiehetvoordeelvanlagere prijzentoevalt:isditdebinnenlandse ofdebuitenlandse consument?
Daarnaastmoetenbijeennationaal-economische berekening ookandere,metname structurele,effecten inandere,aangeschakelde,
sectoren inbeschouwingwordengenomenvoor zoverdezeinvloed
uitoefenen opdehoogtevanhet tebehalen inkomenalsgevolgvan
de inpoldering vandeMarkerwaard.Denationaal-economischewaardevangrond indeMarkerwaard kandanooksterkinbenedenwaartseofbovenwaartse richting afwijkenvandeprivaat-economische.
Zoalsalopgemerkt zijnniet alleende nationaal-economische
effectenvande inpoldering vandeMarkerwaard vanbetekenisvoor
debeslissing omdepolderalofnietaanteleggenmaar spelen
veleandere factoreneenbelangrijke enwellicht zelfsdoorslaggevende rolindebesluitvorming.Watdeagrarische exploitatie
vandeMarkerwaard betreft ishierbijnaast dereedsgenoemde
nevenwerkingen opdeontwikkeling vandelandbouwenplatteland
inanderegebieden,ookdeverdelingvandeeffecten tussenlandbouwenoverige sectoren,alsook tussenproduktierichtingenen
afzonderlijkebedrijvenbinnendelandbouwvanbelang.
Uitgangspunten enveronderstellingen;algemeen
Het berekenenvandewaardevangrond diepasoverca.15
jaar terbeschikking komt voor landbouwkundig gebruik isvanzelfsprekend metveelonzekerhedenomgeven.Dit isreedshetgevalwanneerhetgaat overdenabijetoekomst duslaat staanwanneerhetgaat overdewaarde vaneeninkomensstroom dienogeen
groot aantal jarenopzichlaatwachten.Eendergelijkeberekening diederhalve gebaseerd moet zijnopeengroot aantalveronderstellingen kandanookniet zinvoluitmonden inééncijferdat
depretentie heeftdewaarde vandegrond exactweer tegeven.In
deze studie isgekozenvoor eenbenaderingwaarbijonderverschillende complexen vanveronderstellingen dewaardevooragrarischegrond indeMarkerwaard isberekend.Doordezebenadering
wordt inzichtverkregen indeordevangroottevandezewaarde.
Met namewordt duidelijk tussenwelkeminimum-enmaximumgrens
dezewaarde met vrijgrotewaarschijnlijkheidligt.

Vancruciaal belang zijnuiteraard de prijsveronderstellingen tenaanzienvande land-en tuinbouwprodukten.Hieroverkan
het volgendeworden opgemerkt.De toekomstige prijzenwordenin
hoge matebepaald doorvraag-enaanbodontwikkelingen.Beschikbare lange termijnprognosesmet betrekking totdevraagnaaren
het aanbod vanagrarische produktengaaninhetalgemeenniet
verder danhet jaar 2000.Infeite zouvoordeze studieeenprognosenodig zijndieook tenminste deeerstevijfentwintigjaar
vandevolgende eeuw zoubeslaan.Wanneerwijons noodgedwongen
baserenopdethansbeschikbare kennisoverdeontwikkelingop
langere termijndankomt hieruit hetbeeldnaarvorendat ookin
de toekomst deverhouding tussendeontwikkeling vanvraagen
aanbod vanagrarische produkten overhetalgemeennietwezenlijk
zalveranderen.Opgrond hiervan zijnde prijsveronderstellingen
in sterkematebepaald doordehuidige verhoudingen.Ook voorwat
betreft dekosten endefysiekeopbrengsten isuitgegaanvanhuidige verhoudingen invergelijkbaregebieden ondernormaleomstandigheden.Dit betekent o.m. dat isverondersteld dat de landbouwstructuur indeMarkerwaard zalovereenkomenmet bijvoorbeeld die
inOostelijk Flevoland 1).Op langere termijnnemenfysiekeopbrengsten toeenvindenkostenbesparingen plaatswaardoor deproduktiviteit stijgt.Gedeeltelijk insamenhangmet dezeontwikkeling treedt ereenverslechtering opvanderuilvoet vandeprijzenvanprodukten enproduktiemiddelen.Daardeverhouding tussen
opbrengsten enkosten doordezeontwikkelingen nietwezenlijk
verbetert, behoeven deze ontwikkelingen inhetalgemeenniet
expliciet indeberekeningen teworden opgenomen.

Veronderstelde prijzenvarianten
Binnendit algemene uitgangspunt vanhuidige verhoudingen
zijneenviertalprijzenvarianten verondersteld. Indeeerste,
z.g. basisprljzenvarlantenisverondersteld dat zowelvoormarktordeningsprodukten alsvoor niet-marktordeningsproduktendeopbrengstprijzen liggenophetniveauvan1984waarbijeennormalisatieheeft plaatsgevonden omkorte termijnschommelingen inde
prijsontwikkeling teelimineren.
Ineentweedeenderdevariant isuitgegaanvanmarginale
prijzen.Dit betekent voormarktordeningsprodukten dat isuitgegaanvandeprijzen,exclusief demomenteel doordeEGgegeven
steun.Inhet algemeen zijndat dewereldmarktprijzen;voormelk
betreft het dehuidige prijsminus desuperheffing.Dezeaannamen
weerspiegelen dehuidige structurele situatie indeEGwaarbij

1)

Indit opzicht wijkt dezestudieafvande "Haalbaarheidsstudieprivate financiering Markerwaard"vandeInterdepartementale Commissie inzakehetEconomisch Structuurbeleid
waarinwordt uitgegaanvaneengrootschalige landbouw.

voor veelprodukten (graan,suiker,melk)extraafzet slechtsmogelijk ismetaanzienlijke subsidies.De tweedeendederdevariant onderscheiden zichvanelkaardoordatvoorgranenenkoolzaad indeeerstgenoemde isuitgegaanvaneenhogeeninde
laatstgenoemde vaneenlagekoersvandedollar nl. resp.f 3,60
enf2,50.
Dewereldmarkt draagt,doorhet invele landenopbescherming vandeeigen landbouwgerichte landbouwbeleid,insterke
matehetkarakter vaneenoverschottenmarkt. In internationaal
verband wordendemogelijkhedennagegaanvaneenvermindering van
protectie eneen liberalisatie vandeinternationale handel.In
eenvierde variantwordtdaaromvoormarktordeningsprodukten uitgegaanvanprijzenopeengeliberaliseerdewereldmarkt.Indeze
z.g. wereldmarktevenwichtsprijzenvariantzijnvoorwat betreftde
niet-marktordeningsprodukten deveronderstelde prijzendezelfde
als die indemarginalevarianten.Inhetalgemeen iserdaarbij
vanuitgegaandatdeteeltvandezegewassen indeMarkerwaard
moetwordengezienalsextraproduktie.Met behulpvanprijsflexibiliteiten isvoordeniet-marktordeningsprodukten danook
nagegaanwelkeprijzen resulterenwanneer dezeextraproduktieop
demarktwordtafgezet.
Naast dezealgemene prijsaanname isbijpootaardappelenverondersteld datdooreenverdereontwikkeling vannieuweafzetmarkten eenverdere groeivandeproduktiekan plaatsvinden
zonderdaterprijsbederf optreedt.Voorts isbijbloembollen
rekening gehoudenmetdeschaarsteaangeschikte zandgrond voor
eenaantalbolgewassen envariëteiten:opgrond vandeverwachte
toekomstige areaalsvermindering ophet oude land zonderMarkerwaard,zijndeprijzenberekend diealsuitgangspunt hebbengediend voordevaststelling vandeprijzenwaartegen degrotere
produktienainpoldering vandeMarkerwaard kanwordenafgezet.

Veronderstelling overwerkgelegenheid enmobiliteit
Belangrijk zijnookdegehanteerde veronderstellingenmet
betrekking totwerkgelegenheid enarbeidsmobiliteit.Wanneerde
huidigewerkloosheid totver indevolgende eeuwblijftvoortdurendanzoualskostenvoorarbeid eenlagerebeloningmoeten
worden ingerekend danthansgebruikelijk is.Het saldodat resteertvoordebeloningvandegrondenderhalve ookdewaardevan
degrondwordtdanhoger.Hierbijgaathetnietalleenomdearbeid die inde landbouwvandeMarkerwaard wordtaangewendmaar
tevensomdearbeid indeaangeschakelde sectoren.Doorhetontbrekenvanvoldoendewerkgelegenheid zaldeschaduwprijs voorarbeid,ofwelde "prijs"diearbeid ineenandereaanwending zou
kunnen opbrengen,ook indeze laatste sectorenlager liggendan
waartegen deze thanswordt ingerekend.Globaalgenomenkanhet
verschil inarbeidskosten voordezeaangeschakelde sectorenvanuit nationaal-economisch gezichtspunt eveneensworden toegekend
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aandegrond indeMarkerwaard.Ookbijeengebrekaanofafwezigheid vanberoepsmobiliteit vandeagrarische beroepsbevolking
treedt eenwaardeverhoging opvandegrond indeMarkerwaard,dezekomt echter opanderewijze tot stand danbijwerkloosheid. In
samenhangmet structurele aanpassingen ophet oude landkandan
immers met eengelijkaantalwerkers indelandbouw eengrotere
produktiewordenvoortgebracht.Wel zoudeninditgevalookde
kostenvandeaanpassing vandelandbouwstructuur ophet oude
land indeberekening vandewaarde vandegrondvandeMarkerwaard moetenworden opgenomen.
Indezestudie isevenwelverondersteld datdehuidigewerkloosheid niet blijvend isendatnahet jaar2000dehuidigeproblematiek isopgelost.Voorwat deagrarische beroepsbevolking
betreft zijnwijervanuit gegaandatwanneerervoldoendewerkgelegenheid isookdemobiliteit vandeagrarischeberoepsbevolking voldoendegroot isomstructurele aanpassing,zijhetmet
enigevertraging,mogelijk temaken.Omeennieuwevenwicht opde
arbeidsmarkt tebewerkstelligen kanevenweleenrelatieve
"prijs"-daling voorarbeid noodzakelijk zijn.Inverband daarmee
isdewaarde vandegrond eveneensberekend vooreensituatie
waarbijde factorkosten,welkevoorhetgrootstedeelbestaanuit
arbeidskosten, 10%lager zijndandehuidige.Eennogverdererelatieveverlaging vandearbeidskosten isweloverwogenmaarbuitenbeschouwing gelaten omdat het indiesituatie steedsminder
aannemelijkwordt dat deproduktie tegende inde basisvariant
veronderstelde (d.w.z.huidige)prijzenafgezet kanworden.
Wel zijnernogadditionele berekeningen met lagerearbeidskostenuitgevoerd voor sectorenwaarvanbekend isdat inhetalgemeenmet eenlagere factorbeloning genoegengenomenwordt dan
teverkrijgen inalternatieve aanwendingen vanarbeid (enkapitaal).Deopgrond hiervan toegerekendeaftrekpercentagesvariërenvan10%vandefactorkosten (inclusief beloningbedrijfsleiding)indeakkerbouw tot30%indemelkveehouderij.Hetis
overigens devraag ofdealdus teberekenen extrawaardevan
grond eenecht additioneel voordeelvoordenationalevolkshuishoudingweergeeft.

Gehanteerde disconteringsvoet
Omdewaardevandegrond tekunnenberekenenmoet decontantewaardewordenbepaald vande jaarlijkse inkomensstroom die
aandegrondkanworden toegerekend.Hiervoor zijntweepercentagesgehanteerd namelijk eendisconteringsvoet van 10%enéén
van4%.Dekeuzevandedisconteringsvoet heeft eenarbitrair
karakter.Dit komt ook totuitdrukking inhet feitdatbeidepercentages tamelijkveruit elkaar liggen.Een disconteringsvoet
lagerdan4%lijktweinig reëelenvindt ookindehieroverbestaande literatuur geenondersteuning.Het niveauvan 10%isconformde inhet verledengekozen normvoor overheidsinvesteringen.
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Scenario's grondgebruik
Indeze studie isdeoppervlaktecultuurgrond die inde
Markerwaard beschikbaarkomt gesteld op38800ha.Inhet z.g.basisgrondgebruiksscenario wordt ervanuitgegaandatdezeoppervlakte beteeldwordtmetgranen (tarweengerst)enkoolzaad.Dit
scenario isgebaseerd opdeveronderstelling datde teeltvanandere gewassen hunbeperking vinden indeafzetmogelijkhedenen
niet indebeschikbaarheid vangeschikte gronden.Uitdrukkelijk
zijopgemerkt datditniet betekent dat indeMarkerwaard alleen
degenoemde gewassen zullenvoorkomen.Deaannamehoudtuitsluitend indat per saldo inheelNederland deoppervlakte graanen
koolzaadmet 38800hatoeneemt.Doorcomparatievekostenvoordelen
zullen indeMarkerwaard echter zekerookanderegewassenworden
geteeld, terwijldeteeltvangraanenkoolzaad deelsnaarhet
oude land schuift.Decomparatieve kostenvoordelenmakendeeluit
vandeopbrengst dieindestudie zijntoegerekend aandeMarkerwaardgrond.
Naast hetbasisgrondgebruiksscenariozijneenviertalanderescenario's ontwikkeld waardoor hetmogelijkwordt na tegaan
ofergrondgebruiksmogelijkhedenzijndieeenhogerewaardevoor
degrond opleveren.Indeze scenario'skomt intensievereakkerbouw,melkveehouderij,bloembollenteelt, opengrondsgroenteteelt
enfruitteeltvoor.

Resultaten
Enkele resultaten vandestudie zijnsamengevat intabel1.
Devoornaamste resultatenwordennubesproken.
Wanneer devergroting vandeoppervlakte cultuurgrond door
deinpoldering vandeMarkerwaard zouleiden toteenevenzogroteuitbreiding vanhetareaalgranenenkoolzaad inNederland,
dankanbijEG-prijzen eneendisconteringsvoet van4%aandie
extra grond eenwaardeworden toegekend vanruim f29.000,-per
ha.Bijeendisconteringsvoet van 10%bedraagt diewaardebijna
f 12.000,-perha.Doorhethogeropbrengend vermogenvande
grond indeMarkerwaard isheteconomischaantrekkelijkintensieve teeltenophetoude land "omteruilen"metgraanenkoolzaad
indeMarkerwaard.Ongeveer eenderdevandegenoemdewaarde
houdt verband metdit comparatieve kostenvoordeel vandeMarkerwaard.
Wanneer deproduktie echterniet tegenEG-prijzenmaar tegen
wereldmarktprijzenmoetworden afgezet isdewaarde vandegrond
lager.Dematewaarindithetgeval ishangt sterkafvandedollarkoers.Zoisbijeendollarkoers vanf3,60dewaardevande
grond bijwereldmarktprijzen slechtsweinig lagerdanbijEGprijzen.Bijeendollarkoers van f2,65kanechtergeenwaarde
meer aandegrondworden toegerekend.Ookdehantering vanwereldmarktevenwichtsprijzenleidt toteengeringewaardevande
grond.
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Aantrekkelijkerzouhet zijnwanneer indeMarkerwaard tegen
actuelegenormaliseerde prijzennaastgranenenkoolzaad ooksuikerbieten,aardappelen enbloembollenkondenwordengeteeld.De
waardevandegrond zoudanbijeendisconteringsvoet van4%voor
1hatraditionele akkerbouw f32.000,-bedragenenvoor 1ha
bloembollenteelt opzandmeerdanf51.000,-.Bijlagerebeloningsniveausvoordeproduktiefactor arbeidkomendezegrondwaardennogbelangrijkhoger teliggen,nl. indebuurtvandeprijs
dieondernemersmomenteelnormaliterwillenbetalenvoorvergelijkbaregrond (dusdeprivaat-economische waarde)nl.ongeveer
f 40.000,-voorakkerbouwgrond,f27.000,-voorgrasland en
f 100.000,-voorbollengrond opzavelenf150.000,-voorbollengrond ophetEnkhuizerzand.Hetmeestaantrekkelijkescenariobij
deactuele prijzenissteedsdatwaarbijinhetkleigedeeltevan
depolder traditioneleakkerbouw plaatsvindt enophetEnkhuizerzand bloembollenteelt.
VoordeheleMarkerwaard varieert dejaarlijksebeloningvan
degrond bijhuidigeprijzenvoordeonderscheidengrondgebruiksscenario's tussenca.f39,7min.enf45,6min.Gekapitaliseerd
tegen4%zoudeagrarischeMarkerwaard danca.f0,99 àf 1,14
mrd.waard zijnenbijeendisconteringsvoet van 10%zoudie
waardevariëren tussenca.f0,40enf0,46mrd.Hierbijzijer
overigensmetnadrukopgewezendatdezewaardennietmogenwordenvergelekenmetdeuitgavenvooraanlegvandeMarkerwaard omdatdezeniet zondermeerovereenkomenmetdenationaal-economischekostenvandeinpoldering.

Tabel 1.Denationaal-economische waarde inguldensvan 1984van
eenhectare cultuurgrond indeMarkerwaard bijeendiscontovoetvan4% 1)voordiverseprijsvarianten2)
Produktierichting

Actuele Marginale prijzenEvenprijzen endollarkoers
wichtsprijzen
hoog
laag

Graan/koolzaad
Akkerbouw
Melkveehouderij
Bloembollenteelt:
- zand
- zavel
Opengrondsgroenteteelt
Fruitteelt

29.000
32.000
-

27.000
-

-

51.000
34.000
-

-

-

1.000

1)

Eendiscotovoet van8%leidt toteenhalvering eneenvan2%
toteenverdubbeling vande indetabelaangegevenwaarden.
2) Wanneerhetverschil tussenextrabatenenextra lasten
negatief was,ishet saldonietgedisconteerd. Indetabel
isditaangegevenmeteenstreepje.
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Dezojuist geschetste situatie isevenweldemeestgunstige.
Geheelanderswordt hetbeeldwanneer rekeningwordtgehoudenmet
afzetvanmarktordeningsprodukten opdewereldmarkt enmetde
prijseffectenvandeextraproduktie vanniet-marktordeningsprodukten.M.u.v.hetgraankoolzaadscenario bijmarginale prijzenen
eenhoge dollarkoers ofbijevenwichtsprijzen,kandaningeen
enkelevandeonderzochte scenario'swaardeaandegrond inde
Markerwaard worden toegerekend,nochbijeenlagenochbijeen
hogewaardevandedollar.De lagewereldmarktprijzenvoorde
marktordeningsprodukten endelagere prijzendoordegrotere produktievandeniet-marktordeningsproduktenhebbenreedsvoorde
Markerwaard alszodanig eenzogroot opbrengstdrukkend effectdat
alleen inhetgevalvantraditionele akkerbouwdekostennogin
geringematedoordeopbrengstenworden overtroffen.Wordenook
dewelvaartseffectenvoordeproducenten ophetoude land envoor
deconsumenten inrekening gebracht danlevert ookeenhectare
traditionele akkerbouwgeenbijdrageaandenationalewelvaart.
Dat traditionele akkerbouw invergelijkingmethet graan/koolzaad
scenario bijwereldmarktprijzeneneenhogewaardevandedollar
zoongunstig scoorthangtvoorwat betreftdemarktordeningsprodukten samenmetde lageprijsvoor suikeropdewereldmarkt
(C-suiker)envoordevrijeproduktenmetdelagereprijzenvoor
consumptieaardappelen enuien.Hetnegatieve resultaat voorde
bloembollenteelt enookanderetuinbouwgewassenwordt verklaard
dooreenprijseffect alsgevolg vaneengrotere produktiedie
moetwordenafgezet.Voorde individueleMarkerwaard-producent,
dienietditprijseffect toegerekend krijgt,isuiteraardde
teeltwelaantrekkelijk.
Ookbijliberalisatie vandewereldhandelwaarbijdewereldmarktnietmeerhetkarakter vaneenoverschottenmarkt zouhebben
verbetert hetbeeldnietwezenlijk.Weliswaar zijndeprijzenin
guldensgemetenvooreenaantalprodukten (melksuiker,graszaad)
hoger dandehuidigeprijzenopdewereldmarktmaarvooreenaantalandere produkten (m.n.granen)zullenzeopeenniveautussen
dehuidigewereldmarktprijzenbijeenhogedollarkoers endiebij
eenlagedollarkoerskomen teliggen.
Belangrijkeveranderingen inhetbeeld tredenevenminop
wanneer rekeningwordt gehoudenmeteenzodanige dalingvande
"prijs"vanarbeid datde factorkosten (incl.beloningbedrijfsleiding)opeenlagerniveaudan100%vande beloningsaanspraken
liggen.Wel resulteert daaruitvooralvoorde arbeidsintensieve
teelteneenbelangrijkevermindering vandekostenperha.Desondanks leidteendergelijkekostenvermindering noch indevariant
metmarginale prijzennoch indevariantmetevenwichtsprijzen
toteenpositievenationaal-economische waardevandegrond inde
Markerwaard.Wel leidt zetoteenaanmerkelijk hogerewaardebij
het z.g. graan/koolzaad-scenario.
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Conclusies
Uit deberekening vandenationaal-economische waardevan
agrarische grond indeMarkerwaard opbasisvandevoorgaande
aannamenenuitgangspunten blijkt daterrekeningmeemoetworden
gehouden dat deproduktie vandatgebiedniet tegendehuidige
(gegarandeerde)prijzenkanwordenafgezet.Voormarktordeningsproduktenmoet geziendezelfvoorzieningsgraad indeEGengezien
deontwikkeling vanhetEG-landbouwbeleidwordengedacht aanafzet tegenprijzendiemeer overeenkomenmet dieopdewereldmarkt
welke inhetalgemeen aanzienlijk lager liggendanindeEG.Voor
dez.g.vrijeproduktenmoetendeprijseffectenvandegrotere
produktiemee inbeschouwingwordengenomen.Vooralomdezetwee
redenenkanaanagrarischegrond indeMarkerwaard slechtseen
bescheidennationaal-economische waardeworden toegekend.Het
enigegrondgebruiksscenario dat eenpositievewaardeoplevert is
datwaarbijdeoppervlaktegraan/koolzaad inNederland toeneemt
met deoppervlaktecultuurgrond indeMarkerwaard.Bijeendisconteringsvoet van4%eneendollarwaarde vanf3,60kandanop
basisvanwereldmarktprijzen eenwaardevanf27.000,-perhectareworden berekend.Het risico isechtergroot dat eendergelijkecombinatie vanwereldmarktprijzen enhogedollarkoersniet
structureel vanaard is.Het isindiesituatie danjuisterom
uit tegaanvaneenhogeredisconteringsvoet,wat eenlagereberekende grondwaarde totgevolgheeft.
Het ismogelijkhet graan/koolzaadscenario tecombinerenmet
positieve elementen vanandere scenario's.Inhet bijzondermoet
danworden gedacht aandecombinatie met pootaardappelen eneventueelenkelekleinere tuinbouwgewassen.Hetgaathierbijomteeltenwaarbijeenuitbreiding vandeproduktiemogelijkwordt geacht zonder dat dit tot prijsbederf leidt.Wanneer bijvoorbeeld
deuitbreiding vanhet areaalcultuurgrond doorde inpoldering
zou leiden toteengroterareaalpootaardappelen,graanenkoolzaad dankanvoordegrond indeMarkerwaard bijwereldmarktprijzen,eenhogedollarkoers eneendisconteringsvoet van4%een
waarde vanf29.000,-perhaworden berekend.Bijwereldmarktprijzeneneenlagedollarkoers evenalsbijdez.g.evenwichtsprijzenvariantkanechterookinditgevalgeenpositievewaarde
wordenvastgesteld.Hierbijisdanweluitgegaanvaneenkleinere
Markerwaard nl.29.000ha,omdat aangenomenmoetwordendatbij
een tegroteuitbreiding vanhet areaalpootaardappelen toch
prijseffectenzullenoptreden.Nader onderzoek isoverigens noodzakelijkomuit tewijzen ofeninhoeverre deveronderstelling
juist isdat deproduktie vanpootaardappelen inbelangrijkemate
zonder prijsbederf kanworden uitgebreid.
Eennoghogerewaardekanvoordegrondwordenberekendwanneeragrariërs genoegenwillennemenmet eennietvolledigebeloningvanhuneigenarbeid enkapitaalofwanneerwerkloosheid
leidt toteen (verdere)relatieve daling vande "prijs"van
arbeid.
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Eenbeoordeling ofinpoldering tenbehoevevande landbouw
gerechtvaardigd iskan indeze studienietwordengegeven.Indat
gevalmoetenookniet-economische factoreninbeschouwingworden
genomen.Bovendien dienendanookdenationaal-economische kosten
vandeinpoldering vandeMarkerwaard tewordenberekend enook
hieraan isindeze studiegeenaandacht geschonken.Andersdan
voor deberekening vandewaardevandegrondkanhetbijdeberekening vandekostenwelnoodzakelijk zijnomrekeningte
houdenmet dehuidigewerkloosheid.Dezekunnenindehuidige
situatie vanuitnationaal-economisch gezichtspunt lageruitvallen
danbijvolledigewerkgelegenheid. Destudiemaakt echterwel
duidelijk dat indemeestgunstige omstandighedeneenagrarische
Markerwaard vanuitnationaal economischgezichtspunt slechtseen
beperkte bijdragekan leverenaandevergrotingvandenationale
welvaart.
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1. Probleemstelling en werkwijze

1.1 Probleemstelling
Bijdeafwegingvanhetwelofnietuitvoerenvaninvesteringsprojecten speleneengrootaantalaspectenendaarmeeverbondenonzekerhedeneenrol.Dit isookhetgevalbijdebesluitvormingoverdevraag ofhetMarkermeermoetworden ingepolderd.
Tenbehoevevandebesluitvorming ishetvanbelangdezeaspecten
teinventariseren enteevalueren.Onzekerhedenkunnendaardoor
beter inkaartwordengebracht eninaantalenomvangwordenbeperkt.Tochkunnennietalleonzekerhedenvolledigwordenweggenomen.Vooralbijinvesteringsprojecten zoalsdeMarkerwaard,die
pasnaeengrootaantal jarengereed zijn,isdithetgeval.
Dit rapport beoogt tenaanzienvanslechtséénaspecteen
bijdrage televerenaandeafwegingvanbelangen tenbehoevevan
debesluitvorming overdeinpoldering vanhetMarkermeer.Deze
bijdrageheeft betrekking opdebetekenisvanlandbouwgrond inde
Markerwaard voordenationaleeconomie.Hetgaathierbijomde
vraag inhoeverre landbouw indeMarkerwaard vanuit economisch
gezichtspunt leidt toteenvergroting vandenationalewelvaart.
Belangrijke onzekerheden vormendaarbijdeeconomischeentechnischeontwikkelingenoplangetermijn.
Bijdevaststelling vandenationaal-economische betekenis
vandenieuwelandbouwgrond zullendeniet-economischeaspecten
enmogelijkenevenwerkingen vandeinpoldering vanhetMarkermeer,zoalsdeinvloedophetmilieuenhetbeheervannatuuren
landschap inde landbouwgebieden ophetoude land ofdeuitstralingdieeenefficiënte enmoderne landbouwindeMarkerwaard zou
kunnenhebbenopdeoverigeenzelfsEuropese landbouwgebieden,
buitenbeschouwingblijven,evenalseconomischeaspectenvan
niet-agrarische bestemmingenvandegrond indeMarkerwaard.Ten
aanzienvandelandbouwisdebehandeling ookpartieelomdatzoalsgezegd destudieprimair isgericht ophetnationaal-economischaspectennietopdeaspectenvanafzonderlijkebedrijven
enopdebetekenisvoorhetoverheidsbudget.Overigens staandeze
drielaatstegroepenvanaspectenuiteraard innauwerelatietot
elkaar.Tenslottekomtvoorwatbetreftde nationaal-economische
aspectenalleendebijdrage vandeMarkerwaard aandenationale
welvaart aandeordeenvormenanderenationaal-economischegezichtspunten zoalswerkgelegenheid enbijdrageaandebetalingsbalansgeenonderwerpvanonderzoek1 ) .

1)

Voorwatdewerkgelegenheid aangaatkano.m.wordenverwezen
naarD.SmeenkenP.Duvelaar (1982),enJ.Bloemink (1983).
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Hetvoorgaande geeftaandatdoordedoelstellingvandeze
studie slechtseenbeperkte bijdragewordt geleverd tenbehoeve
vandeoordeelsvorming overdewenselijkheidvaneenMarkerwaard.
Niettemin isookdezebeperkte doelstelling vanbelang gezienhet
feitdatdegrond ineeningepolderdeMarkerwaard vooreengroot
deeldebestemming landbouw zoukunnenkrijgenenvoortsde bijdrage aandenationalewelvaart eenbelangrijk gezichtspunt
vormt.
Zeerconcreet gaathet indit rapport omdevraag:Wat isde
nationaal-economische waardevan 1hacultuurgrond indeMarkerwaard.Wanneer ditbedrag isbepaald danisdaarmee tegelijkertijd eenindicatie gegevenwelkekostenvanuit ditgezichtspunt
mogenwordengemaakt omdiehacultuurgrond bovenwater tehalen.
Hetgaathierbijomgrond diecultuurrijp,ontslotenmaarniet
bebouwd vooruitgifte beschikbaar is.Totdiekostenmoetendan
niet alleendiewordengerekendwelkeverband houdenmetde
inpoldering,ontginning enontsluiting,maar ookdiewelke
ontstaan doordat andere sectoren inhunbelangenwordengeschaad
b.v.devisserijofde recreatie.Zoalshiervoor reedsisaangeduidkandewaardevandecultuurgrond hoger zijndoordatook
niet-economische aspecteneenrolspelen.Hetzelfde kanoverigens
wordengezegd vandekostenvandegrond.
De inditrapport berekende nationaal-economische waarde
dientniet tewordenverward metdebedrijfseconomischewaarde
vandegrond.Dewaardevangrond voorhet individuele agrarische
bedrijf indeMarkerwaard kan,zelfsaanzienlijk,afwijkenvan
dievoordevolkshuishouding. Inhet laatstegevalmoetenimmers
ookdeeventuele effectenvanlandbouw indeMarkerwaard voorde
Nederlandse agrariërsbuitendepolder,voorandere bedrijfstakkenenvoor consumenten indeberekeningwordenopgenomen.Dat
hoeftnietbijeenberekening vandewaardevoorhetafzonderlijkebedrijf.Inhet rapportwordt opditverschil tussendenationaal-economische enprivaat-economische ofbedrijfseconomische
waardevanlandbouwgrond indeMarkerwaard nader ingegaanen
wordt derelatiegetoond dietussenbeideisteleggen.

1.2 Werkwijze
Algemeen
Denationaal-economische waardevandegrond indeMarkerwaard isberekend uiteenvergelijking tusseneensituatiemeten
eensituatie zonderdezenieuwe polder.Dematewaarindenationalewelvaart groterwordtdoor landbouw indeMarkerwaard isdan
bepalend voordenationaal-economische waardevandegrond.De
nationalewelvaart kanwordengezienalsde somvandewelvaart
vanonderdelenvandevolkshuishouding. Indezestudie zijnals
onderdelen onderscheiden:de landbouw indeMarkerwaard,deland-

bouwbuitendeMarkerwaard,deproducentenvanoverige goederen
endiensten endeconsumenten.Voorelkvandezeonderdelenis
nagegaan ofeninwelkemate landbouw indeMarkerwaard eenverandering inwelvaart totgevolgheeft.Ditverschil inwelvaart
isberekend engesommeerd opjaarbasis envervolgens isdecontantewaarde berekend vandeze jaarlijksewelvaartsstroom. Deze
contantewaardevormt denationaal-economische waardevan landbouwgrond indeMarkerwaard.
WanneerhetMarkermeerwordt ingepolderd endegrond inde
Markerwaard incultuurwordt gebracht danzalexploitatie doorde
landbouw pasmogelijk zijnomstreekshet jaar2000.Dit betekent
dat denationaal-economische waardevandegrond indeMarkerwaard sterkbepaaldwordt doordesituatie indeNederlandseeconomie eninhetbijzonder indelandbouwgedurendedeeerstedertig tot veertig jaarvandevolgendeeeuw.Hoediesituatie zal
zijnvalt zekeropzo'nlange termijnmoeilijk tezeggen.Dit
maakt het noodzakelijk tewerkenmet eenaantalveronderstellingen.Indestudie isgepoogd dezeveronderstellingen opgrondvan
debestaande kenniszorealistischmogelijk tekiezen.Datneemt
evenwelnietwegdat eengroot aantalonzekerheden blijftbestaan,waardoor het risicoaanwezig isdat dewerkelijke ontwikkelingafkanwijkenvandevandeverwachte.
Hiermee isindestudie rekeninggehoudendooropzodanige
wijze verschillende setsvanaannamen tekiezendat zowelde
maximaal alsdeminimaalhaalbarewaardevandegrond inde
Markerwaard kanworden berekend.Doordeonzekerheden tenaanzien
vande toekomstigeontwikkeling endeverschillende mogelijkheden
omdezeonzekerheden inteschatten isdusniet ééngetalberekend,maarhet trajectwaarbinnendenationaal-economische waarde
vangrond indeMarkerwaard zichbevindt.Dezeberekeningen zijn
uitgevoerd voorverschillende scenario'svoorhet agrarisch
grondgebruik indeMarkerwaard. Inhet navolgendewordt eenuiteenzetting inhoofdlijnen gegevenvande grondgebruiksscenario's
envandesetsveronderstellingen diezijngehanteerd.
Scenario's grondgebruik
Deze studiekaninzekere zinwordengezienalsactualiseringvaneennotadie In1974isgeschreven overdewaardevan
grond indeMarkerwaard (DeVeerenVanBoven 1974). Indienota
iservanuitgegaandat deuitbreiding vandeagrarische produktie
diealsgevolg vande inpoldering per saldozalplaatshebbenbinnenNederland c.q. binnendeEG inhoofdzaakzalbestaanuitgranenenandereextensieve gewassen.Dituitgangspunt wasgebaseerd
opdeverwachting dat voorandereakkerbouw-en tuinbouwgewassen
deafzetmogelijkhedeneenzodanig beperkende factor zijndateen
uitbreiding vandeproduktie vandezegewassenpersaldoniet
plaatsvindt.Weliswaarkunnendeze teelten ineen ingepolderde
Markerwaard voorkomenmaar danzoudit tenkostegaanvandeomvang vandebetreffende teelten inanderegebieden.Ook indit
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rapportwordt ineerste instantiedezegedachtengang gevolgd en
wordt alsuitgangspunt voordeberekening vandewaardevande
grond gekozenvooreenbouwplanmetuitsluitend granenenkoolzaad.
Tegendeachtergrond vanditgraan/koolzaad bouwplan,het
z.g.basisgrondgebruiksscenario, isnietteminnagegaan oferproduktieplannen denkbaar zijndieleiden toteenhogerewaardevan
grond indeMarkerwaard.Hiertoe zijnscenario's opgesteld waarin
ook intensieve akkerbouwgewassen, opengrondsgroentengewassen,
fruitteelt,bloembollenteelt enmelkveehouderijvoorkomen.Intotaalzijnvijfvandergelijke scenario's opgesteld.
Technischeverhoudingen enprijzen
Voor iedergrondgebruiksscenario isbegonnenmetdeberekeningvandebeloningvandegrond voordelandbouwindeMarkerwaard zelf,dusnog zonder rekening tehoudenmetdeeffectenvan
delandbouw indepoldervooranderedelenvandevolkshuishouding.Omdezeberekening tekunnenuitvoeren zoudendetechnische
verhoudingen endeprijzenbekendmoeten zijnwaaronder inde
eerstehelftvandevolgende eeuwwordtgeproduceerd.Dezezijn
nietbekend endaarom isingrote lijnenuitgegaanvanhuidige
genormaliseerde prijsniveaus entechnischeverhoudingen opvergelijkbaremoderne gezinsbedrijven.Ditveronderstelt datdetoekomstige ontwikkelingen nietwezenlijk afwijkenvandie inde
laatstevijfendertig jaar.Inhetalgemeenheeftdeontwikkeling
vandelaatstedecennia teziengegevendat doormechanisch-technischeenbiologisch-technische ontwikkelingen,de produktiviteit
endeproduktie perha toenamen.Hiertegenover stond echtereen
verandering vanprijsverhoudingenwaardoor dereëlebeloningper
saldoweinigveranderde.
Opeentweetalonderdelenwordenechterdaarnaast afwijkende
veronderstellingen gehanteerd.Ditbetreft deopbrengstprijzenen
dearbeidskosten.
Prijzenenprijsflexibiliteiten
Deprijzenvandeprodukten zijnnietalleenvanbelangom
debeloningvandegrond voordelandbouw indeMarkerwaard te
berekenenmaar ookomdeeffecten tekunnenmetenvoordelandbouwbuitendeMarkerwaard eneffectenvoordeconsumenten.Een
enanderwordthieronder naenkele inleidende opmerkingennader
uiteengezet.
Zoalshiervoor isopgemerkt zoumenvoorberekeningenals
dezedeprijzenvooragrarische produkten indeeerstedertigà
veertig jaarvandevolgende eeuwmoetenkennen.Andersgezegd:
men zoudeontwikkeling vanvraag enaanbod vanagrarische produktenenvoedingsmiddelen nahet jaar2000moetenkennen.De
beschikbare prognoses reikenechter niet verderdanhet jaar
2000.Hetbeeld datdaaruit naarvorenkomt iseenbeperkte (af20

nemende)groeivandekoopkrachtige vraag,eenverderegroeivan
hetaanbod endaarmeeookopmiddellange termijneenzekeredruk
ophetniveauvandereëleopbrengstprijzen.Zostaatbijvoorbeeld inNederland enook indeEGtegenover de (trendmatige)
groeivandevraagondankseenafnemend areaalcultuurgrond een
sterkere (trendmatige)groeivanhetaanbod.Ditbeeldkomtin
grote lijnenovereenmetdeontwikkeling zoalswijdiegrosso
modokennenuitdeafgelopendecennia.Ditwasdanookdereden
waarom ineenz.g. basisprijzenvariant debeloningvandegrond
wordtberekendbijhuidigegenormaliseerdeprijzen.
Erzijnechter tweeredenenomdaarnaast andereprijsvariantentehanteren.Deeerstehoudtverbandmethetfeitdatvoor
veelmarktordeningsprodukten dezelfvoorzieningsgraad indeEG
zodanig istoegenomendatvooreenbelangrijk deelvandedoorde
poldervoortgebrachte additionele produktiegeencommerciëleafzetbinnendeEGmogelijk is.Laterindezeparagraafwordt uiteengezetwelkeaannames indatverband zijngehanteerd.Detweede
redenheeftbetrekking opniet-marktordeningsprodukten.Wanneer
doordeMarkerwaard deproduktievan niet-marktordeningsprodukten
toeneemt danmoetuiteraard rekeningwordengehoudenmethet
prijseffectvandezeadditionele produktie.Zoalseerdergezegd
gaathetbijdeberekening vandenationaal-economische waarde
vandeMarkerwaardgrond omeenvergelijkingvaneensituatiemet
eneensituatie zonderMarkerwaard.Leidtdeinpoldering totvergrotingvandeproduktievanniet-marktordeningsprodukten dan
moetendeprijseffecten diehiervanhetgevolg zijnindeberekeningenwordenopgenomen.Metbehulpvanprijsflexibiliteitenis
berekendwelkeprijzenresulterennavergroting vanhetaanbod
vanniet-marktordeningsprodukten metdeproduktievandeMarkerwaard.Deprijsflexibiliteiten gevennietalleendereactieweer
vanbinnenlandse enbuitenlandse consumentenmaarookdievan
buitenlandse producentenopveranderingenvanhet binnenlandse
aanbod (zieverderhoofdstuk 2par.2.4en2.5).
Inalleprijsvariantennadez.g. basisvariant zijndeberekeningenvoordemarktordeningsprodukten uitgevoerd opbasisvan
prijzenzonderEG-marktondersteuning (inhetalgemeenwereldmarktprijzen)envoordeniet-marktordeningsprodukten vande
prijzendieresulterennavergroting vanhetaanbod opdemarkt
metdeproduktievandeMarkerwaard.Omdatdehuidigewereldmarkt
eenoverschottenmarkt is,zijndeberekeningen tevensuitgevoerd
opbasisvangeraamde z.g. evenwichtsprijzen.Hieronderworden
verstaanprijzenwaarbijondergeliberaliseerde omstandigheden,
dusalsallelandenhunlandbouwprotectie afschaffen,vraagen
aanbod op langere termijnmetelkaar inevenwichtzijn.
Daardeprijzenopdewereldmarkt insterkematewordenbeinvloed doordekoersvandedollar,m.n.voorgranenenoliezaden,wordt indemarginale prijzenvariantenuitgegaanvan2
verschillende dollarkoersen,namelijkeenlagekoersvanf 2,50
eneenhogekoersvan f3,60.Indeevenwichtsprijzenvariantis
daarentegennietgewerktmetalternatievedollarkoersen,maaris
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éénprijzenniveaugekozen.Deachterliggende gedachte hierbijis
datdeprijzen indollarszichoplangere termijnnoodzakelijkerwijzemoetenaanpassen,wilmetname deUSAzijnaandeelopde
wereldmarkt handhaven.Als indicatievoorhetgekozen prijspeil
voor granenkandienen,datdeevenwichtsprijsvoor tarweongeveer overeenkomtmetdegemiddeldedollarprijs indeafgelopen
vijf jaarbijeendollarkoersvanf2,80;bijeenhogeredollarkoersmoetwordenaangenomendatdeevenwichtsprijsevenredig
lager ligt,bijeenlagerekoerszalzehoger liggen. (Vergelijk
ookderecentewijziging vanhetAmerikaanse landbouwbeleid.)
Kruiselingseprijseffecten
Inprincipe isalleenvoordemarktordeningsproduktenverondersteld datdewereldmarktevenwichtsprijzenafwijkenvandehuidigegenormaliseerde prijzen.Voorde niet-marktordeningsproduktenisaangenomendatookonderdehuidige omstandighedende
marktenvolledig geliberaliseerd zijn,enderhalve deprijzenhet
evenwicht tussenvraag enaanbodweergeven.Datbetekentdatbij
deniet-marktordeningsprodukteninprincipegeenonderscheid
hoeft tewordengemaakt tussenmarginaleenevenwichtsprijzenvarianten.Opdatprincipe zijnevenweluitzonderingen,namelijk
voordieproduktenwaarvoor aannemelijk isdateen structurele
prijsdaling vanmarktordeningsprodukten tevensdeprijzenvan
niet-marktordeningsprodukten structureel doetdalen.Demate
waarin dezezogenaamdekruiselingse prijseffectenoptredenhangt
afvandehoogtevandesubstitutie-elasticiteiten tussende
produkten.Voorproduktenwaarbijdeze effectenvanbetekenis
zijn,isvoordeevenwichtsprijzenvarianteenherzieneuitgangsprijsgekozenenvervolgens daaraanvoor zoverrelevantde
prijsflexibiliteitgekoppeld.Het betreftmetnameenkeleakkerbouwprodukten alsmede deomzetenaanwasvanrundvee.Voormet
name de tuinbouwprodukten zijngeen substitutie-elasticiteiten
verondersteld.
Producenten-en consumentensurplus
Deberekeningenvandewaardevandegrond indeMarkerwaard
bijdehierboven aangegeven prijsniveausmoetenvoordenietmarktordeningsprodukten nogoptweepuntenwordenaangevuld.Bij
deze produktenmoetnamelijk rekeningwordengehoudenmet degevolgenvanprijseffectenvooranderedan Markerwaardproducenten
envoorconsumenten,dievoortvloeienuithetextraaanbod uitde
Markerwaard.Doordatextraaanbod dalennamelijk deprijzen,hetgeenvoor producentenophetoude land eenopbrengstdaling tot
gevolg heeftenvoorconsumenten eenuitgavendaling.Beideeffectenwordenveroorzaakt doordeextraproduktie indeMarkerwaard
enmoetenderhalve aandezepolderworden toegerekend (zievoor
eenverdereuitleg ookdebijlage).Deopbrengstdaling voor producentenophetoude landbetekent eendalingvanhetproducen22

tensurplusenderhalveeennegatievebijdrageaandenationaaleconomischewaardevanlandbouwgrond indeMarkerwaard.Deuitgavendaling levertvoordeconsumenteneenevengrote toenamevan
het consumentensurplusop.Voor zoverdeze toename tengoedekomt
aanNederlandse consumentenleidtdit toteenpositieve bijdrage
aandenationaal-economischewaardevanlandbouwgrond inde
Markerwaard.
Keuzevoorproduktiesmetdehoogstescore
Bijdedefinitieve invullingvandeproduktieplannenvande
eerdergenoemde scenario's is,rekeninghoudendemetdevruchtwisselingseisen,binnenhet scenariozoveelmogelijk gekozenvoorde
produktiesmeteenhoog saldovoordegrond.Ditbetekentdat
voordeniet-marktordeningsprodukten eerstisnagegaanwathet
effectvoorhet saldovoordegrond isvandeprijsflexibiliteit
envandetrendmatige ontwikkeling invraagenaanbod.Indeonderscheidenscenario's zijnzoveelmogelijk dieproduktiesopgenomendieinditopzichthetgunstigst scoorden.
Werkgelegenheid enmobiliteit
Veronderstellingen overdewerkgelegenheid enmobiliteit
zijnvanbelang inverbandmethetmetenvaneffectenvandeinpolderingvandeMarkerwaard voordelandbouwalsmedevoorde
overigebedrijfstakken.Bijdatlaatstemoetvooralwordengedachtaandebedrijfstakkendieaandelandbouwzijngekoppeld
door toeleveringvanproduktiemiddelen enverwerkingvaneindprodukten.Inallegevallengaathetmetnameomdevraagwelkearbeidskostenaandelandbouwenvoordemetdelandbouwinde
Markerwaard samenhangendewerkgelegenheid inrekeningmoetenwordengebracht.Zijndearbeidskostennationaal-economisch gezien
lagerdandebedrijfseconomischedanmaghetverschilbijdeberekeningvandewaardevandegrond inminderingwordengebracht.
Hiervoor isgesteld datdeberekening overdelandbouwinde
Markerwaard zelf isuitgegaanvangenormaliseerde opbrengstenen
kosten.Ditgeldtdusookvoordekostenvanarbeid dievolledig
opbasisvandedaarvoorbestaandenormeninrekening zijngebracht.Dit impliceert o.m. datdegenendieindeMarkerwaard
gaanwerkenindesituatiedatdeMarkerwaard nietzouwordeningepolderd elderswerkvinden.Erwordt dusinfeiteuitgegaanvan
voldoendewerkgelegenheid enmobiliteit.Inditverband isvan
belangdathetgaatomontwikkelingen oplangetermijnenwordt
aangenomendatopdelangeduurdehuidigeomvangrijkewerkloosheidvanvoorbijgaandeaard zalzijn.Vooraldehuidigeonevenwichtige situatiegeeftechterookhieraanleiding totonzekerheid.Inverbandhiermee zijneveneensberekeningen uitgevoerd
waarbijisuitgegaanvaneenlagerebeloningvanarbeid.Terzijde
zijeropgewezendatbijdeberekeningvandenationaal-economi23

sehekostenvandeinpolderingwanneerdezeopniet telangetermijn zouplaatsvindenwelmet lagerearbeidskosten doordehuidigewerkloosheid rekening zoumogenwordengehouden.
Door deexploitatie vanlandbouwgrond indeMarkerwaard
worden ook inkomenenwerkgelegenheid geïnduceerd intoeleverende
enafnemende bedrijfstakken.Bijdeberekeningen ishiermeegeen
rekening gehoudenomdat ookvoordehierbijbetrokkenproduktiefactorenwordt aangenomen dat inzet tegeneengelijke beloning
elders indeeconomiemogelijk is.Ineensituatie vanvoldoende
werkgelegenheid kandewerkgelegenheid diesamenhangtmetde
landbouw indeMarkerwaard dusnietwordengezienalsadditionele
werkgelegenheid eniserinditopzichtdusookgeen sprakevan
additioneel inkomendataandeagrarischegrond indeMarkerwaard
kanworden toegerekend.Alserechternahet ingebruiknemenvan
deMarkerwaard nog steedseentekortaanwerkgelegenheid zoubestaandanzoudebijdrage vandeMarkerwaard aandenationale
werkgelegenheid invergelijkingmetdievanandere projectenwel
indebeschouwingmoetenwordenbetrokken.
Contantewaarde inkomensstroom
Debruto-opbrengst perhaverminderdmetallekosten (incl.
polderlasten)metuitzondering vandekostenvandebeloningvoor
degrond enverderverminderd methet inkomenseffectvoorde
landbouwbuitendeMarkerwaard envermeerderd methetconsumentensurplusgeeft een jaarlijksweerkerend bedrag perhadatkan
worden gezienalsdebeloning vandegrond indeMarkerwaard.Van
dezegeldstroom ismetbehulpvaneendisconteringsvoet decontantewaardeberekend.Mede inverbandmethet feitdatdemate
vanonzekerheid tussendeverschillende veronderstellingenniet
gelijk is,isdecontantewaarde berekendmet eenhogeeneenlagedisconteringsvoet.Hethieruit resulterende bedragvormtde
waarde perhavanagrarischeMarkerwaardgrond ophet tijdstipdat
dezegrond ingebruikkanwordengenomen.Ditbedrag perhakan
wordengezienalseenindicatievoordekostendieperhavoorde
inpoldering vandeMarkerwaard mogenwordengemaaktwildieinpoldering uitnationaal-economischgezichtspunt verantwoord zijn.

1.3 Indeling vanhet rapport
Sterkbepalend voordewaardevandeuitkomsten zijndeuitgangspunten diebijhet onderzoek zijngehanteerd. Indevoorgaande paragraaf zijndezeuitgangspunten slechtsglobaalbehandeld.Inhoofdstuk 2iseennadereuitwerking vandeuitgangspuntenvoordeberekeningengegeven.Intotaal isgewerktmetvier
alternatieve prijzenvarianten:
eenbasisprijzenvariant (huidigegenormaliseerde prijzen);
eenmarginale prijzenvariantbijeendollarkoers vanf3,60;
idemmaar bijeendollarkoers vanf2,50;
eenevenwichtsprijzenvariant.
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Eenbeschrijving vandescenario'svoorhet grondgebruik
alsmedeeenverderemotivering vandezescenario's isgegevenIn
hoofdstuk 3.Intotaalzijn6vandezescenario'sonderscheidenWanneerdeuitgangspunten endescenario's zijnvastgesteldkunnendenoodzakelijkeberekeningenwordenuitgevoerd.Dewijze
waaropditisgedaanenderesultatenvandeberekeningenzijn
weergegeven inhoofdstuk 4.Inprincipe leidende4prljzenvariantenende6grondgebruiksscenario's tot24verschillende uitkomstenvandewaardevandegrond.Hetwerkelijkeaantalisnog
ietsgroterdooralternatieve veronderstellingen tenaanzienvan
debeloningvanarbeid endedisconteringsvoet,alsmededoorenkeleadditionele beschouwingenoveromvangeninrichtingvande
polder.Aanhet slotvanhoofdstuk 4isineenconcluderendeparagraafweergegevenwelkeordevangroottedenationaal-economischewaardevanlandbouwgrond indeMarkerwaard ongeveerheeften
watdeminimum-enmaximumgrensvandezewaardevermoedelijkis.
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2. Uitgangspunten

2.1 Veronderstellingen overkostenenfysieke opbrengsten
Deberekening vandegrondwaardevindtplaatsmetgegevens
over teverwachtenopbrengstenenkostenondernormaleproduktiemstandighedenvoorhetboekjaar 1984(tuinbouw)c.q. 1984/85
(landbouw).Dezecalculatieonder "normaleproduktieomstandigheden"heeftdebedoeling omdegrondwaarde teberekenenlosvan
incidentele jaarinvloeden.Denormalisatie vindtplaatsdoor,
indiennodig,devolume-enprijsniveaus tebaserenopmeerjarige
trends.Dewaarderingsgrondslag vandekostenenopbrengstenis
deindeLEI-rapportagegebruikelijke 1 ) .Conformdezeuitgangspunten zijndeingecalculeerde kostenvoordearbeidgebaseerd op
hetaantalaanuitvoerendearbeid bestedeurenvermenigvuldigd
methetgeldende loonpergewerktuur,incl.sociale lasten,volgensdetoepasselijkeCAOvooreenwerknemer indelandbouw.Bij
dezearbeidskostenwordt dusgeenrekeninggehoudenmetde typischemanagementwerkzaamhedenophetbedrijf.Omdatdezeweldeel
uitmakenvandeproduktiewordt inkostprijsberekeningenhiervoor
eenbeloningvoorbedrijfsleidingonderdekostenopgenomen;deze
wordt inderegelgesteld op10%vandefactorkosten.Dezebeloning isookindezestudieingecalculeerd. Inhoofdstuk 4,waarin
deresultatenvanhetonderzoekwordenbehandeld,wordt ingegaan
opheteffectvanhetaanhoudenvanlageredandehieraangegeven
beloningsniveaus.
Doorhetboekjaar 1984alsuitgangspunt tekiezenisafgezienvanontwikkelingen diezichnadat jaarzullenvoordoen.Zowel tothetmomentvaningebruikname vandeMarkerwaard als tijdensdeexploitatie zalersprake zijnvanproduktiviteitsverbetering:fysiekeopbrengsten zullentoenemen,enerzullen (mede
daardoor)minderkostenpereenheid produktnodig zijn.Overlangere termijngezien,endatgeldt inhetbijzonderwanneeruitgegaanwordtvaneeninevenwicht zijndevolkshuishouding,treedt
ergelijktijdigmetdeproduktiviteitsverbetering eenverslechteringvanderuilvoet tussendeprijzenvandeproduktenenproduktiemiddelen opwaardoor deopbrengsten/kostenverhouding niet
wezenlijkverandert.
Hetverwaarlozenvanontwikkelingenna 1984doetdaaromin
principe geenafbreukaandewaardevandeberekeningen.Erzijn
echter 2uitzonderingen denkbaarwaarerweleenverbeteringvan
deopbrengsten/kostenverhouding na 1984plaatskanvinden.De
eerste iseensituatiewaarindevraag eensterke trendmatige

1)
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ZiehiervoorLEI-mededeling 131:HoerekenthetLEIoverde
landbouw?

ontwikkeling vertoont, inhet bijzonder inpositieve richting.
Hieropwordt nader ingegaan inpar.2.3.De tweede uitzondering
zou zichvoorkunnendoenwanneer er-minofmeer losvande
gewasproduktiviteit -eengrote produktiviteitsstijging ineen
sector plaatskanvinden dooreenefficiëntere inrichting vande
produktie dannu (ophet oude land)het geval is.Doordeberekeningen tebaserenopcijfersvanefficiënte bedrijveneldersin
het landhoeft hierniet extra rekeningmeegehouden teworden.
De teverwachten opbrengsten enkosten ondernormale omstandigheden zijngebaseerd opgegevensvanbedrijven inzoveelmogelijkvergelijkbare gebieden elders inNederland.Erisdusniet
uitgegaanvangrootschalige landbouwmaarvaneenstructuurmet
moderne enefficiënte gezinsbedrijven.Voorde akkerbouwbedrijven
isuitgegaanvanbedrijven inOostelijk-Flevoland,waarbijzowel
degegevensvandez.g. Bedrijven inEigenBeheer (opbrengsten)1)alsvanca.15à20bedrijvenuithetLEl-boekhoudnet
(opbrengsten enkosten)gebruik isgemaakt.Deuitkomsten zijn
bovendiengetoetst aaneerdereberekeningen voorhet Centraal
Zeekleigebied 2). Voorhetgewaskoolzaad isgebruikgemaaktvan
gegevensvooreenvergelijkbare teelt inGroningen (vnl.
erucazuurvrije rassen).
Voordeweidebedrijven isuitgegaanvandegegevensvande
groep "grotereweidebedrijven inhetNoordelijk klei-enveenweidegebied".Eeneerdergepubliceerde berekening voor 1980/813)is
herberekend voor 1984/85.Vervolgens ismet gegevensuithet LEIboekhoudnet vandeweidebedrijvenvanca.50haeengrootte-correctieopeerdergenoemde cijfersaangebrachtA ) .
Voor de tuinbouw isuitgegaanvanhetdatamateriaalvoorde
opstelling vanstandaardnormen.Ditmateriaal isgeactualiseerd
voor 1984.Bijdeopstelling vangenoemde standaardnormenwordt
gebruik gemaakt vande "kwantitatieve informatie"vandeverschillende proefstations.Dezegegevens zijnaangevuld metprijsgegevensvanhetProduktschap voorGroenten enFruit enmetbedrijfsgegevensvandebeterebedrijven inhetLEI-boekhoudnet.
De tabellen2.1 tot enmet 2.4gevenweerwelkekg-opbrengstenenkosten zijningecalculeerd.Dekostengeldenvooralle
onderscheiden prijsniveaus.Gemakshalve iservanuitgegaandat
bijproduktie tegen lagereopbrengstprijzen (b.v.wereldmarktprijzen)ergeenaanpassing inkostenopbouw en-niveauplaatsvindt.Indewerkelijkheid zaldatwelhetgevalzijn,waardoor
degrondwaarde ietshoger zoukunnen zijndanindestudiewordt
aangegeven.

1)
2)
3)
4)

RIJP (c.q.Rentambt 0.Flevoland): "Jaarverslag vandelandbouwbedrijven ineigenbeheer in0.Flevoland", div.jaren.
ZieLEI-publikatie3.109:Akkerbouw1980.
ZieLEI-publikatie 3.102:Melkkoeien1980.
Een inzicht indezeefficiency of scalewordt gegeven inde
z.g. F-staten vandeBUL (LEI-publikatie PR12).
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Tabel 2.1 Akkerbouw,ingecalculeerde opbrengsteninkgendirect toegerekende kosteninguldensperha
Gewas

Wintertarwe
Haver
Graszaad
Conserven
Droge peulvruchten
Zaaiuien
Suikerbieten
Cons.aardappelen
Pootaardappelen
Koolzaad
Wintergerst

Opbrengsten

Directtoe
gerekende
kosten

840
425
470
260
750

8400
6100

.
.
.

1940
1125
2520
4000

52000
63000
53000
30000
3400
5890

860
580

Tabel2.2 Akkerbouw,ingecalculeerde niet direct toegerekende
kosten inguldensperha
Kosten

Bewerkingskosten
Algemenekosten
Beloningbedrijfsleiding
Gebouwenkosten
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Traditione Ie
akkerbouw

Graankoolzaad
variant

3275

1805

875
315
720

480
160
85

Tabel2.3 Melkveehouderij,Ingecalculeerdeopbrengstenenkosteninguldensperha
Opbrengsten/
kosten
Opbrengsten
Bewerklngskosten
Overigekosten
Beloningbedrijfsleiding

11730
4890
6810
555

Tabel2.4 Tuinbouw,ingecalculeerdeopbrengsteninkgenkosten
inguldensperha
Gewas

Opbreng-Non-factor-Factor- Beloning
sten
kosten
kosten bedrijfsleiding

Tulpen
Narcissen
Hyacinten
Gladiolen
Irissen
Bijgoed

18400
14500
23500
21700
15800
16700

20500
14400
27000
17300
18000
21700

2100
1400
2700
1700
1800
2200

Witlof
Waspeen
Bloemkool
Sluitkool (wit)
Winterpeen

12600
60000
17500
52000
57500

13700
6200
8100
10500
8200

15100
3500
12100
12800
11000

1500

Appelen
Peren

32500
22700

11300
8300

13100
11400

1300
1100

400
1200
1300
1100
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Onderde indetabellengenoemdekosteniseenpostvan
f 185,-begrepenvoor polderlasten.Degebouwenkosten zijnberekend opeigendomsbasis overdedoordeRijksdienst voorde
IJsselmeerpolders begrotekostenvooreenakkerbouwschuur
(f500.000,-)aardappelbewaarplaats (f200.000,-)enmelkveebedrijf (f1.230.000,-)1).Voordetuinbouwbedrijvenisuitgegaan
vandekostenvoorgebouwen ineerdergenoemde berekeningen.

2.2 Prijsveronderstellingen
2.2.1 Basisprijzenvariant;genormaliseerde prijzenvoor1984
Evenalsbijkostenfactorenenopbrengstvoluminaisookvoor
deprijzen,althans ineerste instantie,uitgegaanvandegenormaliseerdewaardenvoorhet boekjaar 198A.Voor produktendieondereen (zware)EG-marktordening vallenendaardoor nauwelijks
prijsschommelingenvanbetekenisvertonenzijndaarbijgehanteerd
degeraamdewerkelijke prijzeninhet seizoen 1984/85.Voorde
overige,veelalnietondereenmarktordening vallende produkten
die inhetalgemeenvanjaar tot jaarwelgroteprijsschommelingenlatenzien,isgewerktmet overmeerdere jarengewogengemiddeldeprijzen.
Tenaanzienvandemarktordeningsprodukten iservoortsbij
suikerbietenvanuitgegaan datin1984/85degehele produktiein
dezelfdeverhouding vooruitbetaling onderhetA-enB-quotum in
aanmerkingkomtals in1983/84.Deze optimistische visieismede
gehanteerd omhetonderscheid metdehierna tebesprekenalternatieveprijsveronderstellingen,waarbijmetwereldmarktprijzen
wordtgewerkt,scherpertotuiting telatenkomen.Eenzelfderedenering isgehanteerd voordeprijsvanmelk:daar iswelrekeninggehoudenmetde invloedvandeinmaart 1984genomenEGprijsbesluiten,maarnietmetheteffectvandez-g.superheffing.
Dealdusvastgestelde genormaliseerde prijzenvoor 1984zijn
gebruikt voorhetdoorrekenenvandebasisprijzenvariantvan
ieder vandeindeze studie onderscheiden grondgebruiksscenario's.Degehanteerde basisprijzenvoordezwaremarktordeningsprodukten staanvermeld indeeerstekolomvantabel 2.5,die
voordeoverige produkten indeeerstekolomvantabel2.6.Deze
prijzenmoetenwordengezienalsdeook indekomende decennia
maximaalhaalbare.Het isbijdeinternationale vraag-enaanbodverwachtingen onaannemelijkdatdeNederlandse enEG-prijzenin
detoekomst inreële zinzullengaanstijgenbovenhethuidige
niveau.Eerderiseenreëleprijsdaling teverwachten.Wewijzen
inditverband oprecentevoorstellen tothervorming vanhet
1)
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Zie:EconomischeAnalyse vandeOntwikkeling vanhetMarkerwaardgebied,MinisterievanVerkeerenWaterstaat,Lelystad,
1983.

landbouwbeleid inzoweldeEGals IndeUSAenopdeonderandere
door deOECD(1984)uitgesproken verwachtingen overproduktieen
afzet op langeretermijn.Watdit laatstebetreftkanookworden
gewezen opverwachtingen vandeEG-Commissie (1985).Zolang inde
Westerse landendeproduktiegroei devraaggroeimet 1â21per
jaarovertreft,ernogaanzienlijke potenties totverdereproduktiegroei indielandenzijnendeeffectievevraag inontwikkelingslanden tekortblijft schietenofbijeconomischegroei
waarschijnlijkaandezevraagvoldaankanwordendooreigenproduktiegroei,moeten dehuidige genormaliseerde prijzenbeschouwd
wordenalsdeookop langere termijnmaximaalhaalbare.Wenemen
danookaandat deuitkomstenvandeberekeningenmet debasisprijzenvariant demaximaalhaalbarewaardevande landbouwgrond
indeMarkerwaardweergeven.
2.2.2 Alternatieve prijsveronderstellingen
Naast debasisprijzenvariant (dusmet genormaliseerde prijzen)zijnookberekeningenmetalternatieve prijsveronderstellingenuitgevoerd.Devoornaamste redendaarvoor (naast onzekerheid
overdetoekomstige prijsvorming)isdat doordeaanlegvande
Markerwaard een (relatieve)uitbreidingvanhet landbouwareaal
plaatsvindt diehetaanbodvanproduktendoet toenemenendaardoordeproducentenprijzen vanlandbouwprodukten inNederland onderdrukkanzetten.Ineennationaal-economische analysehoren
deuitdezeprijsdrukvoortvloeiende nadelen toegerekend tewordenaandelandbouwgrond indeMarkerwaard. Inenkelevarianten
metalternatieve prijsveronderstellingen isdatgedaan.Uiteraard
moet daarbijookrekening gehoudenwordenmethetvoordeeldat
binnenlandse consumentenvandeprijsdaling ondervinden (zieook
de bijlage).Hoedat isgedaan,wordt besproken indelaatste
alineavanparagraaf 2.2.4.
Demanierwaaropdealternatieveprijsveronderstellingen
zijngemaakt is-wederom -verschillend voor (zware)marktordeningsprodukten enoverige produkten.Bijdeeerstegroep isgewerktmetalternatieve prijsniveaus,bijdetweedemetprijsflexibiliteiten.Indenavolgende tweesubparagrafenwordende
gemaakteveronderstellingen voorbeideproduktgroepen besproken.
2.2.3 Alternatieve prijsveronderstellingenvoormarktordeningsprodukten
Inleiding
Tothet voorjaarvan 1984gold inhetEG-landbouwbeleidvoor
demeeste zwaremarktordeningsprodukten eenprijssteunvoornagenoegonbeperktehoeveelheden.Alleen suikervormdehieropeen
uitzondering.Voordatprodukt geldt alvanafhet beginvande
gemeenschappelijke markt een quotaregeling.
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Sedertapril 1984geldteendergelijke quotaregelingook
voormelk.Voortsmagmenaannemendatvooraldoordestijgende
budgetlasten inde toekomst ookvoorandereprodukten deprijssteunweleensbeperkt zoukunnenworden totvooraf vastgestelde
hoeveelheden en/ofhetniveauvandeprijssteundaalt.Eenmechanisme daarbijkanzijndatdeproducentendekostenvoorhet
Europesebudgetvaneenvergroting vandeproduktie volledig
doorberekend krijgt indeprijs.Voordeproduktie indeMarkerwaard isinallegevallendeconsequentie datnietdevolledige
prijsuitdebasisvariant ontvangenwordtmaar slechtseendeel
daarvan.Indehierna tebesprekenalternatieve prijzenvarianten
isdaarmee rekeninggehouden.
Marginaleprijzenvariantbijeenhogedollarkoers
Alseerste isdoorgerekend eenzogenaamdemarginaleprijzenvariant bijeenhogedollarkoers.Voormelk isindezevariant
ervanuitgegaan datopiedere indeMarkerwaard geproduceerde
litermelk desuperheffingwordt toegepast.Datbetekentbijde
in1984geldende regeling eenaftrekvan56centperliter.Hoeweldateenwellichtwatextreme veronderstelling isvanwegehet
feitdat ineentoekomstigemarktsituatie debovenhetquotumgeproduceerdemelkmeerdandenuaangenomen 19,8centperliter
opbrengt,isdezeaannamegemaakt omduidelijk aantegevenwat
deconsequenties vandehuidigewijzevantoepassingvanhet
quotastelselvoordeberekeningen is.Deheffing van56centis
bedoeld omopeffectievewijze tevoorkomendatdeproduktiehet
toegestane quotumoverschrijdt.Alspolderboeren deaftrekvan56
cent niet toegerekend krijgen,komt deze indehuidige situatie
tenlastevanboerenelders inNederland.Ookdanmoet evenwel
deze last toegerekend wordenaandeMarkerwaard.We benadrukken
nogmaals dathethierwaarschijnlijkeenvrijextrememinimum
schatting vandeopbrengstwaardevanmelkoplangere termijnis,
maardat isnietbezwaarlijk in-marginale-prijzenvarianten
diebeogen telatenzienwatonder demeest ongunstige omstandigheden landbouwgrond indeMarkerwaard tenminstewaard isvoorde
Nederlandse volkshuishouding.
Voor suiker isindemarginale prijzenvariantmethogedollarkoers eenanaloge redenering gevolgd alsbijmelk.Daarbijis
ervanuitgegaan datiedere indeMarkerwaard geproduceerdekg
suikerals z.g. C-suiker opdewereldmarktmoetwordenafgezet,
hetzijdirect doordeMarkerwaardproducenten zelf hetzijindirect
doordat producenten elders inNederland gedwongen zijneengroter
deelvanhunsuikeralsC-suiker teverkopen.Opgrond vanlangjarigegemiddelden overde jaren 1968-1983isdeprijsvandeze
C-suiker gesteld op60%vandegenormaliseerdemengprijsvan
1984.Ditpercentage isverondersteld tevens tegeldenvoorde
suikerbietenprijsaf-boerderij.
Voor tarweenkoolzaad zijnindezevariant dezelfdeprijzen
gebruikt als indebasisvariant.Bijdeeind 1984geldendehoge
32

dollarkoers zijnnamelijk dewereldmarktprijzeninguldens vrijwelgelijkaandeindebasisvariant gehanteerdeprijzenaf-boerderij.
Voor tarwe isdatvastgesteld aandehandvandegemiddelde
uitvoerprijs indeafgelopen jarenindebelangrijksteuitvoerhavenvandeEG:Rouen.VoordeEGalsexporteur isdezeprijste
beschouwenalsrepresentatief voordeopbrengstvandeEuropese
tarweopdewereldmarkt.Dieprijswasdelaatstejarengemiddeld
ongeveer 15dollarper 100kg.Omgerekend tegeneenwisselkoers
vanf3,60komtdat,rekeninghoudendmettransportkostenenhandelsmarges,neeropeenprijsaf-boerderijinNederlanddievrijwelgelijk isaandegenormaliseerde telersprijs in1984.Daarbij
isgerekendmet transportkosten enhandelsmarges tussenhetoverschotgebied Frankrijk enhet tekortgebied Nederlandvanf 3,50
per100kg,envandezekostenenmarges tussendeprijzenafboerderijenopgroothandelsniveau inNederland vaneveneens
f 3,50 per100kg.De telersprijs inNederland isderhalvegelijk
gesteld aandegroothandelsprijs inRouen.
Voorkoolzaad geschieddedeprijsvaststelling voordezevariantdoor tekijkennaardehoogtevandeEG-subsidie.Normaal
geldtnamelijkvoorditprodukteenverwerkingstoeslag dievoor
deoliën-envettenindustriehetverschil tussenwereldmarktprijs
enEG-richtprijs overbrugt.Deze toeslagwasin1984vooraldoor
dehogedollarkoersnagenoegnihil.
Voordeanderegranenliggenookbijdehogedollarkoersde
wereldmarktprijzen onderde telersprijs inNederland.Deprijsverschillen tussentarweenanderegranenzijnnamelijkonder
normaleomstandighedenopdewereldmarktgroterdaninNederland.
Indezeendetweevolgendeprijzenvariantenisdaaromsteeds
tussentarweenoverigegraneneenprijsverschilvan f 5 , - per
100kgaangehouden,uitgaandevandeuitvoerprijzeninRouen.
Voorgraszaad endrogepeulvruchtengeldeninhetEG-beleid
prijstoeslagen.Indezevariant isgerekendmetprijzen (incasu
saldi,d.w.z.opbrengstenminustoegerekendekosten,perhectare)
exclusief deze toeslagen.Dedollarkoersheeft,totnutoe,geen
aanwijsbare invloedopdehoogtevandietoeslagen,hoeweldat
bijdrogepeulvruchten intheoriewelhetgevalzoumoetenzijn.
De indezevariant gehanteerde prijzenzijnallevermeld in
de tweedekolomvantabel2.5.
Marginale prijzenvariantbijeenlagedollarkoers
Watdedollarkoers indetoekomstdoetismoeilijk aante
geven.Bijeenverdere stijgingkaninprincipedegraan-en
koolzaadproduktie vandeMarkerwaard tegenhogeredandegenormaliseerde telersprijzenvan1984opdewereldmarktwordenafgezet.
Aannemelijk indiesituatie isechterdatdewereldmarktprijzen
indollars zodanigonderdrukkomentestaandateringuldens
geensterkeprijsverhogingmeerinzit.Wehanterendanookde
veronderstelling datdeopbrengstwaarde tegenwereldmarktprijzen
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vandelandbouwproduktieindeMarkerwaard nooithogerzalzijn
danberekend indebasisprijzenvariant (dusmetdehuidigetelersprijzeninNederland).
Zoudedollarskoers dekomende jarenweergaandalendan
zaktookdeopbrengstwaarde tegenwereldmarktprijzenvandeinde
Markerwaard voortgebrachte produkten.Daarom isookeenmarginaleprijzenvariantmeteenlagedollarkoers doorgerekend.Daarbij
isdevrijlagekoersvanf2,50gehanteerd.Men zoudezevariant
danookkunnenbeschouwenalseensoortminimumvariant.
Devariant verschilt alleenvoorgranenenkoolzaad vande
vorigevariant.Voor tarwe isopnieuwuitgegaanvaneenexportprijsinRouenvan15dollarper100kg,hetgeeneen telersprijs
inNederland vanf37,50per 100kgoplevert.Deprijsvande
overige granen iswederom f 5 , - per 100kglagerdanditbedrag
gesteld.Voorkoolzaad gold indejarenvóór 1984,dusbijeen
lagedollarkoers,eenverwerkingstoeslag dieongeveergelijkwas
aandewereldmarktprijsenderhalve tenminste dehelftvandetelersprijs.Vervalt deverwerkingstoeslag,danzaldusdetelersprijshalveren.Vandieveronderstelling isindezevariant dan
ookuitgegaan.
Voormelk,suiker,drogepeulvruchtenengraszaad zijndezelfde prijsveronderstellingengehanteerd alsindemarginale
prijzenvariantbijeenhogedollarkoers.
De indevariantveronderstelde prijzenzijntevindeninde
derdekolomvantabel2.5.Demarginale prijzenvariantbijlage
dollarkoers geeft,voor zoverhetmarktordeningsproduktenbetreft,aanwelkewaardede landbouwgrond indeMarkerwaard tenminste zalhebbenvoordeNederlandsevolkshuishouding.Hetbetreftduseenminimumschatting,uitgaandevandemeest ongunstige
omstandigheden.
Evenwichtsprijzenvariant
In internationaalverband isdiversekerenvoorgesteld te
komen toteenstabilisatie of zelfseenvermindering vandebeschermingvandelandbouwsector indewesterse industrielanden.
Mogelijk isindeperiodedatdeMarkerwaardgronden volledigin
produktie zijndeinternationale handelin landbouwprodukten
zelfsvolledig geliberaliseerd.Metnamevoor zuivelkandit leidentoteenaanzienlijk evenwichtigerwereldmarktsituatie dannu
hetgeval is.Datbetekent datdeinternationale prijzenopeen
zodanig niveaukunnenkomen teliggendathetvoordeMarkerwaardboeren lonendkanzijntegendezeprijzenteproduceren,
daarbijnietgehinderd doorquotaregelingenofandereEG-maatregelen.Tegendezewereldmarktevenwichtsprijzenzoudanoplange
termijneenvrijwelonbeperkte afzetvanMarkerwaardprodukten
verzekerdkunnenzijn.
Als laatstealternatief voordebasisprijzenvariantzijn
daaromvoordemarktordeningsprodukten de grondgebruiksscenario's
doorgerekendmetverondersteldewereldmarktevenwichtsprijzen.We
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