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Voorwoord
De relatie tussen landbouw en de maatschappij in de vorm van milieu, dierenwelzijn en groene ruimte
staat de laatste jaren sterk in de belangstelling. De landbouw is een onderdeel van de maatschappij en
heeft daarom meer en meer te maken met de randvoorwaarden die aan de economische activiteit
landbouw worden gesteld. Tegelijkertijd hebben (veel) onderdelen van de landbouw in Nederland te
maken met een verslechterde rentabiliteit.
In deze studie komen de randvoorwaarden (in de vorm van wet- en regelgeving) en de bedrijfseconomische aspecten (in de vorm van lastenverzwaringen) uitgebreid aan bod. De resultaten vormen de
basis voor economische berekeningen van het LEI-DLO naar de gevolgen van de lastenverzwaringen
voor bedrijven in de landbouw in Nederland.
De studie is door een groot aantal medewerkers uitgevoerd, met gebruikmaking van vele schriftelijke
en mondelinge informatiebronnen.
Met de studie is voor het eerst landbouwbreed een beeld gegeven van de diverse wet- en regelgeving
en de concrete maatregelen op bedrijfsniveau. De verwachting is dat ook in de toekomst een dergelijke
studie van belang zal zijn en blijven.
Informatie- en Kenniscentrum Landbouw
(IKC-L)

ir. H. Wieling
hoofd.
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lijst met gebruikte afkortingen

BGDM
BM
BOOT
BOOM
CUWVO
MJP-G
WBB
WCA
WM
WVO

Besluit Gebruil Dierlijke Meststoffen
Bestrijdingsmiddelenwet
Besluit Opslaan in Ondergrondse Tanks
Besluit Overige Organische Meststoffen
Cie Uitvoering Wet Verontreiniging Oppervlaktewateren
Meerjarenplan Gewasbescherming
Wet Bodembescherming
Wet op Chemisch Afval
Wet Milieubeheer
Wet Verontreiniging Oppervlaktewateren
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1

Inleiding

Bij de behandeling van de nota 'Dynamiek en Vernieuwing' in de Tweede Kamer heeft de ministervan
LNV op 12 juni 1995 toegezegd nader onderzoek te laten verrichten naar lastenverzwaringen en -verlichtingen voor land- en tuinbouwsectoren en bedrijven voor de periode 1990-1998. De informatie tot
dat moment had alleen betrekking op 1995 en betrof alleen de milieulasten van enkele grote sectoren
van de land- en tuinbouw.
Doel van het onderzoek van IKC-Landbouw (IKC-L) en LEI-DLO is het geven van inzicht in de totale
lastenverzwaringen voor de land- en tuinbouwbedrijven (t.g.v. milieuwet- en regelgeving gedetailleerd,
de andere meer indicatief), de lastenverlichtingen (sociaal en fiscaal) en de gevolgen hiervan voor de
bedrijven in de land- en tuinbouw ten aanzien van continuïteitsperspectieven. Om tot dit resultaat te
komen zijn twee trajecten gekozen. Het berekenen van de gevolgen is door het LEI-DLO uitgevoerd.
De daarvoor benodigde uitgangspunten op het terrein van lastenverzwaringen op bedrijfsniveau per
bedrijfsrype zijn door het IKC-Landbouw opgesteld. In deze rapportage wordt het resultaat hiervan
weergegeven. De uitgangspunten ten aanzien van de lastenverlichtingen zijn door het Ministerie LNV
(SAL) aangeleverd en opgenomen in de eindrapportage van het LEI-DLO ("Lastenverlichting en lastenverzwaring in de land- en tuinbouw in de periode 1990 -1998". LEI-DLO mededeling 564).
In het IKC-L onderzoek zijn uitgangspunten gedefinieerd op het gebied van de milieulasten en -kosten
en overige lastenverzwaringen als gevolg van rijksbeleid en indicatief ten gevolge van overig beleid.
Van elk uitgangspunt is nagegaan of het voldoende beleidsrelevant is en of het bruikbaar is om doorgerekend te worden door het LEI-DLO. Beargumenteerd is waarom uitgangspunten zijn meegenomen.
Het primaire doel van het onderzoek is het verschaffen van inzicht in de totale lastenverzwaringen op
bedrijfsniveau zoals hierboven omschreven. Een afgeleide doelstelling is het vastleggen van uitgangspunten op bedrijfsniveau ten aanzien van de milieukosten zoals die gedefinieerd zijn in de publikatie
'Methodiek milieukosten nr. 1994/1' van VROM en het gebruik hiervan voor het Milieuprogramma van
VROM, EZ, LNV en V&W.
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2

Aanpak en werkwijze

Voor de glastuinbouw is reeds een dergelijke studie verricht ('Lastenverlichtingen en -verzwaringen
voor de glastuinbouw'; LEI-DLO mededeling 547). Daarvoor zijn eveneens door het IKC-L de uitgangspunten van de lastenverzwaring opgesteld. De daarbij gevolgde werkwijze/aanpak is ook toegepast bij
dit onderzoek voor alle andere sectoren/bedrijfstypen. De resultaten zijn tussentijds getoetst in een
klankbordgroep met vertegenwoordigers van LNV, VROM, LBS en LTO.
Voor de volgende sectoren (bedrijfstypen) zijn door het IKC-L uitgangspunten voor lastenverzwaringen
opgesteld:
a
b
c
d
e
f
g
h
i
j

akkerbouw
vollegrondsgroente
graasdieren; melkvee en melkvee met intensieve veehouderij
varkenshouderij; zeugenbedrijven en bedrijven met vleesvarkens en zeugen
pluimveehouderij; leghennen en vleeskuikens
glastuinbouw; groenten, bloemen, potplanten
fruitteelt; grootfruit
paddestoelenteelt; champignons
bloembollen
boomkwekerij

Naast deze bedrijfstypen waarvoor gedetailleerde informatie is opgesteld over kosten op bedrijfsniveau
is in meer indicatieve en globalere zin gekeken naar lastenverzwaringen voor een aantal specifieke
bedrijfstypen/situaties. Dit zijn de biologische landbouw, startende ondernemers (overname) en verplaatsing van bedrijven. Voor deze categoriën bestaan specifieke lastenverlichtende maatregelen en
de lastenverzwaringen wijken op een aantal punten af van die van de bovengenoemde 'gangbare'
bedrijfstypen. Voor de gehanteerde uitgangspunten wordt verwezen naar de publikatie van het LEIDLO.
De opgestelde uitgangspunten zijn gebaseerd op relevante literatuur en kennis van wet- en regelgeving, de sectoren en bedrijven en de toekomstige ontwikkelingen hierin. Uitgegaan is van vastgesteld
en voorgenomen (rijks)beleid. Het project is onder aanzienlijke tijdsdruk uitgevoerd door een groot
aantal betrokkenen van het IKC-L. De resultaten geven een indicatie per bedrijfstype op basis van de
beschikbare kennis van de op een gemiddeld bedrijf optredende effecten en maatregelen. De werkelijke situatie zal per bedrijf verschillend zijn, afhankelijk van omvang, teeltplan, structuur en niet te vergeten de ondernemer! Voor een aantal onderdelen bleek nauwelijks of geen informatie beschikbaar
(o.a. gemeentelijke leges e.d.), de ingeschatte kosten zijn daarom ook globaler en meer indicatief.
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3

Resultaten

3.1

Definities en uitgangspunten

Bij het uitwerken van de uitgangspunten voor de lastenverzwaringen van de diverse land- en tuinbouwsectoren als gevolg van o.a. het milieubeleid, zijn naast de direkte milieukosten volgens de definitie uit Methodiek Milieukosten, een aantal (grens)situaties te onderscheiden. Het betreft investeringen
en/of maatregelen die op het bedrijf gedaan worden die:
• direkt een gevolg zijn van (milieu)wet- en regelgeving;
• deels een normale (vervangings)investering zijn;
• deels invulling geven aan de eisen uit de ene wet- of regel en deels aan een andere;
• een combinatie zijn van bovenstaande.
Bij de eerste categorie gaat het om maatregelen die doorgaans meegenomen zijn in de berekeningen
in het kader van het Milieuprogramma. In de IKC-L c.q. de LEI-DLO berekeningen worden ze eveneens meegenomen indien ze onlosmakelijk verbonden zijn aan de milieumaatregelen en ze tot een
lastenverzwaring voor de bedrijven leiden. Voorbeelden van dit soort investeringen zijn een drainwaterontsmetter bij de glastuinbouw of een mestdroog-installatie bij de pluimveehouderij.
Bij de tweede categorie gaat het om investeringen in apparatuur die in principe altijd nodig was en is
op de bedrijven, maar die door de milieueisen anders uitgevoerd wordt. Hierbij wordt uitgegaan van de
extra investering die deze aangepaste bedrijfsuitrusting vergt ten opzichte van de 'normale'. Dit deel
wordt dan toegerekend aan het milieu. Hierover is doorgaans weinig of geen discussie. Wel moeten
aannames/schattingen worden gemaakt op het punt van de investeringen. Voorbeelden van deze categorie zijn mesttoedieningsapparatuur en spuitapparatuur.
De derde categorie is in een aantal gevallen de meest ingewikkelde om helder en duidelijk aan te geven in hoeverre één en ander aan het milieu of aan een bepaalde milieu wet- of regelgeving is toe te
rekenen. In het Milieuprogramma zoals dat tot nu toe tot stand is gekomen is voor de landbouw
(plantaardige sectoren) uitgegaan van het MJPG en de daarin genoemde bedrijfsaanpassingen/investeringen. Hierbij is een percentage van de totale investering/kosten toegerekend aan het MJPG
(milieu). Aangezien sindsdien echter ook bijvoorbeeld een WVO in werking is getreden die voor een
deel dezelfde investeringen/bedrijfsaanpassingen vraagt, kan de vraag gesteld worden of dit percentage nog wel klopt. Een andere situatie is die waarbij een maatregel in feite invulling geeft aan zowel een
milieuwet- of regel en aan een andere. Een voorbeeld hiervan is asbest(verwijdering). Daarom wordt
voorgesteld om in het kader van dit project dergelijke bedrijfsaanpassingen te signaleren, hierbij te
vermelden aan welke wet- en regelgeving invulling wordt gegeven en tevens aan te geven in hoeverre
de kosten aan het milieu toegerekend kunnen/moeten worden.
Als definitie van milieukosten is gehanteerd de definitie zoals die is vastgelegd in de publikatie
'Methodiek Milieukosten'. Daaruit is het volgende te destilleren:
Begripsomschrijvingen (vgl. Methodiek milieukosten, VROM)
Onder milieubeheer wordt verstaan: het nemen van maatregelen met het expliciete doei de ongewenste effecten van menselijke activiteiten of handelingen op het milieu te voorkomen of tegen te gaan.
Het milieu wordt afgebakend tot het externe milieu, d.w.z. buiten het bedrijfsterrein en gebouwen. Milieumaatregelen brengen milieukosten met zich mee als er sprake is van een geldelijke opoffering ten
behoeve van het milieu, d.w.z. dat er extra kosten gemaakt moeten wordentenopzichte van het alternatief zonder milieu-overwegingen.
In veel gevallen is er geen sprake van het doen van uitgaven, maar juist van het achterwege laten
daarvan. De economische effecten die hiermee samenhangen, zoals produktieverlies, inkomensderving, verlies aan werkgelegenheid, worden beschouwd als tweede orde effect en zijn als zodanig niet
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opgenomen in het milieukostenoverzicht volgens het Milieuprogramma. Pas bij een macro- en/of meso-economische doorrekening van het milieubeleid, zoals die soms wordt uitgevoerd door het CPB,
kunnen deze effecten op een geëigende wijze in beeld gebracht worden.
Daar waar volumemaatregelen (quotering, volledig verbieden, het niet verlenen van ontheffingen en
het verplaatsen van milieubelastende activiteiten) leiden tot kapitaalsvernietiging, worden de kosten
daarvan in principe wel meegenomen in de milieukosten. Deze kosten worden gelijk gesteld aan het
nog niet afgeschreven deel van de investering minus de restwaarde.

Tot milieukosten worden gerekend:
•
•
•
•
•

Milieuheffingen met een bestemmingskarakter bijvoorbeeld reinigings- en rioolrechten en Wet verontreiniging oppervlaktewater.
Regulerende heffingen indien de opbrengsten voor een milieudoel zijn bestemd.
Kosten ten behoeve van natuur en landschap zoals groengordels, aarden wallen en maatregelen
ter beperking van het grondwatergebruik, herinrichting van het landschap bijvoorbeeld bij afgravingen.
Gedwongen bedrijfsverplaatsingen in het kader van het milieubeleid.
Riolering, zowel de eerste aanleg als vervanging en onderhoud.

Niet tot milieukosten worden gerekend:
• Een vrijwillig besluit tot bedrijfsverptaatsing.
• Een investering ten behoeve van het milieu die op vrijwillige basis geschiedt omdat de maatregel
rendabel is dan wel op andere gronden wordt uitgevoerd. Dit kan m.n. het geval zijn voor energiebesparende maatregelen,
• Belastingen op milieugrondslag waarvan de opbrengst in de algemene middelen vloeit.
• Produktie- en kwaliteitsverliezen (opbrengstverliezen) die indirekt het gevolg zijn van milieumaatregelen.
N.B. Bij de berekeningen van de jaarlijkse kosten van een milieu-investering wordt wel rekening gehouden met eventuele besparingen. Hierbij gaat het om kwantificeerbare besparingen zoals verminderde energiekosten of een verminderd grondstoffenverbruik
Voor de berekening van de standaard kosten kan het onderstaande schema dienen:
investeringsbedrag
personeelskosten
+ energiekosten
+ overheadkosten
+ overige kosten

kapitaalskosten
(afschrijvingen en rentekosten)
operationele kosten
-/*

opbrengsten en besparingen

~
-/+

milieukosten
ontvangen overdrachten
betaalde overdrachten

-

milieulasten

Zoals gezegd is de hoofddoelstelling het geven van inzicht in de lastenverzwaringen op bedrijfsniveau.
Er is een scheiding aangebracht tussen de lastenverzwaringen en de lastenverlichtingen aangezien de
resultante van beide voor het bedrijfsresultaat per bedrijfssituatie verschillend kan zijn. Het uitgangspunt volgens welke de lijsten met lastenverzwaringen op bedrijfsniveau (zie bijlage 2) door het IKC zijn
samengesteld is dan ook:
(milieu)kosten die de ondernemer op zijn bedrijf moet of naar verwachting zal maken, al dan niet via
een investering, om invulling te geven aan de (milieu)eisen die voor zijn bedrijf gelden vanaf 1990 tot
en met 1998.

INFORMATIE- EN KENNISCENTRUM LANDBOUW

-10.

In de overzichten (zie bijlage 2) zijn tevens de uit de maatregelen voortvloeiende eventuele opbrengstverliezen (produktie, kwaliteit, prijs), meeropbrengsten (deze beide aspecten zijn afwijkend van de
Methodiek Milieukosten), besparingen op hulpstoffen en/of de extra inzet hiervan of van arbeid opgenomen. In de investeringen zijn soms zaken opgenomen die indirekt een gevolg zijn van (milieu)eisen
maar die wel degelijk op de bedrijven moeten worden gedaan om een goede bedrijfsvoering mogelijk
te (blijven) maken. De (milieu)kosten die zijn opgenomen in de de overzichten betreffen de extra kosten die het bedrijf moet maken als gevolg van een bepaalde eis aan de bedrijfsvoering. Bij een vervanging van apparatuur is het vermelde bedrag dus de extra investering c.q. de extra inzet van hulpstoffen/middelen die gedaan wordt ten opzichte van een vervanging door eenzelfde apparaat/methode
zonder aanpassingen ten behoeve van het milieu. Een voorbeeld van zo'n situatie is de post 'aangepaste spuitapparatuur'. In de overzichten is het jaar waarin één en ander verplicht wordt opgenomen.
Door het LEI-DLO is dit jaar als uiterste datum voor uitvoering van de maatregel op het bedrijf aangegeven. In werkelijkheid zal dit niet altijd het geval zijn. Uitvoering kan (vaak) eerder al plaatsvinden op
het bedrijf en soms ook later in het geval van bijzondere omstandigheden. Het model benadert deze
situatie door bedrijven eerder te laten investeren indien de financiële mogelijkheden aanwezig zijn.

3.2

Wet- en regelgeving en convenanten

Bij de uitwerking is zoveel mogelijk gestreefd naar volledigheid ten aanzien van relevante wet- en regelgeving en afspraken. Dit betekent dat in principe alle (milieu)wet- en regelgeving die van toepassing
is op de land- en tuinbouw is meegenomen in de beschouwingen. Tevens zijn alle relevante convenanten opgenomen, zoals bijvoorbeeld de Meerjarenafspraak Energie. In het volgende overzicht (tabel 1)
worden deze wetten/regels vermeld.
Tabel 1

Overzicht wet- en regelgeving en convenanten

wet/regel/convenant
Wet Bodembescherming
- Lozingenbesluit WBB
-BOOM
-BOOT
Wet Milieubeheer
- AMvB WM Bedekte Teelten
- Stortbesluit
- Besluit Akkerbouwbedrijven
Wet Verontreiniging Oppervlaktewater
- Lozingenbesluit Glastuinbouw
-CUWVO
Bestrijdingsmiddelenwet
Wet Chemisch Afval
- CFK- besluit
Besluit Gebruik Dierlijke Mest
Integrale Notitie
Meerjarenafspraak Energie
Bestuursovereenkomst MJPG
Interimwet Ammoniak Veehouderij
Convenant kunststofafval
Milieubeleidsafspraak Bloembollen
niet milieu:
Gezondheids en welzijnswet voor dieren
Arbowet
Woningwet
Grondwaterwet
Asbestverwijderingsbesluit
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sectoren
alle
alle
alle
alle sectoren
alle
glastuinbouw, paddestoelen, ondersteunend glas
alle
akkerbouw, vollegrondsgroente
alle
glastuinbouw, ondersteunend glas andere sectoren
alle
alle sectoren, vnl. plantaardige
alle
alle
dierlijks sectoren en beperkt voor plantaardige
dierlijke sectoren
glastuinbouw
alle sectoren, vnl. plantaardige
dierlijke sectoren
alle
bloembollenteelt
dierlijke sectoren
alle sectoren
alle
alle
alle
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3.3

Maatregelen en kosten per bedrijfstype

Binnen iedere wet- en regelgeving bestaat een groot aantal, soms zeer specifieke eisen en maatregelen voor de diverse sectoren en bedrijfstypen. Deze hebben hun gevolgen ten aanzien van kosten,
lasten en opbrengsten. De tabellen in bijlage 2 geven hiervan een gedetailleerd overzicht inclusief een
nadere toelichting. Globaal kunnen de volgende categoriën van maatregelen op de bedrijven worden
onderscheiden en globaal kan het belang per sector aangegeven worden (tabel 2).
Tabel 2

Overzicht van maatregelen en belang per sector

maatr. /categorie
grondonderzoek
lozen afvalwater
lozen drain/drainagewater
aansluiting riolering
afvalstoffen
opslag en gebruik meststoffen
ammoniakreductie
chemisch afval
opslag en gebruik bestr. middelen
opslag brandstof en gebruik
stooktoest.
geluid en lichthinder
vergunningen,
(registratie)keuring
gewasbescherming
energiegebruik
welzijn/gezondh.

sector/relatief
akk.
vgg
*
*
*
*

belang
melk vark. plui
*
*
*
*
*
7+

*
*
*

*
*
*

*
*

*
*

7+
*
7++
7++
*
*

*

*

*
*

*
*

*
*

7++

7++

*
*/+

glas
*
*
7++
7+
*
*

fruit
*
*

cha
*
*

*
*
*

*
*

7+
*
7+

bib
*
*
*
*
*
*

bt
*
*
7+
7+
*
*

*
*

*
*

*
*

*
*

*
*
7++
7++
*
*

*
*
7++
7++
*
*

*

*

*

*

*

*

*

*
*

*
*

7+
*

*
*

*
*

*
*

*
*

7+
7+

*/++

*

*/++

*/++

*/++

7++

*
+
++

= van toepassing/speelt een rol
= van belang qua invloed op kosten bedrijf
= van relatief groot belang qua invloed op kosten bedrijf

akk
vgg
melk
vark
plui
glas
frui
cha
bib
bt

= akkerbouw
= vollegrondsgroente
= melkveehouderij
= varkenshouderij
= pluimveehouderij
= glastuinbouw
= fruitteelt
= champignonteelt
= bloembollenteelt
= boomteelt

In de tabel is zeer beknopt weergegeven waar de diverse sectoren mee te maken hebben en hoe dit
doorweegt in de bedrijfseconomische situatie van de bedrijven. Per sector liggen de accenten als volgt
(zie voor gedetailleerde gegevens bijlage 2):
Akkerbouw:
De akkerbouw heeft vooral te maken met het beleid ten aanzien van gewasbeschermingsmiddelen en
de WVO. Veel van de kosten zijn exploitatiekosten. De investeringen zijn relatief beperkt.
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Vollegrondsgroente:
Min of meer dezelfde situatie als akkerbouw, waarbij wel voor sommige teelten specifieke lastenverzwaringen een grote rol spelen.
Melkveehouderij:
Zoals alle dierlijke sectoren heeft ook de melkveehouderij vooral te maken met de mest- en ammoniak
wetgeving en diergezondheid en welzijn. Daarnaast spelen in de melkveehouderij de regelgeving in het
kader van de VWO een grote rol.
Varkenshouderij en pluimveehouderij:
In de varkenshouderij en de pluimveehouderij is de wet- en regelgeving ten aanzien van diergezondheid en -welzijn en mest en ammoniak van zeer groot belang.
Glastuinbouw:
De glastuinbouw heeft vooral te maken met hoge investeringen als gevolg van de WVO en het MJPG.
Per subsector en teeltsysteem zijn duidelijke verschillen aanwezig.
FruitteeltDe fruitteelt heeft vooral te maken met het gewasbeschermingsbeleid. De lastenverzwaring is deels uit
te drukken in investeringen en deels in vermindering van opbrengsten.
Champignonteelt:
In de champignonteelt spelen vooral de wet- en regelgeving op het gebied van de VWO en ammoniakemissie een grote rol. Relatief hoge investeringen en verhoging van kosten van grondstoffen zijn het
gevolg.
Bloembollen:
In de bloembollenteelt zijn de eisen op het gebied van de gewasbeschermingsmiddelen (m.n.
grondontsmetting) en de stuifbestrijding van belang.
Boomteelt:
De boomteelt heeft gezien haar karakter te maken met (een deel van) de regelgeving voor glastuinbouw (VWO) en met de regelgeving voor de opengrondssectoren. De grootste gevolgen komen voort
uit de VWO, de regelgeving ten aanzien van het gebruik van meststoffen en het MJPG. Een bijzonder
punt voor de boomteelt in Boskoop is de asbestverwijdering.
De resultaten zoals in de tabellen in bijlage 2 vermeld, zijn gebaseerd op de op dit moment beschikbare kennis. Op een aantal onderdelen is die kennis echter slechts beperkt en/of was het niet mogelijk in
de relatief korte tijdsspanne van het project meer gegevens te verkrijgen. Dit geldt bijvoorbeeld voor
maatregelen die een zeer specifiek karakter hebben en/of die zeer regionaal bepaald zijn. De overzichten geven danook voor het betreffende bedrijfstype een zo goed mogelijke benadering van de lastenverzwaringen, veelal gebaseerd op redelijke harde gegevens van investeringen, soms op schattingen.

3.4

Vergelijking Milieuprogramma en de gedefinieerde uitgangspunten
op bedrijfsniveau

In de overzichten (bijlage 2) zijn de milieukosten en overige kosten op bedrijfsniveau per bedrijfstype
(sector) aangegeven. In het Milieuprogramma van VROM worden per sector van de maatschappij, dus
ook voor de landbouw, de m///eukosten en lasten berekend. Deze gegevens zijn redelijk gedetailleerd
maar laten wel enige afwijking zien van datgene wat door het IKC per bedrijfstype is aangegeven. In
het volgende overzicht (bron: RIVM) staan de maatregelen uit het Milieuprogramma 1996-1999 gegroepeerd naar thema volgens de systematiek van de IKC-overzichten.
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Indeling maatregelen in het Milieuprogramma '96/"99 volgens IKC-systematiek
1. Grondonderzoek
Ontbreekt in milieuprogramma
2. Lozen afvalwater op riool, opp.wateren bodem
• Rioolwaterzuivering individuele bedrijven (gebaseerd op CBS)
Overige maatregelen niet meegenomen, tenzij deze genomen zijn in het kader van het MJP-G.
3. Aansluiten riolering
• Niet opgenomen in milieuprogramma
4. Afvalstoffen inclusief chemische afvalstoffen
• spoelapparatuur chemische verpakkingen (gebaseerd op CBS)
• afvoer industrieel chemisch afval landbouw (gebaseerd op CBS)
• kosten van asbestverwijdering zijn in het MP meegenomen onder de sector bouwnijverheid
behalve
- vervangen asbestpakkingen bestelauto's, zakelijk
- anaërobe vergisting organisch afval tuinbouw
5. Opslag en gebruik van meststoffen
• mestopslag en afdekken mestopslag, centraal en op bedrijf
• emissie-arm aanwenden van mest (diverse methoden)
• emissie-arme stallen
• mesttransport (onderscheid naar lang/kort)
• zuivering kalvergier
• centrale mestverwerking
• besparing kunstmeststoffen
• fase voeding
• verlaging eiwitgehalte veevoeders leghennen (In praktijk wordt i.p.v. verlaging van het eiwitgehalte
mestquota aangekocht om aan de 30% korting van de mestquota te voldoen. Verondersteld is dat
aankoop ruwweg net zo duur is als verlaging eiwitgehalte)
• drinkwateraanpassingen
6. Gezondheid/Welzijn
Geen milieuregelgeving en dus niet meegenomen in Milieuprogramma' s
7. Opslag en gebruik van geneesmiddelen
idem, dus niet meegenomen in Milieuprogramma' s
8. Opslag en gebruik van bestrijdingsmiddelen
Akkerbouw
• Vermindering gebruik grondontsmetting (bron kosten: MJPG)
- opslagcapaciteit gescheiden bewaring consumptie-aardappelen
- krielkneuzers bij de aardappelteelt
- duurder pootgoed consumptieaardappelen
- teeltmaatregelen en hogere eisen aan applicatietechnieken
- bewerken/afvoeren afvalgrond bij sortering aardappelen
- bemonstering
- AM-biotype bepaling
- besparing op grondontsmettingsmiddelen
• vermindering gebruik herbiciden (bron kosten: MJPG)
- mechanische onkruidbestrijding
- extra arbeid
- besparing op herbiciden
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• vermindering gebruik insecticiden/fungiciden (bron kosten: MJPG)
- besparing op insecticiden/fungiciden
• vermindering gebruik overige middelen (bron kosten: MJPG)
- groeiregulatie; aanschaf van loofklapper en rijenspuit of looftrekker
- spuitapparatuur; extra keuringskosten, aanpassing apparatuur en doppen
- uitvoeringskosten informatiesystemen; o.a. teeltbegeleidingssystemen
- prijsdaling pootgoedteelt
- extra behandelingskosten consumptieaardappelen
- besparing op overige middelen
Fruitteelt
vermindering gebruik bestrijdingsmiddelen (bron kosten: MJPG). Onderscheid naar herbiciden, fungiciden, insekticiden en overig.
• investeringen in spuitapparatuur en niet-chemische onkruidbestrijding
• extra inzet van arbeid en overige middelen b.v. verrichten waarnemingen, groeiregulatie, etc.
• besparing op bestrijdingsmiddelen.
Vollegrondsgroenteteelt
vermindering gebruik bestrijdingsmiddelen (bron kosten: MJPG)
Onderscheid naar herbiciden, fungiciden, insekticiden en overig.
• investeringen in mechanische onkruidbestrijding en spuitapparatuur.
• extra arbeid en overige middelen; b.v. bemonstering, mechanische onkruidbestrijding
• besparing op middelen
Boomteelt
vermindering gebruik bestrijdingsmiddelen (bron kosten: MJPG)
Onderscheid naar grondontsmetting, herbiciden, recirculatie/containerteelt en verbetering applicatietechnieken
• extra arbeid en overige middelen
• besparing op middelen
• schoffelapparatuur
• investeringen in recirculatie
• verbetering applicatietechnieken
Teelt eetbare paddestoelen
vermindering gebruik bestrijdingsmiddelen (Bron kosten: MJPG)
• technische aanpassingen (vermindering afhankelijkheid middelen)
• spuitapparatuur
• rioolaansluiting
• bezinkinrichting
• overige kosten (kosten keuring spuitapparatuur, rioolrecht, slibverwerking ed)
• besparing van bestrijdingsmiddelen
Groenteteelt onder glas
vermindering gebruik bestrijdingsmiddelen (Bron kosten: MJPG)
• teelt los van de grond, recirculatie, ontsmettingsinstallatie
• aanpassen kas (opvanginstallatie spoelwater, condenswater etc), spuitapparatuur, reinigen afvoer
afvalwater (evt Carbo-flo)
• extra arbeid (extra gewaswaarnemingen) en extra overige kosten (extra begeleiding biologische
bestrijding, gas/elektra ontsmettingsinstallaties (include. exploitaitiekosten Carboflo).
• besparing van bestrijdingsmiddelen
Bloemisterij en potplanten
• vermindering gebruik bestrijdingsmiddelen (Bron kosten: MJP-G)
• recirculatie, ontsmettingsinstallatie
• aanpassen kas (opvanginstallatie spoelwater, condenswater etc), spuitapparatuur, reinigen afvoer
afvalwater (evt Carbo-flo)
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• extra arbeid (extra gewaswaarnemingen) en extra overige kosten (extra begeleiding biologische
bestrijding, gas/elektra ontsnnettingsinstallaties (include. exploitatiekosten Carboflo) en afdichting
met gaas van de kassen.
• besparing van bestrijdingsmiddelen
Bloembollenteelt en bolbloementeelt
vermindering gebruik bestrijdingsmiddelen (Bron kosten: MJP-G)
• aanpassen teeltmethoden (warmtebehandeling installaties, kopmachines, onkruidbestrijdingsmachines, machines beheer leegland)
• extra arbeid en overige kosten
• besparing op middelen en applicatie (arbeid)
• investeringen in kisten, koelcellen, aangepaste kassen en of substraatsystemen (als gevolg van
vervanging teelt in de kasgrond door teelt in kisten of op substraat)
9. Opslag brandstof en gebruik stooktoestellen
• Besluit Ondergrondse Opslag in Tanks (BOOT), landbouw
• Lownox branders kleine stoomketels
10. Geluidhinder
• stille technologie landbouw en dienstensector (op grond uitkeringen WIR-milieutoeslag (EZ).
11. Vergunningen en meldingsplicht
niet rechtstreeks opgenomen in het MP. Wel uitvoeringskosten diverse regelingen danwel instellingen
b.v. mineralenboekhouding, ministeries, gemeentes (zie voor een aantal voorbeeld 13.)
• coördinatie milieu veeteelt
• coördinatie milieu overige landbouw
12. Overig
• verbeterde lekdichtheid in koelmachines
• vervanging CFK bij toepassing in koelmachines
• energiekosten emissie-arme stallen
• verdrassingsschade landbouw als gevolg van anti-verdrogingsmaatregelen
• verlaging loodgehalte benzine (zakelijk gebruik)
• 3-weg katalysator bestelauto's benzine en Ipg (zakelijk gebruik)
• actief koolfilters brandstoftanks bestelauto's benzine (zakelijk gebruik)
• zwaveiarme diesel/lichte olie
• gebruik van zwaveiarme dieselolie in de landbouw
• jaarlijkse milieukeuring automobielen, bestelauto's en trekkers
• motoraanpassing vrachtwagens en trekkers
• rookgascirculatie bij bestaande gasmotoren
• leanburn gasmotoren, niet NOX-geoptimaliseerd
• leanburn principe bij nieuwe gasmotoren
• emissie eisen nieuwe gasinstallaties, gasmotoren en bestaande gasmotoren.
13 Overdrachten (subsidies en heffingen)
• mestverwerking, mestonderzoek
• milieu-onderzoek LNV
• extra subsidie mestverwerking
• 'sectorheffing' landbouw mineralen
• uitvoeringskosten mineralenboekhouding
• Stichting landelijke mestbank (apparaatskosten)
• uitgaven Landbouwschap uit heffing rechtstreeks gekoppeld aan overdracht OB 1 (heffing Landbouwschap, deze heffing wordt voornamelijk gebruikt om mestverwerking te subsidieren)
• inningsbureau mestheffing (mestverwerking bpm en mestverwerking sim (grootschalig)
(mestverwerking overig en mestverwerking bureau heffingen
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Aandachtspunten algemeen:
Bij kostenramingen in historische jaren wordt bij het RIVM sterk aan afstemming met de CBS milieukosten gehecht. Bovenstaande indeling is volgens DGM (VROM).
Het Milieuprogramma heeft een andere insteek, namelijk op nationaal niveau in kaart brengen van de
milieukosten, dan de onderhavige studie. Daarom zijn er op een aantal onderdelen verschillen. Deze
verschillen behelzen voornamelijk de indirekte gevolgen van milieu wet- en regelgeving, zoals opbrengstveranderingen en natuurlijk de overige lastenverzwaringen. Het overzicht geeft aan dat veel
zaken in het milieuprogramma zijn opgenomen die tot de milieukosten worden gerekend en op bedrijfsniveau ook een rol spelen. In een aantal gevallen zijn de maatregelen onder een andere hoofdgroep
opgenomen, zoals bijvoorbeeld recirculatie bij de glasteelten. Dit is opgenomen onder de maatregelen
van het MJPG en niet onder de (verplichte) maatregelen van de WVO.
Verder (b)lijken een aantal milieukosten niet in het milieuprogramma te zijn meegenomen.
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4

Conclusies

Zoals in de inleiding gesteld heeft het project voor een groot aantal bedrijfstypen en voor in principe al
het vastgestelde en voorgenomen beleid de (milieu)kosten opgeleverd. Uit het project kunnen de volgende conclusies worden getrokken:
1. De opgeleverde gegevens zijn voor het LEI-DLO in grote mate voldoende geweest om als input te
dienen voor de berekeningen naar de gevolgen op bedrijfsniveau;
2. De gegevens zijn bruikbaar voor toekomstige Milieuprogramma's;
3. De definitie van milieukosten volgens Methodiek Milieukosten was bruikbaar voor dit onderzoek met
uitzondering van een aantal op het niveau van het individuele bedrijf belangrijke punten. Hierbij gaat
het vooral om de indirekte gevolgen van milieueisen zoals opbrengstden/ing;
4. Naast de milieukosten spelen nog andere lastenverzwaringen een rol. Vooral in de veehouderij op
het gebied van gezondheid en welzijn moeten de bedrijven kosten maken;
5. In die gevallen waar het om provinciale, gemeentelijke of beleid van andere overheden gaat is een
inschatting gemaakt op basis van beschikbare gegevens. De opgenomen kosten zullen per gemeente, waterschap ed. echter verschillen. Het gedetailleerd uitzoeken hiervan vergt een studie
van aanzienlijke tijdsduur.
6. De kosten zijn per bedrijfstype zo goed mogelijk aangegeven. Dat betekent dat het nooit exact de
werkelijke kosten op een bedrijf zal weergeven aangezien ieder bedrijf anders is qua omvang, teelt,
grond, bedrijfsuitrusting en gebied.
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Bijlage 1
Samenstelling projectgroep
ir O. Hietbrink (IKC-Landbouw)
ir J. Olink (IKC-Landbouw)
irW.Zaalmink(LEI-DLO)
ir P. van Egmond (RIVM)
betrokkenen bij samenstelling overzichten IKC-L:
P. Besseling, C. van Brummelen, H. Campmans, G. van Eek, P. van Ham, H. Havinga, M. Hermsen, F.
Ingelaat, T. Janssen, H. Schollaert, F. Schroën, H. Soorsma,, R. Verhoeven, T. Vermeer.
Samenstelling regiegroep
ir F. Germs (LNV/DL)
drs J. Urselmann (LNV/SAL)
Samenstelling klankbordgroep
ir F. Germs (LNV/DL)
drs J. Urselmann (LNV/SAL)
ir C. de Bont (Landbouwschap)
ir L. Rietema (LTO-Nederland)
drs C. Vijverberg (VROM)
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Bijlage 2

overzichten per bedrijfstype/sector van
(milieu)kosten

In de volgende overzichten is per bedrijfstype aangegeven wat de lastenverzwaringen op bedrijfsniveau zijn. Over het algemeen gaat het om milieukosten volgens de definitie zoals vermeld in de publikatie "methodiek Milieukosten" van VROM. In die gevallen waar het gaat om andere lastenverzwaringen is dit aangegeven door een arcering van de betreffende rijen in de tabel.
Achtereenvolgens zijn de volgende overzichten opgenomen:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

akkerbouw en vollegrondsgroente
bloembollen
boomkwekerij
fruitteelt; grootfruit
glastuinbouw
paddestoelenteelt; champignons
graasdieren; melkvee en melkvee met intensieve veehouderij
varkenshouderij; zeugenbedrijven en bedrijven met vleesvarkens en zeugen
pluimveehouderij; legpluimvee en slachtpluimvee
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LASTENVERZWARING AKKERBOUW EN VOLLEGRONDSGROENTE
onderwerp

wet/regel

bed rijfstype

maatregel bedrijf (omschrijving)

investering exploitatie
(guldens)
(gw/j)

1. Grondonderzoek
1.1.
Schonegrond verklaring

Woningwet/
bouwverordening

bedrijf met
(nieuw)bouwplannen

•

bodemonderzoek laten verrichten en
op basis van resultaat
bouwvergunning aanvragen.
kan evt. leiden tot bodemsanering
• vervuilingsgraad van de bodem
bepalen (referentiemeting)
• voor plaatsing en na opheffing van
ondergrondse opslagtanks moet de
bodem worden onderzocht

ƒ2000
10% v.d.
bedrijven
per jaar
ƒ4500
5% v.d.
bedrijven
per jaar

1994/95

Lozingbesluit

•
•

kosten zie
4.1

1-7-90

2.2
Schrobputten
onderhoudswerkplaats

Besluit Akkerbouwbedrijven
wet milieubeheer

•

ƒ500
1%v.d.
akk. bedrijven
10% vggt

1-4-94

2.3
Spuiwater witloftrek

cuwvo witlof

1.2
Nulsituatie onderzoek
bodem

•

.

2. Lozen afvalwater op
riool, opp.water en
bodem.
2.1
Huishoudelijk afvalwater

Besluit akkerbouw-bedrijven
wet milieubeheer
BOOT
- Wet bodembescherming

witloftrekkerijen

gewas

witloftrek •
•
•

lozen op riolering
lozen op opp.water als geen riool binnen afstand aanwezig is. voorwaarde
hierbij is een septic-tank en een infiltratievoorziening
aansluiting maken op bedrijfsriolering
(bebouwde kom)

lozen op riool
lozen op opp. water als geen riool
binnen afstand aanwezig is
verspreiden over bodem. max. 750
m3/ha/jaar

besparing verplicht
vanaf
(gid/j)
(jaartal)

1-3-93

ƒ250/ha
(4000 ha
witlof)

1-7-90

bedrijfstype

onderwerp

wet/regel

2.3
Afspoelwater geoogste
produkten

Wvo voor waswater. Bedrijven die
Bezinksel valt onder spoelen
wet bodembescherming

2.4
Percolatiewater en
perssap uit opslag org.
afval
2.5
Spoelwater uitwendige
reiniging voertuigen en
spuitrein. op perceel
2.6
Spoelwater uitwendige
reiniging voertuigen en
spuitrein. op erf (op daarvoor ingerichte spoel- en
vulplaatsen)
2.7
Spoelwater van inwendige
reiniging spuitapparatuur
op het perceel na het
spuiten

Lozingbesluit

alle bedrijven
die onder
Besluit vallen

gewas

maatregel bedrijf (omschrijving)

prei
peen

•
•

verspreiden over de bodem
lozen op riolering, bestrijdingsmiddelen en bezinkbare bestanddelen
moeten worden verwijderd

•

perssap opvangen en lozen op
riolering
perssap opvangen en verspreiden
over bodem. max. 50 m3/ha/jaar
verspreiden over bodem.
max. 50 m3/ha/jaar

n.v.t.

1-7-90

Nihil

1-7-90

afvalwater opvangen en zuiveren,
daarna verspreiden over bodem.
max. 50 m3/ha/jaar

Nihil

1-7-90

ƒ1000
(schoonwatertank)

1-7-90

•

MJPG

•
•

MJPG

•
•

MJPG

Verdund verspuiten van de restanten
over het perceel

investering exploitatie
(guldens)
(gld/j)
/1200/ha
prei (4500
ha te spoelen)
/520/ha
peen (1300
ha spoelen)

besparing verplicht
vanaf
(gld/j)
Gaartal)
1-7-90

onderwerp

wet/regel

bedrijfstype

4.
Aansluiten riolering
4.1
afvalwater lozen op
riolering algemeen

5.
Afvalstoffen
5.1
asbest

5.2
afvalstoffen opslaan en
afvoeren
(niet-chemisch)

Asbestverwijderings
besluit

Besluit Akkerbouwbedrijven
milieubeheer

alle bedrijven
met asbest

gewas

maatregel bedrijf (omschrijving)

investering
(guldens)

exploitatie
(gld/j)

•
•

a/f/c.
ƒ20.000
1%v.d.
bedr
vg
ƒ25.000
10% bedr.
witlof
ƒ35700
(gesp. bedr.
zonder
riool)

std bedrijf
ƒ100
rest afh. van
aantal vervuilingseenheden.

riolering moet vloeistofdicht zijn
vet- en olie-afscheider en slibvanger
goed onderhouden.

licentieplicht bij verwijdering; afval via
erkend vervoer naar erkende
afvalverwerking

•
•
•

afvalstoffen niet verbranden ten zij
gemeentelijke toestemming,
afvalstoffen (excl. snoeihout e.d.) niet
in de bodem brengen
afvalst. (ex. snoeih. e.d.) zodanig
afvoeren dat geen verspreiding
plaatsvindt, netjes/ordelijk bewaren

ƒ5000per
bedrijf
eens in 10 jr
(200 m2)
(zie toelicht)

besparing verplicht
vanaf
(gid/j)
(jaartal)

1-7-90

1-7-1993

ƒ500
(5 -10 m3
per jaarè
ƒ50-ƒ100)

1-4-94

maatregel bedrijf (omschrijving)

investering exploitatie
(guldens)
(gld/j)
Niet van
toepassing
opagv
bedrijven

Wet Milieubeheer /
Stortbesluit

• afstandseisen tot sloot, derden,
eventueel nadere eisen door gemeente
over omvang hoeveelheid, duur en
afdekken
• vloeistofdichte vloer met opstrand
• als lekwater niet geloosd kan/mag
worden dan afvoeren naar vloeistofdichte opslag
• opslag op vloeistofdichte vloer met
opstaande randen
• lekwater opvangen in vloeistof- dichte
opslagruimte als het niet geloosd
mag/kan worden.
• producenten, importeurs, handelaren
hebben plicht om kuilplastic en
tuinbouwfolie terug te nemen
• stortverbod van deze folies op het
bedrijf
• vergunning voor storten afvoer
recycling bedrijf

Wet Milieubeheer

•

onderwerp

wet/regel

5.3 Composteren

Besluit Akkerbouwbedrijven
milieubeheer

5.4
opslag compost,
plantaardig afval

Besluit Akkerbouwbedrijven
milieubeheer

5.5
Landbouwplastic

Convenant
kunststofafval landen tuinbouw

5.6
Puin

5.7
Restanten gewasbeschermingsmiddelen
5.8
Bagger

Besluit vrijst.
stortverbod baggerspecie

bedrijfstype

alle bedrijven

gewas

•
•

•
•
•

Niet van
toepassing

ƒ1000.kleine bedr.
ƒ2000
/groot
verpakking kan worden afgevoerd als ƒ1500
bedrijfsafval na schoonge-spoeld te
(fustreinizi*n met een fustreinicier
ger)
inleveren bij KCA-depot
bagger onderverdeeld in 5 klassen,
ƒ1000 akk
klasse 0 is uitgezonderd binnen
ƒ500
stortverbod, klasse 1 en 2 voorlopig
groente
in aantal situaties verplicht onderzoek bemonsteringskosten
(1 monster per 500 m sloot)
1 x in de 8
bij verontreinigingsvermoeden
jaar. Indien
verplicht onderzoek
schonen;
beperking aan vespreiding (afh.van
zeer hoog?
de klasse)

besparing verplicht
vanaf
(gld/j)
(jaartal)
1-4-94

1-4-97

ƒ15.-akk.
ƒ30 groente
(50c.q. 100
kg a 30 cent)

nog niet
bekend

(bedrag per
bouwaktie
10%/jaar)

1-4-94

ƒ50
(gem. KCA
kosten^
1-1-94

onderwerp

wet/regel

bedrijfstype

5.9 Gevaarlijke afval-,
stoffen en bedrijfsafvalstoffen
6.0pslag en gebruik
meststoffen
6.1
opslag vaste meststoffen
(organisch en
anorganisch)

Wet Milieubeheer

alle bedrijven

Besluit Akkerbouwbedrijven
milieubeheer

gewas

maatregel bedrijf (omschrijving)

•

afgifteregeling

/200.-/klein
bedrijf
ƒ250 /groot

•

geen
(extra kosten voor
organische
mest vallen
weg tegen
lagere prijs)

•
•
•
•
•
•
•
•
•

afstandseisen opslag organische
meststoffen tot sloot, derden
mestdichte mestplaat met opstaande
rand
lekwater afvoeren via mestdichte
gesloten riolering en opvangen in
vloeistofdichte opslagruimte
gebruik dierlijke mest (BGDM) 125 kg
P205/ha (=33 stalmest/ha), maximaal
gebruik overige organische
meststoffen (BOOM),
6 ton champost/ha,
6 ton GFT-compost/ha
3 ton huisvuilcompost/ha
analyse materialen
gegevens leverancier
grondonderzoek zuiveringsslib
aanschaf-en onderhoudseisen,
afvoer door erkend installateur
periodieke keuring

•
•
•

dichte verpakking
eisen opslagruimte
eisen hoeveelheid middelen

•
•

6.2
gebruik organische
meststoffen

8.1
koelinstallaties

BGDM,
BOOM

CFK-besluitWet
Chemisch afval

AMvB WM Richtlijn
8.2
CPR opslag
opslag K1-K2-K3gevaarlijke
stoffen in
vloeistoffen en chemicaliën
emballage

investering exploitatie
(guldens)
(gld/j)

•

Opbrengsten zijn
gelijk aan
kosten:

besparing verplicht
vanaf
(gld/j)
(jaartal)

1-4-94
c.q 1-4-97

1995

1993?

ƒ350
20% akk.
100%vggt
bedrijven
Nihil

1-1-93

inwerking
treden AMvB
WM

onderwerp

9,Opslag en gebruik
bestrijdingsmiddelen
9.1
opslag en aanmaken
gewasbeschermingsmiddelen

wet/regel

•
•
•

Bestrijdings
middelenwet
Besluit
Akkerbouwbedrijven
milieubeheer

9.2
gebruik gewasbeschermingsmiddelen

•

Bestrijdingsmiddelenwet
Besluit Akkerbouw-bedrijven
milieubeheer
- MJPG

9.3
spuitlicentie

Besluit vakkennis etc.

9.4
grondontsmetting

Besluit regulering
grond
ontsmetting

•

bed rijfstype

gewas

maatregel bedrijf (omschrijving)

investering
(guldens)

•

ƒ2000
(goede kast
die aan de
eisen
voldoet)

opslag in vloeistofdichte, af te sluiten
bestrijdingsmiddelenkast gemaakt
van brandwerend mat., die kan
ventileren met buitenlucht
• eisen aan de indeling van de kast,
• aanwezigheid adsoptiemateriaal
• aanwezigheid brandblussers
• aanwezigheid wasplaats
*MJPG
• veiligheidsvoorschriften,
(waarschuwingsbordjes)
• eisen aan de kleding
• verplichting tot scholing werknem.
• risico-inventarisatie
• verbod op lozen, resten verspui- ten
over perceel of afvoeren naar erkend
verzamelplaats.
• opleiding indien nodig
• spuitlicentie voor 5 jaar

« vergunning aanvragen
• frequentiebeperking

ƒ600
25% bedr.
(rest heeft
al ontheffing)

exploitatie
(gid/j)

besparing verplicht
vanaf
(gid/j)
(jaartal)

inwerking
treden AMvB
WM
1-4-94

zie toelichting.
akkerbouw 0
groenteteelt
ƒ240 ha/jr
1991-1995
ƒ300 ha/jr
1996-2000

BM, 1962 in
werking
treden AMvB
WM

licentieaanvraag
ƒ37,50 per
5 jaar)

voor
1-7-1996

ƒ45
25% v.d.
bedrijven

1-1-1993

onderwerp

wet/regel

9.5
spuitapparatuur
9.6
verpakking van
bestrijdingsmiddelen
10. Opslag brandstof en
gebruik stooktoestellen
10.1
opslag olietank
ondergronds en
bovengronds

BM

10.2
Afleverpompen motorbrandstoffen

Verordening
landbouwschap

BOOT (WBB)
ondergronds AMvB
WM CPR richtlijnen

bedrijfstype

gewas

maatregel bedrijf (omschrijving)

verplichte keuring van de veldspuit eens
per 2 jaar
spoelverplichtig (fustreiniger) als is
aangegeven

•
•
•
•
•

Besluit Akkerbouwbedrijven
milieubeheer

•
•
•
•

10.3
Opslag afgewerkte olie

Besluit Akkerbouwbedrijven mb

Besluit
10.4
Keuring stooktoestellen op Akkerbouwbedrijven
gas
milieubeheer
Besluit
10.5
AkkerbouwKeuring stooktoestellen
bedrijven
op propaan
milieubeheer

•
•
•

ondergrondse tanks opruimen?
bovengrondse tanks voldoen aan
eisen? o.a. Iekbak
bestaande tanks keuring
beëindiging opslag
verwijderen c.q. reinigen/vullen van
niet meer gebruikte tanks
financiële zekerheidsstelling
plaatsingseisen
automatische afslag of tijdig kunnen
stoppen bij handbediening
aanwezigheid poederblusser

vaatwerk in vloeistofdichte Iekbak
inregen bescherming

installaties <660 kW, keuring 1 x per
4 jaar
• installaties>660 kW, keuring 1 x per 2
jaar
• eenmaal per jaar keuren

investering exploitatie
(guldens)
(gid/j)
ƒ25012 jaar

besparing verplicht
vanaf
(gid/j)
(jaartal)
medio 1997

zie 4.7

1989

ƒ2400
Eens in de
10 jaar.
(2000 Iekbak en 400
1-malige
keuringskst.)
zie 10.1

januari 1993
in werking
treding AMvB
WM

ƒ250
Eens in de
10 jaar.

1-1-94

ƒ25
(afvoer olie)

1-1-94

ƒ125/
stooktoestel

1-1-94

ƒ125.-/
stooktoestel

1-1-94

onderwerp

wet/regel

11.
geluid vrachtwagens,
toestellen en
(koel)installaties

Besluit
Akkerbouwbedrijven
milieubeheer

12.
Vergunningen en meldingsplicht en
registratiekeuringen
12.1
registratie keuringen
12.2
registratie- en
vergunningplicht
grondwateronttrekking

12.3 niet onder AMvB
WM
Diversen
Stuifvrij houden van
zandgronden
Natuurbeschermingswet
VAMIL

Afdekken aardappelafvalhopen

bedrijfstype

gewas

maatregel bedrijf (omschrijving)

investering exploitatie
(guldens)
(gid/j)

•

ƒ1000
10%v.d.
bedrijven

•

AMvBWM

alle bedrijven

Grondwaterwet

akkerbouw
vollegrondsgroente

max. geluidsniveau op bepaalde
tijdstippen van de dag niet
overschrijden
geluid beperkende maatregelen
(isolatie)f

registratie keuringen (vb ketel,
brandblusser, chemisch afval, koelcel)
afhankelijk van de hoeveelheid
grondwater die jaarlijks wordt ontrekken
een vergunningplicht, aanvragen bij de
desbetreffende provincie

Milieuvergunning

inwerking
treden AMvB
1984?

ƒ2000 meer sector
ƒ3,2 miljoen
voor een
vergunning heffing
1%
bedrijven
per jaar
ƒ1500
10% akk.
20% vg

1991?

Niet van toepassing; alleen bollen

Verordening
Landbouwschap

Vamil inv./bedrijf
- akkerbouw: ƒ150.000
- groente: ƒ50.000

Verordening
Landbouwschap

besparing verplicht
vanaf
(gid/j)
(jaartal)
1-1-94

aardappelen

•

afvalhopen afdekken ter voorkoming
verspreiding phytophthora

ƒ3019.akk
ƒ1000 gr.
(10% v/d
bedrijven)
zie
toelicht.
ƒ50.(plastickosten)

onderwerp

wet/regel

bedrijfstype

gewas

maatregel bedrijf (omschrijving)

besparing verplicht
vanaf
(gid/j)
(jaartal)

ƒ100.-

Verontreinigingsheffing
Kosten keurmerk(en)
Mestafzetcontracten

Mechanische
onkruidbestrijding
Emissiearm aanwenden
van mest
Miliedekking bij diverse
verzekeringen
Waterschapslasten

investering exploitatie
(guldens)
(gid/j)

ƒ250.-/ha
graan
0,5% v.d.
bedrijven

BGDM

zie 5.2
ƒ150

Waterschapswet

pachtbedrijf

Pachter moet 50% van de
waterschapslasten betalen

ƒ60 /ha

1994/1995
(zie toel.)

extra arbeid; 40 u voor uitzoeken regels, schoonmaken machines op land, verdund uitrijden van restant middel, wegbrengen materiaal naar KCA, spoelen van fust, mechanische
onkruidbestrijding e.a.. Dit is eigen arbeid, gem. ƒ200 hogere accountantskosten voor hulp bij uitzoeken regels e.d.
(LEI rekent ƒ600 voor vg en ƒ300 voor akk voor extra monsters en advisering)

Argumentatie bij invullen van milieukosten voor akkerbouw en groenteteelt.
Enkele algemene opmerkingen.
De inschatting is gemaakt op basis van de voorhanden zijnde kennis, en kennis die op korte termijn
verkregen kon worden door individuen te benaderen.
Hierbij is in een aantal gevallen een gemeente of provincie gevraagd. De indruk is dat soms informatie is
verkregen die niet hoeft te gelden voor een gemiddelde situatie in Nederland. Hierdoor kan de werkelijke
gemiddelde situatie in Nederland wel eens fors afwijken.
Tevens zijn er grote regionale en bedrijfsgebonden verschillen bij een aantal kostenposten.
De informatie is daarom indicatief bedoeld en zal ongetwijfeld op een aantal punten fors afwijken.
Posten waarvan de inschatting wel eens fors kon afwijken in de kosten zijn:
(bedrag, frequentie, aantal bedrijven e.a. oorzaken)
1.2,2.4,4.1, 5.6, 5.8 ,12.2 inschatting extra arbeid en accountantskosten
1.1

Schone g rondverklaring;
bij nieuwbouw, kosten agv bedrijf ƒ2000 per aanvraag (gemiddelde van ƒ500 - ƒ3000)
Inschatting gem ƒ2000 eens in 10 jaar/bedrijf.

1.2

Wordt uitgevoerd in verdachte situaties bij mogelijke bodem- of grondwatervervuiling. Zal in toenemende mate gebruik van gemaakt worden. Het heeft geen relatatie met een bouwaanvraag. Dat valt onder
punt 1.1 Bron gemeente Dronten

2.1

Bijvoorbeeld toilet in de bedrijfsruimte.

2.2

Bron gemeente Dronten

2.3.

Spuiwater witlof
Aanleg op riolering kost gemiddeld ƒ35.700 (investeringkosten) met jaarkosten van ƒ147 per ha witlof
bij een verwacht bedrijf van de toekomst met 33 ha witlofpennen te trekken. Geschat wordt dat 30%
van de bedrijven op de riolering kan worden aangesloten. Voor rioolrecht en vervuilingsheffing zal hier
geschat zo'n ƒ100 per jaar per ha bijkomen.
Een andere mogegelijkheid is het water geschikt maken voor hergebruik. Afhankelijk van de aanpak
kost dit ongeveer ƒ250 per ha per jaar bij genoemd bedrijfstype.
Bij elkaar is de inschatting dat de kosten per ha witlof gemiddeld op zo'n ƒ250 per ha witlof per jaar
komen.

2.3

spoelwater geoogste produkten
Het betreft hier vooral prei en was- en bospeen.
Voor prei zijn de jaarlijkse kosten aan vervuilingsheffing ƒ900 per ha per jaar (onderzoek hieraan in
provincie Limburg). Daarbij komen investeringskosten die uitkomen op geschat ƒ350 aan jaarkosten
per ha prei.
Voor bos- en waspeen zijn de jaarlijkse kosten aan vervuilingsheffing zo'n ƒ370 per ha peen. De helft
van h het areaal wordt volgens (Stowa- rapport?) gespoeld. De inschatting is dan dat de rest
waarschijnlijk ongespoeld geëxporteerd wordt. Voor jaarkosten aan extra investeringen aan
spoelfaciliteiten schatten we in dat deze op zo'n ƒ150 per ha per jaar komen.
Het hergebruik van water is momenteel in onderzoek. Met een investering van gemiddeld ƒ50.000 voor
witlofbedrijven en ƒ25.000 voor prei- en peenbedrijven kan het water waarschijnlijk hergebruik worden.
De afschrijving van deze apparatuur vindt plaats in 10 jaar.
Op dat moment vervallen de kosten van lozing.
Ook kroten en knolselderij worden incidenteel gespoeld.
(Het LEI heeft voor witlof een waterontsmetter in rekening gebrach a ƒ25.000 voor recirculatie en
ƒ60 /ha voor afvoer van slib.
Voor bospeen of brei is een vergroot bezinkbassing opgenoemen met extra kosten fan ƒ3000 voor
bedrijven <350 sbe en ƒ6000 voor bedrijven groter dan 350 sbe. Ook hier is ƒ60 per ha ingeschat voor
afvoer van slib.)

2.4

afspoelwater org. materiaal; nihil

2.5

geen kosten/investering

2.6

Er worden geen (nieuwe) spoelplaatsen aangelegd. (Door de eisen en regelgeving)

2.7 + 2.8 wordt verdund over perceel uitgereden na de bespuiting met de spuitmachine!
4.1

vaak geen riolering; 1% van de bedrijven(bebouwde kom), moet dan ook op riolering aansluiten
Bron Cuwvo loonwerk
Voor de meer dan trendmatig stijging van kosten is ƒ100 voor een standaard bedrijf ingerekend.
Normaal wordt een plantaardig landbouwbedrijf zonder bijzonderheden met afvoer ta.v. water
aangeslagen voor 3 vervuilingseenheden (bovenop de standaard 3 vervuilingseenheden voor elk
huishouden dat uit meer dan 1 persoon bestaat). Alleen water Schieland slaat landbouwbedrijven voor
nog een 3 extra vve's aan.

5.1

Alle oudere gebouwen bevatten vrijwel allemaal asbest! Verwijdering gemiddeld eens per 10 jaar per
bedrijf. Kosten verwijdering ƒ9,50 per m2 en afvoer ƒ1,70 per m2. Schriftelijke informatie
bedrijfsverzorging Almen.
In overleg met de andere sectoren het volgende ingschat voor verwijderen en afvoer van asbest per
m,
1993
ƒ50
1994
ƒ40
1995
ƒ30
1996 e.v. ƒ25

5.2

grof vuil; 10 m3/gem jaar a ƒ50 ? ƒ500 /bedrijf/jaar. Bron gemeente Dronten.

5.3 + 5.4 composteren op sectomivo niet van belang. Bron Inventarisatie afvalproblematiek IKC 1995.
5.5

Ophalen plastic: 10 ct/kg in verkoopprijs en 20 ct/kg ophaalkosten. 50 kg/jaar/bedrijf. Bron ACM
Meppel

5.6

Puin storten ƒ15 per ton verwerking en ƒ25 per ton transport= ƒ40 per ton x 25 ton per ƒ1000 per
afbraak. Bron: Recycling BV Kampen.

5.7

Investering fustreiniger ƒ1500
Inleveren bij KCA kost in de gemeente Dronten geen geld. In andere gemeenten zoals Goes wel.
Gemiddelde kostenpost van ƒ50 is ingeschat

5.8

Door RIZA en Unie van waterschappen niet te kwantificeren. Hoeveelheid bagger van verontreinigde
classificatie niet bekend. De kosten van sanering zijn niet duidelijk. Als er daadwerkelijk tot sanering
overgegaan moet worden zullen de kosten sterk op kunnen lopen. Wellicht dat spoelbedrijven hier
meer mee te maken krijgen.

5.9

Geschat bedrag

6.1

Nitraathoudende kunstmestsoorten moeten niet te dicht bij brandbare stoffen worden bewaard. Dit kan
praktisch gerealiseerd worden zonder extra kosten.
Extra kosten voor opslag en dergelijk worden gecompenseerd door lagere mestprijs. Vaak wordt
opslag gefinancieerd door veehouders of mestbank.

6.2

Gebruik organische mest leiden in veel gevallen eerder tot voordeel dan tot extra kosten
Op sectornivo schatten wij in dat de extra kosten in verhouding staan tot de extra baten! Ondernemers
passen dit toe op vrijwillige basis.

8.1 en 8.2 Info IMAG mondeling Ad Scheer.
9.1

gem ƒ2000 investeren in bestrijdingsmiddelenkast die aan de nieuwe eisen voldoet.

9.2

In het MJPG staat vermeld dat door het MJPG versneld bedrijven zullen stoppen. Hoeveel dit er zullen
zijn wordt niet aangegeven.
Met name voor de akkerbouwbedrijven in de veenkoloniën en groentetelers met aardbeien en
bladgewassen. Voor deze laatste groep heeft een uitzonderingspositie ta.v. de
grondontsmettingsfrequentie gegolden. Deze uitzonderingspositie is inmiddels vervallen. Het blijft
onduidelijk in hoeverre extra bedrijven door het MJPG uitvalt.
Voor de groenteteelt staat in het MJPG een cumulatieve inkomensderving van ƒ1200 per ha voor de
periode van 1991 tot en met 1995 (ƒ240 /ha/jaar) en ƒ1500 per ha voor de periode van 1996 tot en het
jaar 2000 (ƒ300 /ha/jaar).
Voor akkerbouw is in het MJPG een inkomensderving van ƒ291 per ha per jaar in 1995 aangegeven
en ƒ333 per ha per jaar in het jaar 2000.
De inschatting is nu dat de kosten voor de akkerbouw niet gehaald zijn of zullen worden. Voor de
groenteteelt zou dit wel eens kunnen kloppen. M.n. door kwaliteitsaspecten. Om deze reden is het
bedrag voor de akkerbouw niet opgenomen, voor de groenteteelt wel.
Bij invoering van aangepaste spuitmachines, teelt- en of spuitvrije zone's kan wel degelijk een grote
kostenpost c.q. od eel opbrengsderving ontstaan. Deze hangt af van de te nemen maatregelen.

9.3

Opleiding gemiddeld ƒ400.-. De meeste telers hebben een ontheffing voor het volgen van de cursus op
grond van een cursus "Spuiten in de landbouw" of andere landbouwopleiding. Eens per 5 jaar zal wel
een licentie aangevraagd moeten worden.

9.4

Tot het jaar 2000 mag 1 op 4 ontsmet worden. Hierbij zal sectorbreed de schade gecompenseerd
worden door de kosten van de grondontsmetting.
Per bedrijf zullen de verschillen echter groot zijn. Op een aantal bedrijven zal er een besparing zijn
door het niet hoeven te ontsmetten. Op andere bedrijven zal de opbrengstderving veel groter zijn dan
de kosten van grondontsmetting.
Na het jaar 2000 wordt de beperking grondontsmetting maximaal 1 x in de 5 jaar. Hierbij is een
opbrengstderving ingeschat van:
Trichodorusgronden; op 15.000 ha 2% netto opbrengstderving a ƒ9000 /ha opbrengst geeft
ƒ2,7 miljoen opbrengstderving.
Veenkoloniaal gebied; op 120.000 ha gem. 0,5% netto opbrengstderving è ƒ4000 /ha geeft ƒ2,4
miljoen opbrengstderving.
Schade door Melodoigyne chitwoodi; op 10.000 ha 2% netto opbrengsderving è ƒ5000 geeft
ƒ1 miljoen opbrengstderving.
In de opbrengstdervingen is de geldelijke besparing voor het niet ontsmetten verrekend.
Voor veel bedrijven zullen er geen kosten zijn. Op enkele bedrijven kan de schade hoog oplopen.
Een deel van de schade ontstaat door het minder kunnen telen van hoogsalderende gewassen.
Dit is veelal echter geen schadepost voor de sector. De gewassen worden dan namelijk vaak op
andereakkerbouwbedrijven geteeld. De genoemde inschatting betreft het sectorverlies.

9.5

De extra kosten voor reparaties worden goedgemaakt door het te verwachten iets betere spuitresultaat
alleen de keuringskosten worden berekend

10.1 ƒ3000 investeren in diverse maatregelen afh. van bedrijf
10.2 Is onderdeel van 8.1
10.3 investering ƒ250 per bedrijf; ƒ25 per jaar voor afvoer olie.
10.4+10.5 Zeer beperkte toepassing (A. Scheer, Imag).
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Is geschat op ƒ1000 investeren op 10% v.d. bedrijven

12.2 De kosten voor het aanvragen van een vergunning gaan fors omhoog. In Flevoland worden de kosten
van ƒ1250 op dit moment, verhoogd naar zeker ƒ3000 . Ingeschat zijn extra kosten voor deze
eenmalige aanvraag, (andere gebieden niet bekend maar ingeschat ongeveer gelijk)
In Flevoland (voor zover bekend de enige) is sinds enkele jaren een vergoeding van 3,7 cent per m3
grondwater geheven bij een verbruik boven de 20.000 m3 per jaar. Hiervoor zijn ingeschat zo'n 20%
telers die 35.000 m3 gemiddeld per jaar gebruiken die daarmee gemiddeld ƒ1250 per jaar betalen.

Landelijk wordt een belasting van 17 cent ingevoerd voor bedrijven die meer dan 40.000 m3 gaan
gebruiken. In 1994 is ingeschat dat in een gemiddeld jaar zo 76 miljoen m3 water uit grondwater wordt
gebruikt (interne mededeling 1092 PAGV). Ingeschat wordt 25% van dit grondwater gebruikt door
bedrijven die meer dan 40.000 m3 gebruiken. Hiermee zou dan 19 miljoen m3 x 17 cent = 3,2 miljoen
gulden betaald moeten worden.
Het LEI heeft voor het toerekenen (i.v.m. de drempelhoeveelheid) alleen bedrijven op zandgrond
genomen met meer dan 50 ha te beregenen gewassen.
Dit zijn aardappelen, groenten en bloembollen. Suikerbieten en conservengroenten tellen voor 50%
van hun areaal mee.
Grondwater dat gebruikt wordt voor spoelen van produkten heeft geen drempel voor vrijstelling van de
heffing. Per ha prei wordt 816 m3 water gebruikt voor spoelen. Hiervan is 75% grondwater. In andere
groentegewassen worden geen noemenswaardige hoeveelheden grondwater gebruikt om te spoelen.
stuifvrij
Alleen van toepassing op bollengrond?
Andere sectoren werd drijfmest toegepast tegen stuiven. Hiervoor wordt nu o.a. graan ingezaaid en
cellocol gebruikt. De kosten per bedrijf zijn ingeschat niet zoveel anders als voorheen.
Vamil Subs investering bedrijfsnivo = ƒ150.000 Afschr. 10 jaar. (Ink schijf 50%)
Maximale afschrijving: ƒ150.000.- Hoewel deze afschrijving verdeeld over de jaren wordt toegepast,
gaan we er voor de berekening vanuit dat dit ineens zou gebeuren.ln de praktijk kan dit niet omdat de
belastbare som dan veel hoger zou moeten zijn. Voor het effect van de uitkomst maakt dat echter geen
verschil Inkomensschijf. 50% = ƒ75000.Dit is omgerekend per jaar ƒ7500.Het totaalbedrag aan belastingvermindering^75.000) vertegenwoordigd over 10 jaar met rente op
rente(8%) een bedrag van: ƒ147.525.Bij een jaarlijks belastingvoordeel van ƒ7500.- bij jaarlijkse afschrijving, wordt het totaal bedrag over 10
jaar: ƒ117.338.Het verschil ten gunste van de Vamil regeling is dan maximaal: 147.525 -117.338 = 30.188
Verdeeld over 10 jaar is dat ƒ3019.- per jaar
Geschat wordt dat op 10% van de bedrijven deze situatie zich voordoet.
Bron: Boekhoudbureau Dronten.
Afvalhopen

ƒ50 / jaar aan plastic

Verontreinigingsheffing

Voor bedrijf ƒ 100.-per jaar.

Kosten keurmerk:

verwachting dat dit uit de opbrengst terugkomt"

Mestafzetcontracten:

Opgave van Mestbank West

Bron Heemraadschap Flevoland

Milieudekking bij verzekering geeft ƒ150 hogere verzekeringskosten. (Aansprakelijkheid, brand, e.a.)
brond Interpolis.
Het aantal bedrijven wat te maken heeft met extra kosten voor spoelwaterontijzeren is niet bekend. De
verwachting is dat het een zeer gering aantal bedrijven betreft.
M.i.v. 1994 of 1995 (dit is afhankelijk van de provincie) is in die waterschappen waar pachters in het
waterschapsbestuur zitten via de waterschapswet de verplichting gekomen dat pachters de helft van
de waterschapslasten moeten betalen. Dit gaat op voor de pachters in de provincies Flevoland en
Zeeland en de pachters in de kop van Noord-Holland. Volgens de UVA (Unie van Waterschappen) is
de waterschapsheffing in die provincies gemiddeld ƒ120 /ha. De pachters aldaar moeten dus ƒ60 per
ha betalen.

LASTENVERZWARING BLOEMBOLLEN
onderwerp

1
grondonderzoek
1.1
Schoongrond
verklaring
1.2
Nulsituatie
onderzoek bodem

2
Lozen afvalwater
op riool,
oppervlaktewater
en bodem
2.1
Huishoudelijk
afvalwater4
2.2
Schrobputten
onderhoudswerkplaats
2.9
Spoelen

wet/regel

Woningwet/
bouwverordening

bedrijfstype 1

alle bedrijven met
(nieuw)bouwplannen

maatregel bedrijf (omschrijving)

•

Besluit
akkerbouw
bedr. Wm
BOOT

•

Wvo

•
•

Besluit
akkerbouw
bedr. Wm

•

Wvo

•

alle bedrijven die
spoelen

•

investering
per bedrijf 2
4-8 ha
>8ha

bodemonderzoek laten verrichten en
op basis van resultaat bouwvergunning aanvragen; dit kan leiden tot
bodemsanering
vervuilingsgraad van de bodem
bepalen (referentiemeting)
voor plaatsing en na opheffing van
ondergrondse opslagtanks moet de
bodem onderzocht worden

lozen op riolering
lozen op oppervlakte water als geen
riool binnen afstand aanwezig is,
mits via septictank
aansluiting maken op bedrijfsriool

Aanleg spoelbassin voor
recirculerend spoelen

exploit. kosten ó
4-8 ha

besparing

vanaf

>8ha

500

250

0 940101

1500

1500

0 930301

900701

500
500
afschrijving afschrijving
10%
10%
10500

16000

12

24

0 940401

342

169

0 930101

onderwerp

wet/regel

bedrijfstype

maatregel bedrijf (omschrijving)

2.10
Afvoer spoelwater

Lozingenbesluit Wet
Bodembescherming

alle bedrijven die
spoelen

•

ontheffing aanvragen bij gemeenten

VWO
Lozingenbesluit Wet
Bodembescherming

alle bedrijven die
minder dan 40
meter van riool
liggen

•

aansluiting op riool rechtstreeks of
via hoge druk pomp als er een riool
met druk ligt
vet- en olie-afscheider
siibvanger

4
Aansluiting
riolering
4.1
Afvalwater lozen
op riolering
algemeen
5
Afvalstoffen
5.1
Asbest
5.2
Afvoer afval naar
stort
5.3
Composteren
E A

Organische resten
opslaan 6

Asbestverwijderingsbesluit
Besluit
akkerbouw
bedr. Wm
Besluit
akkerbouw
bedr. Wm
Besluit
akkerbouw
bedr. Wm

•
•

•

•

•
•
•

investering
per bedrijf 1
4-8 ha
>8ha
0

exploit. kosten
4-8 ha
0

t

besparing

vanaf

>8ha
ö

b

32500
32500
afschrijving afschrijving
10%
10%

0 900701

0 900701

licentieplicht bij verwijdering; afval
via erkend vervoer naar erkende
afvalverwerker
afvoeren afval naar stortplaats

2000

3000

0

0

68

61

0 940401

aanleggen composteerplaats,
vloeistofdichte vloer en met afvoer
besparing organische mest
aanleggen vloeistofdichte vloer
onder opslagplaats

7500

17000

323

179

60 940401

500

1000

21

17

0 940401

930701

onderwerp

wet/regel

5.6
Puin

Besluit
akkerbouw
bedr. Wm
Besluit
vrijstelling
stortverbod
baggerspecie

5.8
Bagger7

6
Opslag en
gebruik
meststoffen
6.3
Organische
stofvoorziening

6.4
Stuifbestrijding

7
Koeling
7.1
Koelinstallaties

bed rijfstype

alle bedrijven

•
•

vergunning voor storten
afvoer recycling bedrijf

•

bagger onderverdeeld in 5 klassen;
klasse 0 is uitgezonderd binnen
stortverbod; klasse 1 en 2 voorlopig
in aantal situaties verplicht
onderzoek

•

duinzandgrond
Integrale
notitie mesten
ammoniakbeleid
duinzandgrond
Integrale
notitie mesten
ammoniakbeleid

CFK-besluit

maatregel bedrijf (omschrijving)

alle bedrijven

investering
exploit. kosten z
1
per bedrijf
4-8 ha
>8ha
>8ha
4-8 ha
250
450

besparing

vanaf

940101

1000

1500

?

?

0 940101

•

andere organische stofbronnen
gaan gebruiken

0

0

8

0

0 960101

•

papiercellulose in plaats van
drijfmest

0

0

400

400

0 960101

•
•
•

aanschaf- en onderhoudseisen
afvoer door erkend installateur
periodieke keuring

60

30

0 930101

onderwerp

9
Opslag en gebruik
bestrijdingsmiddelen
9.1
Opslag bestrijdingsmiddelen 9

9.3
Spuitlicentie
9.4
Grondontsmetting
9.4a
Minder kosten
grondontsmetting
9.5
Spuitapparatuur
9.6
Bolontsmettingsruimte

9.7
Restanten
gewasbeschermingsmiddelen
9.8
Andere middelen
vuurbestrijding

wet/regel

bedrijfstype

maatregel bedrijf (omschrijving)

Besluit
akkerbouw
bedr. Wm

•

Mjpg

•
•
•

waterdichte vloer opslagruimte
bestrijdingsmiddelen
wanden 60 min. vuurbestendig
wanden en vloer vloeistofdichte
bak
opleiding spuitlicentie
spuitlicentie
vergunning aanvragen

•

minder grondontsmetting

Mjpg

•

verplichte keuring van de veldspuit

Overeenkomst
Uitvoering
Milieubeleid
Bloembollen
sector
Wet Milieubeheer

•

vloeistofdichte vloer met
opvangbassin

Mjpg
Mjpg

Mjpg

•
•

alle bedrijven op
duinzand
alle bedrijven op
duinzand

alle bedrijven in
Bollenstreek

•verpakking kan worden afgevoerd
als bedrijfsafval na schoongespoeld
te zijn met een fustreiniger
• inleveren bij KCA-depot
•verbod op thidiocarbamaten op
duinzandgrond in Bollenstreek voor
bloembollen
•vervangen door duurdere middelen

investering
per bedrijf 1
4-8 ha
>8ha

exploit. kosten *
4-8 ha

0

4000

1000

1000

45

besparing

vanaf

>8ha

0

21

37,5

37,5

0 940401

0 960701

45

0 930101
375 930101

250

250

9500

12250

277

125

0 940401

15ÖÖ

1500

50

50

0 890101

0

0

75

75

0 930101

0 980101

onderwerp

9.10
Derving opbrengst
verhoogd risico van
ziekten
10
Opslag brandstof
en gebruik
stooktoestelien
10.1
Opslag olietank
ondergronds en
bovengronds
10.2
Opslag afgewerkte
olie
10.3
Keuring
stooktoestelien op
gas
10.3a
Keuring
stooktoestelien op
propaan
10.7
Afleverpompen
motorbrandstoffen

wet/regel

bed rijfstype

maatregel bedrijf (omschrijving)

Mjpg,
wegvallen
tóepassingen ed.

zandgronden
kfei/zavelgronden

*
•

6% van de omzet
3% van de omzet

BOOT

alle bedrijven

•
•

bestaande tank keuren
Verwijderen niet meer gebruikte
tanks

alle bedrijven

•
•

vaatwerk in vloeistofdichte lekbak
inregen bescherming

alle bedrijven

•

installaties < 660 kW, keuring 1
maal per 4 jaar
installaties > 660 kW, keuring 1
maal per 2 jaar
eenmaal per jaar keuren

Besluit
akkerbouw
bedr. Wm
Besluit
akkerbouw
bedr. Wm

•

Besluit
akkerbouw
bedr. Wm

alle bedrijven

•

Besluit
akkerbouw
bedr. Wm

alle bedrijven

•
•
•

plaatsingseisen
automatische afslag of tijdig
kunnen stoppen bij handbediening
aanwezigheid poederblusser

investering
per bedrijf 1
4-8 ha
>8ha
0

3000

exploit. kosten z

vanaf

4-8 ha
>8ha
0 3000 1500
3000
1500

0 930101
0 930101

70

35

0 930301

10

5

0 940401

20

20

0 940401

16

32

0 940401

3000

250
250
afschrijving afschrijving
10%
10%

zie bovenstaande

besparing

940401

onderwerp

12
Vergunningen en
meldingsplicht en
registreren
12.5
Registraties 10

12.6
Extra adviezen en
monsters
12.7
Opbrengstderving
teeltvrije zone

12.8
Afvoer spoelgrond
12.9
Kosten Wvovergunning
12.10
Kosten Wmvergunning

wet/regel

bedrijfstype

Overeenkomst
Uitvoering
Milieubeleid
Bloembollensector
alle wetten

maatregel bedrijf (omschrijving)

zandgronden
kle/zavelgronden

Wm

alle bedrijven die
niet voldoen aan
Besluit akkerbouw
bedr. Wm

alle bedrijven die
spoelen

exploit. kosten ^
4-8 ha

besparing

vanaf

>8ha

•
•

mestregistratie
middelenregistratie

0

0

255

103

0 950701

•

door gewijzigd beleid zijn meer
adviezen van derden noodzakelijk
meer monstemame van de grond

0

0

88

42

0 930101

0

0

500 250

300 150

0 960101
0 960101

0

0

250

200

0 940401

1500
1500
afschrijving afschrijving
20%
20%

60

30

0 960101

•
Overeenkomst
Uitvoering
Milieubeleid
Bloembollensector
Wet
Bodembescherming
WVO

investering
per bedrijf 1
4-8 ha
>8ha

•
•

schoongrondverklaring
monstemame

n

11

toelichting:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

als er niets staat dan geldt de maatregel voor alle bedrijven
a = afschrijving; o = onderhoud
kosten per ha
de kosten zijn per gemeente verschillend en variëren tussen 500 en 3000 gulden
eenmalige kostenpost voor aanvraag van de ontheffing bij de gemeente
er is verondersteld dat een betonvloer niet verplicht wordt gesteld
alleen de monsterkosten opgenomen; 1 per 500 meter sloot; kosten ƒ250
het is nog niet duidelijk of en zo ja hoeveel extra kosten dit met zich meebrengt; voor bedrijven met relatief veel grond met een laag organisch stofgehalte
kunnen door opbrengstdervingen de 'extra kosten' enkele duizenden gulden per ha zijn
opslag bestrijdingsmiddelen van 400 tot 1000 kg per bedrijf
aangenomen dat de boekhouding van middelen en bemesting geen dubbele kosten met zich meebrengt
afhankelijk van gemeente

LASTENVERZWARINGEN BOOMTEELT
ONDERWERP

1.
Grondonderzoek
1.1
Schoongrond
verklaring

WET OF REGEL

BETREFT BEDRIJVEN

MAATREGELEN

INVESTERING/
ÉÉNMALIGE KOSTEN EN
ONDERHOUDSKOSTEN

AFSCHRIJVING

Woningwet/bouw
verordeing

bedrijf met nieuwbouwplannen
1 % per jaar

*

f2000,-

f1500,1 % van de bedrijven per
jaar

•

1.2
Nulsituatie
onderzoek bodem

2
Lozen afvalwater
op riool,
opp.water en
bodem
2.1
Huishoudelijk
afvalwater

2.2
Schrobwater
vloeren (niet van
aanmaakruimte
bestr. middelen
2.3a
Spoelwater
ontijzeringsinstallatie
2.3b
Spoelwater van
filters van
beregeningsinstallatie

Besluit
Akkerbouwbedr.
WM.BOOT

alle bedrijven

•
•

Besluit
Glastuinbouw
WVO, Besluit
Akkerb.bedr. WM

zie onder 4

•

Besluit
Akkerbouwbedr.
WM

zie onder 4

•

Besluit
Glastuinbouw
WVO

zie onder 4

•
•

Besluit
Glastuinbouw
WVO

zie onder 4

•
•

•

bodemonderzoek laten
verrichten en op basis van
resultaat bouwvergunning
aan te vragen kan evt. leiden
tot bodemsanering
Historisch onderzoek is
goedkoper; gemeente beslist
wat nodig is.
Vervuilingsgraad van de
grond bepalen.
Voor plaatsing en na de
opheffing van ondergrondse
opslagtanks moet de bodem
worden onderzocht.

EXPLOITATIEKOSTEN

BESPARING/
OPBRENGSTDERVING

VERPLICHT
VANAF

OPMERKINGEN

geen

geen

1-1-'94

kosten verschillend
per gemeente

geen

geen

1-3-'93

als riool binnen 40 m
aanwezig is , is aansluiting
verplicht;
Als dit niet het geval is,
lozen op opp. water, via een
septictank en een
vetvangput en individuele
vergunning nodig
zie boven

zie onder 4

zie 4

zie 4

geen

1-11-'95

zie onder 4

zie 4

zie 4

geen

1-4-'94

lozen op riool
lozen op opp.water als geen
riool binnen afstand aanwezig
is
lozen op riool
lozen op opp.water als geen
riool binnen afstand aanwezig
is

zie 4

zie 4

zie 4

geen

1-11-'95

zie 4

zie 4

zie 4

geen

1-11-'95

ONDERWERP

WET OF REGEL

BETREFT BEDRIJVEN

MAATREGELEN

2.4
Spoelwaterontijzering

Besluit WBB

50 % van de bedrijven
met containerteelt buiten
Boskoop e.o.

•
•

verspreiden over de bodem
ontheffing gemeente nodig

2.5
Uitlek- en
percoiatiewater
substraat en
gewasafval
2.6, 2.7, 2.8
n.v.t.
2.9
Spoelwater
produkten

Cuwvo Boomteelt containerbedr. met > 0,5
ha containers

•

afdekken

Besluit
Glastuinbouw
WVO

Besluit
2.10
Akkerbouw WBB
Spoelwater
produkten
2.11
n.v.t.
Besluit
2.12
Glastuinbouw
Water van
WVO
straatkolken op
het erf
Besluit
2.13
Glastuinbouw
Water van
WVO
reiniging
buitenkant kas
Besluit WBB
2.14
Water van
reiniging buitenen binnenkant kas
Besluit WVO
2.15
Condensorwater
van verw. ketels
2.16 en 2.17
n.v.t.
Besluit WVO
2.18
Condenswater

INVESTERING/
ÉÉNMALIGE KOSTEN EN
ONDERHOUDSKOSTEN
eenmalige kosten aanvraag
vergunning; verschilt per
gemeente, aangenomen
f 100,f100,-per bedrijf; 0,5%
onderh. kosten

AFSCHRIJVING

BESPARING/
OPBRENGSTDERVING
geen

VERPLICHT
VANAF

geen

EXPLOITATIEKOSTEN
geen

20%

geen

geen

'97?

ca 10 bedrijven
(handelskwekerijen)
=>valt niet onder dit
projekt

1-2-'95

1-11 -'95

zie 2.9

alle bedrijven met >
2000 m 2 glas

•
•

lozen op riool
voor 2.12 t/m 3.4a tezamen
lozen op opp. water als geen f 13.50 per m 2 , onderhoud
riool binnen 40 m aanwezig is 1,5%; ingaande 1-1-91

zie 3.4a

geen

geen

1-11-'95

alle bedrijven met >
2000 m 2 glas

•

lozen op riool of opp. water,
mits geen schadelijke
middelen worden gebruikt

voor 2.12 t/m 3.4a tezamen
f 13.50 per m2, onderhoud
1,5%; ingaande 1-1-91

zie 3.4a

geen

geen

1-11-'95

alle bedrijven met >
2000 m 2 glas

•

verspreiden over de bodem

voor 2.12 tfm 3.4a tezamen
f 13.50 perm 2 , onderhoud
1,5%; ingaande 1-1-91

zie 3.4a

geen

geen

1-2-'95

alle bedrijven met >
2000 m 2 glas

•
•

lozen op riool
voor 2.12 t/m 3.4a tezamen
lozen op opp. water als geen f 13.50 per m 2 , onderhoud
riool binnen 40 m aanwezig is 1,5%; ingaande 1-1-91

zie 3.4a

geen

geen

1-11-'95

centrale condenswaterafvoer
water opvangen in bassin of
tank en hergebruiken

zie 3.4a

geen

geen

1-1-'95

•
in alle nieuw gebouwde
kas-sen vanaf ca 1988; in •
50 % van de bestaande
kassen is een
condensgoot aanwezig.

voor 2.12 t/m 3.4a tezamen
f 13.50 per m2, onderhoud
1,5%; ingaande 1-1-91

OPMERKINGEN

op enkele
bedrijven is het ook
een handeling in
de produktie,:
vanwege geringe
aantal bedrijven
weggelaten
zie 2.9

ONDERWERP

WET OF REGEL

BETREFT BEDRIJVEN

MAATREGELEN

2.19
Condenswater

Besluit WBB

alle bedrijven met >
2000 m 2 glas

•

Besluit
Glastuinbouw
WVO

alle bedrijven met >
2000 m 2 glas

•

2.20 en 2.21
n.v.t.
2.22
Lozen hemelwater
van kasdek
2.23
n.v.t.
3
Lozen van
drainagewater op
riool, opp.water
en bodem
3.1
Opvang
hemelwater:
is opgenomen
onder 3.4
3.2
Meet- en
regisitratieplicht
grondteelten
3.3
Meet en
registratieplicht
substraatteelt
3.4a
Recirculatieplicht
substraatteelt
onder glas

AFSCHRIJVING

er zal waarschijnlijk gekozen
worden voor hergebruik, dus
zie verder 2.18

INVESTERING/
ÉÉNMALIGE KOSTEN EN
ONDERHOUDSKOSTEN
voor 2.12 t/m 3.4a tezamen
f 13.50 per m2, onderhoud
1,5%; ingaande 1-1-91

first flush opvangen in
een/het bassin (is pas
verplicht vanaf: 1-1-97)

Besluit
Glastuinbouw
WVO

BESPARING/
OPBRENGSTDERVING
geen

VERPLICHT
VANAF

zie 3.4a

EXPLOITATIEKOSTEN
geen

voor 2.12 t/m 3.4a tezamen
f 13.50 per m2, onderhoud
1,5%; ingaande 1-1-91

zie 3.4a

geen

geen

(1-11-'94)
1-1-'97

voor 2.12 t/m 3.4a tezamen
f 13.50 per m2, onderhoud
1,5 %; ingaande 1-1-91

zie 3.4a

geen

geen

voor 2.12 t/m 3.4a tezamen
f 13.50 per m2, onderhoud
1,5%; ingaande 1-1-91

zie 3.4a

geen

geen

Besluit
Glastuinbouw
WVO

alleen bij grondteelten
onder glas; komt
nauwelijks voor

Besluit
Glastuinbouw
WVO

alle bedrijven met >
2000 m 2 glas

•
•

installeren literteller
grond- en watermonsters

voor 2.12 t/m 3.4a tezamen
f 13.50 perm 2 , onderhoud
1,5%; ingaande 1-1-91

zie 3.4a

geen

geen

1-11-'94

Besluit
Glastuinbouw
WVO,

50 % van de
boomkwekerijbedrijven
met > 0,2 ha glas

•

aanleg ondoorlatende
containervelden
bassin van minimaal 500 m 3
per ha (teelttechnisch is 1000
m 3 nodig; dit is
aangehouden)

voor 2.12 t/m 3.4a tezamen
f 13.50 per m2, onderhoud
1,5%; ingaande 1-1-'91
aankoop grond i.v.m.
ruimtebeslag bassin in
Boskoop e.o. 700 m 2 è
150.000,-/ha; elders 1000
m 2 a 50.000,-/ha.
Eigen arbeid bij ombouw
200 uur/ha

10%?;
geen afschr.
op grond

geen

Verbetering van
de groei door
beter water is
mogelijk

1-11-'94

•

OPMERKINGEN

Het aanschaffen
van een bassin
kan, indien er
anders grondwater
werd onttrokken en
er een heffing werd
betaald, een
besparing
opleveren.

ONDERWERP

WET OF REGEL

BETREFT BEDRIJVEN

MAATREGELEN

INVESTERING/
ÉÉNMALIGE KOSTEN EN
ONDERHOUDSKOSTEN
f 8,- per m" bij <1 ha; vanaf
1 ha f 5,- per m 2 ;
onderh.kosten 5 %
Aankoop grond i.v.m.
ruimtebeslag bassin in
Boskoop e.o. 700 m 2 è
150.000,-/ha; elders 1000
m 2 a 60.000,-/ha
Eigen arbeid bij ombouw
200 uur/ha

AFSCHRIJVING

3.4b
Recirculatieplicht
substraatteelt
buiten

W V O , Cuwvoboomteelt

containerbedrijven

Hoogheemraadschap Rijnland
stelt eisen:
•
recirculatie
•
opslagcapaciteit 500 m 3 per
ha (teelttechnisch is 1000 m 3
nodig; dit is aangehouden)
•
lekwater t.g.v. neerslag aut.
lozen op opp. water

3.4c
Recirculatieplicht
substraatteelten
buiten
3.4.d
Spuitwater uit
substraatteelten
3.5
Recirculatie
grondteelt
3.6
Beperking
watergift
grondteelt
4
Riolering
4.1
Aansluiten
riolering of aanleg
septictank en
vetvangput
4.2
Afvalwater lozen
op riolering
algemeen

W V O , Cuwvoboomteelt

30 % van de containerbedrijven bij vervanging
(om de 10 jaar)

•

vrijwillig gedane, extra
investeringen (namelijk een
extra folie) om in de toekomst
recirculatie mogelijk te maken
Lozen op riolering, opp.water
of bodem max. 750 m per
jaar

f 3,50 per m'; onderh.
kosten 1 %; NIET
OPGENOMEN IN LEIBEREKENING
geen

10%

geen

1-1-'90

W V O , Cuwvoboomteelt

containerteeltbed rijven

•

geen

geen

onzeker

Besluit
Glastuinbouw
WVO
Besluit
Glastuinbouw
WVO

alleen bij grondteelten
onder glas; komt nauwelijks voor
alleen bij grondteelten
onder glas; komt nauwelijks voor

Besluit
Akkerbouwbedr.
WM, Besluit
Glastuinbouw
WVO
Besluit
Akkerbouwbedr.
WM, Besluit
Glastuinbouw
WVO

alle bedrijven, die aansluiting nodig hebben
(volgens elders vermelde
regels), gesteld op 10%

•
•

aanleg
aansluiten

f 25.000,-; onderh. kosten
0,5 %

alle bedrijven, die
aansluiting nodig hebben
(volgens elders vermelde
regels)

•

betaling per
vervuilingseenheid

10%

EXPLOITATIEKOSTEN
geen

geen afschr.
op grond

BESPARING/
OPBRENGSTDERVING
Verbetering van
de groei door
beter water is
mogelijk

VERPLICHT
VANAF

ingangsdatum
gebeurt in overleg
met de bedrijven;
inschatting voor
gebied Rijnland:
33 % in '97
33 % in '98
(33 % heeft een
vergunning op
basis van een
bem.plan zonder
recirculatie)
Buiten het gebied
van Rijnland nog
onzeker wanneer
ingangsdatum;
inschatting:
33 % in '98.

geen

f180,per3
weken

OPMERKINGEN

'96

mogelijkheden van
spuiten zijn ruim
genoeg

WET OF REGEL

BETREFT BEDRIJVEN

MAATREGELEN

INVESTERING/
ÉÉNMALIGE KOSTEN EN
ONDERHOUDSKOSTEN

AFSCHRIJVING

EXPLOITATIEKOSTEN

BESPARING/
OPBRENGSTDERVING

VERPLICHT
VANAF

Asbestverwijderingsbesluit

op 5 % van de bedrijven
per jaar

•

geen

geen

geen

1-7-'93

Asbestverwijderingsbesluit

op 1 % van de bedrijven
per jaar in Boskoop e.o.

•

f 25,- tot 50,- lm\
gemiddeld 200 m 2 = f
2500,- per bedrijf
f 25,- tot 50,- lm",
gemiddeld 2,5 m x 550 m
per ha = f 34.375,-;

geen

geen

geen

1-7-93

5.2a
afvoeren
snoeihout

Besluit W M ?

•

5.2b
Afvoeren overig
organisch afval

WVO, WM en
provinciale
verordeningen

alle bedrijven, maar wel
verschillende kosten
50 % van de bedrijven
snoeihout afvoeren
alle bedrijven

geen

geen

geen

ingangsdatum
WM aanhouden
(1-1-'94)

5.3
Composteren

Besluit
Akkerb.bedr. WM

10 % van alle bedrijven

•

f 50,- /1000 kg meer i.v.m.
1989; hoeveelheden/ha:
bos en haag
3,
laanbomen
1,
vruchtbomen
1,
heest.+con. v.g. 5,
containers
15,
overige verwaarloosbaar
aanleggen composteerplaats, f 7500,-per bedrijf; 0,5%
vloeistofdichte vloer, afvoer
onderh.kosten
van lekwater

20%

geen

geen

1-4-94

5.4
Opslag compost,
plantaardig afval,
gebruikt substraat
5.5
Afvoer nietorganische afval,
behalve puin

W V O , Cuwvo
Boomteelt

is reeds vermeld onder
2.5

WVO, WM en
Provinciale
verordeningen?

vrijwel uitsluiltend
containerbedrijven

16 uur per ha gemiddeld;
2000 kg per ha per jaar af
te voeren è f 120,- meerkosten per 1000 kg

geen

geen

geen

ingangsdatum
WM aanhouden
(1-1-94)

5.6
Afvoer puin
5.7
Afvoer gevaarlijke
stoffen

WM, Stortbesluit

alle bedrijven

f 450,-; eens per 10 jaar

geen

geen

geen

medio '90

WM

alle bedrijven

scheiden van org. afval en
kunststof i.v.m. hogere
stortingsrechten kunststof
hogere kosten afvoer nietorganische afval
vergunning voor storten
afvoer door recyclingbedrijf
afgifteregeling

f 100,- per bedrijf, eens per
10 jaar

geen

geen

geen

?

ONDERWERP

5
Afvalstoffen
5.1a
asbestverwijdering
gebouwen
5.1b
asbestverwijdering
beschoeiing

•

•

•
•
•
•

afvoer asbest door erkend
sloopbedrijf, bij sloop
bedrijfsgebouwen
afvoer asbest door erkend
sloopbedrijf, bij vervanging
beschoeiing en eventueel bij
het dempen van een sloot
afvoer snoeihout i.p.v.
verbranden (per gemeente
verschillend)

OPMERKINGEN

te divers om bedrag voor op
te nemen, kosten zijn
gedeeltelijk verwerkt in 5.2b

afvoeren door afvoerbedrijf

overgenomen van
AGV volgens
afspraak

WET OF REGEL

BETREFT BEDRIJVEN

MAATREGELEN

INVESTERING/
ÉÉNMALIGE KOSTEN EN
ONDERHOUDSKOSTEN

AFSCHRIJVING

EXPLOITATIEKOSTEN

BESPARING/
OPBRENGSTDERVING

VERPLICHT
VANAF

OPMERKINGEN

Besluit
Akkerbouw WM

alle vollegrondsbedrijven

•
•
•

afstandseisen
vloeistofdichte vloer
lekwateropvang

kosten vallen weg tegen
lagere prijs van de mest, is
de verwachting

zie hiernaast

zie
hiernaast

geen

1-4-'94, cq
1-4-*97

6.3a
Gebruik org.
meststoffen

BGDM, BOOM

vollegr. klei en zand
(= buiten Boskoop e.o.)

•
•

beperking fosfaataanvoer
geen
stalmest wordt vervangen
door duurdere mineralenarme
org. stofbronnen

geen

550,-/ha

5 % opbr. derving '95 ev
op 10 % van de
bedrijven

een aantal
bedrijven hebben
geen opslag nodig
en zullen dus
profiteren van de
lagere mestprijzen
alleen de beste
alternatieven voor
stalmest zijn
teelttechnisch
gelijkwaardig

6.3b
Gebruik org.
meststoffen

BGDM, BOOM

vollegr. veengrond

•

geen

geen

geen

geen

zie boven

6.3c
Gebruik org.
meststoffen

BGDM, BOOM

•

geen

geen

2400,-/ha

tot 10 % opbr.
derving in 1 0 %
van de gevallen

'95 ev

alleen de bester
alternatieven voor
stalmest zijn
teelttechnisch
gelijkwaardig

6.4
Mineralenaanvoer
-registratie
6.5
Aanvoer
aanvulgroenden

WVO

vollegr. arme zandgr.
buiten Boskoop e.o.
t.b.v. de vaste
plantenteelt op 10 % van
de oppervlakte per bedrijf
geen optie in de
besprekingen WVO
Cuwvo Boomteelt
vollegrondsbedrijven

de aanvoernormen
betekenen een beperking
van het gebruik; zal worden
gecompenseerd door
aanvulgrond en kunstmest
beperking fosfaataanvoer

•

geen

geen

geen

geen

•

duurdere aanvulgronden,
door controlesysteem en
analyse's

geen

geen

1-1-'93

opbrengstverho
ging niet
meenemen

6.6
Stuifbestrijding

Integrale
mestnotitie

1-1-'96 (en
eerder?)

uitgegaan van
goede
beschikbaarheid
van cellulose

ONDERWERP

6
Opslag en
gebruik
meststoffen
6.1
n.v.t.
6.2
Opslag vaste
meststoffen (org.
en anorg.)

BOOM

vaste planten in WestNederland

•

overschakeling op cellulose

1,-perm' 5 geen, of
opbrennstverho
Boskoop ging
e.o. 200,perha
geen
geen

=>

f 150,-/ha extra

geen

ONDERWERP

WET OF REGEL

BETREFT BEDRIJVEN

MAATREGELEN

6.7
Afvoer bagger

BOOM, Besluit
Baggerspecie

in Boskoop e.o.

•
•
•

7
CO2: n.v.t
8
Chemisch afval
8.1
Koelinstallaties

8.2
Opslag K1-K2-K3vloeistoffen

8.3
Ass.lampen en
TL-lampen
8.4
Beschoeiingsmaterialen
8.5
Slootdempingsmaterialen

9
Opslag en
gebruik
bestr.middelen
9.1
Opslag en
aanmaken
gewasb. middelen

•

INVESTERING/
ÉÉNMALIGE KOSTEN EN
ONDERHOUDSKOSTEN
kosten bemonstering:
2 monsters per bedrijf van
1 ha = f500,-

AFSCHRIJVING

aanschaf- en
onderhoudseisen
afvoer door erkend
installateur
dichte verpakking
eisen opslagruimte
eisen hoeveelheden
middelen

bij gebleken verontreiniging,
afh. van mate:
verbod op gebruik bagger
afvoer als verontreinigd slib

BESPARING/
OPBRENGSTDERVING
geen

VERPLICHT
VANAF

OPMERKINGEN

geen

EXPLOITATIEKOSTEN
geen

1-1-94

saneringskosten
en kosten van
vervanging door
alternatieve
aanvulgronden zijn
buiten
beschouwing
gelaten, wegens
nog niet afgeronde
poliitieke discussie

f 350,- /jaar voor
onderhoudscontract

geen

geen

geen

1-1-'93

geen

geen

geen

geen

CFK-besluit,
Wet Chemisch
Afval

alle bedrijven met koelcel
= 50 %

Besluit Akkerbouw WM,
Richtlijn CPR
("Opslag gevaarlijke stoffen in
emballage)
WCA

alle bedrijven

•
•
•

alle bedrijven

•

afleveren bij erkende depots

verwaarloosbaar in de
boomteelt

geen

geen

geen

1-9-'92

WVO

voornamelijk in Boskoop
e.o.

•

verbod op gebruik
gecreosoteerde palen

alternatieven zijn niet
duurder

geen

geen

geen

1-11-'95

Provinciale
wetgeving

in Boskoop e.o.

•

verbod op gebruik bepaalde
materialen

geen

geen

geen

geen

Besluit
Akkerbouw WM

alle bedrijven

•

vloeistofdichte, af te sluiten
kast
ventilatie met buitenlucht

f2000,-

5%

geen

geen

•

•

reeds voor '90
waren er eisen; er
is vanuit gegaan
dat de kosten na
'90 niet meer
gestegen zijn.

1-1V95

bij grotere
hoeveelheden op
te slaan eventueel
hogere kosten

ONDERWERP
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9.2
Vul- en spoelplaats spuitmachine
9.3
Spuitlicentie
9.4
Grondontsmetting

BM.WM, WVO,
Arbowet,
Bestuursovereen
komst MJPG
BM
BM
uitvoeringsregeling grondontsmettingsmiddelen

BETREFT BEDRIJVEN

alle bedrijven

•

60% van de bedrijven

•
•
vollegronds-bedrijven met •
•
name:
•
bos- en haagplantsoen,
rozen en -onderstammen,
vaste planten

•

9.5
Spuitapparatuur:
zie 13.8
9.6
N.v.t
9.7
Spoelplicht
verpakking van
bestr. middelen
10
Opslag brandstof
en gebruik
stooktoestellen
10.1
Opslag olietank
ondergronds en
bovengronds

10.2
Opslag
afgewerkte olie

INVESTERING/
ÉÉNMALIGE KOSTEN EN
ONDERHOUDSKOSTEN
zie 13.9

AFSCHRIJVING

EXPLOITATIEKOSTEN

BESPARING/
OPBRENGSTDERVING

VERPLICHT
VANAF

Cursus volgen
Licentie verkrijgen
frequentie beperking
vergunning-stelsel
noodzakelijke uitbreiding van
de bedrijfsopp. door huur,
pacht of koop (koop is
vanwege de geringe
beschikbaarheid niet
meegenomen)
inzet van Tagetes om
aaltjespopulatie te drukken

geen

geen

geen

1-7-'96

teelt & vruchtwisseling:
vaste planten: onduidelijk,
bos en haag en roos: 10%
van de opp. extra huren;
huurprijs f .3000,-/ha/jaar.
Inzet Tagetes bij vast.pl.:
f1000,-/ha plus
opbrengstderving

geen

f637,50
eenmalig
geen

Bij inzet Tagetes
zonder extra
grond huren. Bij
huren kan er
eventueel opbrengstderving
zijn door minder
geschikte
grondsoorten

vanaf 1 mei
1993

spoelverplichting d.m.v.
fustreiniger

f1500,-; 5%onderh.
kosten

10%

geen

geen

medio 1990

f 40,- per
jaar

geen

1-1-'93

f 25,-per geen
jaar

1-1-'93

MAATREGELEN

Verordening
Landbouwschap

alle bedrijven

BOOT (WBB)
(ondergronds)
BESLUIT
Akkerbouw WM
(bovengronds)
CPR-richtlijnen
Besluit
Akkerbouw WM

alle bedrijven met tanks;
•
geschat 20 % van de
bedrijven met glas,
behalve Boskoop e.o.
(daar gebruikt men vrijwel
altijd gas)
alle bedrijven > 1 ha,
•
buiten Boskoop e.o.

•

aanleggen vul- en
spoelplaats

jaarlijkse controle

lekbak

f250,-; 2 % onderhoud

10%

OPMERKINGEN

Regio verschillen:
huren is lang niet
altijd mogelijk.
Braken plus
Tagetes is dan de
enige optie, de
kosten daarvan zijn
ongeveer die van
huren. Door minder
frequent
ontsmetten is er
toename
onkruiddruk en zijn
sommige
schimmels minder
goed te bestrijden.

ONDERWERP
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BETREFT BEDRIJVEN

MAATREGELEN

10.3
Keuring stooktoestellen op gas

Besluit
Akkerbouw WM

alle bedrijven met glas in
Boskoop e.o.

•

10.4
n.v.t.
10.5
Keuring
stooktoestellen op
olie

10.6
Eisen aan
constructie,
opstelling en
gebruik
stookinstallaties
en aggregaten
11
Geluid- en
lichthinder
11.1
Geluid vrachtwagens, toestellen
en koelinstallaties
11.2
Lichtemissie

•

Besluit
Akkerbouw WM

Besluit
Akkerbouw WM

•
alle bedrijven met tanks;
geschat 20 % van de
bedrijven met glas,
behalve Boskoop e.o.
(daar gebruikt men vrijwel
altijd gas)
alle bedrijven met glas
•
•
•
•

Besluit
Akkerb.bedr. WM

op 10 % van de bedrijven

WM, verordening
Landbouwschap

toepassers van
assimilatiebelichting = ca
40 sierheesters en
coniferenbedrijven (met
glas)
gemiddeld 100 m'

•

•
•

•

•
12
Vergunningen en
meldingsplicht
en
registatiekeuring
en

installaties < 660 kW, 1 x / 4
jaar keuren
installaties >660 kW, 1 x / 2
jaar keuren

1 x / 2 jaar keuren

AFSCHRIJINVESTERING/
ÉÉNMALIGE KOSTEN EN VING
ONDERHOUDSKOSTEN
f 125,- per keuring per jaar; geen
plus 50 % extra onderhoud
over het normale onderhoud

EXPLOITATIEKOSTEN
geen

BESPARING/
OPBRENGSTDERVING
geen

VERPLICHT
VANAF

f 125,- per keuring; plus 50
% extra onderhoud over het
normale onderhoud

geen

geen

1-1-'94

geen

geluiddempende maatregelen ?
brandbeveiliging
Nox-emissie-eisen
lekvoorzieningen olie e.d.

1-1-'94

1-1-'94

max. geluidsniveau op
bepaalde tijdstippen van de
dag niet overschrijden
isolatie-maatregelen
gevelschermen toepassen,
dicht van zonsondergang tot
zonsopgang gedurende hele
jaar

f1000,-

10%

geen

gevelscherm 150 m ' x f30,= f 4500,-per bedrijf
5 % onderh.kosten

20%

geen

geen

tussen 1 sept. en 1 mei
tussen 20 en 24 uur de
lampen uit of bovenscherm
evt. nadere eisen van de
gemeente

bovenscherm 150 m^ x
f 30,- = f4500,- per bedrijf
5 % onderh. kosten

20%

geen

geen

OPMERKINGEN

1-1 -'94

uit
glasgegevens
halen

inzicht ontbreekt of
de huidige
toestellen voldoen
aan de eisen

ONDERWERP
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BETREFT BEDRIJVEN

12.1
Vergunningaanvraag van
diverse wetten
12.2
Registratiekeuringen
12.3
Meldingsplicht
m.b.t.WVO.WM
enz.
12.4
Registratie- en
vergunningplicht
grondwaterontrekking
12.5
Prov. heffing op
grondwateronttrek
king
12.6
Landelijke heffing
op
grondwateronttrek
king
13
MJPG-bestuursovereenkomst
13.1
Registratie van
bestrijdingsmidde
len
13.2
Geïntegreerde
bestrijding

diverse

alle bedrijven

Besluit
Akkerb.bedr. WM

alle bedrijven

diverse

alle bedrijven

Grondwaterwet

bedrijven die grondwater
onttrekken

Provinciale
wetgeving

MAATREGELEN

INVESTERING/
ÉÉNMALIGE KOSTEN EN
ONDERHOUDSKOSTEN
kosten zijn algemeen
ingerekend

•

kosten zijn algemeen
ingerekend

AFSCHRIJVING

EXPLOITATIEKOSTEN
f300,perjaar

BESPARING/
OPBRENGSTDERVING

VERPLICHT
VANAF

OPMERKINGEN

geen kosten

geen

geen

geen

divers

is niet nagetrokken
voor alle wetgeving

f2000,- 1 % van de
bedrijven per jaar

geen

geen

geen

?

waarschijnlijk zijn
slechts zeer weinig
bedrijven
vergunningplichtig

niet van toepassing
verklaard op boomteelt

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

Belastingswetgeving

bedrijven die > 100.000
tri 3 per jaar onttrekken,
dwz > 17 ha containers
of... ha vollegrond
hebben.

f 0,17 per m 3

geen

geen

geen

overnemen uit
fruit

waarschijnlijk
komen geen
bedrijven boven de
heffïngsgrens

MJPG bestuursovereenkomst

alle bedrijven

arbeid 12 uur/ha/jaar

n.v.t

n.v.t

besparing op
bestrijdingsmid
delen is nihil.

n.v.t

MJPG bestuursovereenkomst

alle bedrijven met accent
op sierheesters en
coniferen, bos en
haagplantsoen,
vasteplanten

waarnemen: 5 uur/ha/jaar

geen

begeleid
ing: 0.5
uur per/
week/ha
f3000,-

nihil

n.v.t

•

betreft o.a. ketel,
brandblusser, chemisch
afval, koelcel

afh. van pompcapaciteit
vergunning aanvragen bij de
provincie

geen vastgesteld beleid maar op
basis van vrijwilligheid.
Opschrijven van bestrijdingsmiddelen verbruik op het bedrijf.
geen vastgesteld beleid maar op
basis van vrijwilligheid
geïntegreerde bestrijding
toepassen

Besparing
middelen alleen
bekend bij
gewasgroep
coniferen en
sierheesters
overige
gewasgroepen
onvoldoende
kennis

ONDERWERP
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MJPG bestuurs13.3
Geleide bestrijding overeenkomst
meeldauw in roos

13.4
Taxuskever
bestrijden met
insectenparasitaire-aaltjes

MJPG bestuursovereenkomst

13.5
kanalisatie/
restricties
13.6
vervangen
spuitgeweer/
pistool

MJPG bestuursovereen-komst

BETREFT BEDRIJVEN

MAATREGELEN

20 bedrijven met rozen en onderstammen (= ...
% van het totaal)

op basis van vrijwillgheid
Installeren van een weerstation
bij meerdere bedrijven

sierheesters en coniferen
30% van de bedrijven
(alleen als er
waardplanten op het
bedrijf zijn)

MJPG bestuursovereen-komst.
WvO (concept
CUWVOBoomteelt), BM

sierheesters en
coniferen, vaste planten,
laanbomen, bos-en
haagplantsoen

13.7
mechanische onk.
bestr

MJPG bestuursovereenkomst

laanbomen, rozen en onderstammen, bos-en
haag

13.8
verbeteren van
spuitapparatuur
13.9
milieuhoek
13.10
afdak voor
spuitapparatuur

MJPG bestuursovereenkomst

alle bedrijven

MJPG bestuursovereen-komst
MJPG bestuursovereen-komst

alle bedrijven > 5 ha
10% van de bedrijven

INVESTERING/
ÉÉNMALIGE KOSTEN EN
ONDERHOUDSKOSTEN
f 10.000,-onderhoud:
f500,-

AFSCHRIJVING

op basis van vrijwillgheid de
larve van de taxuskever
bestrijden met Hetrorhabditus.

f 1,00 per mf

Nog niet duidelijk wat de
voorstellen voor het CTB en de
besluiten zijn van het CTB
Nog geen vastgesteld beleid
t.a.v CUWVO en BM.

Nog niet te kwantificeren

Autonome ontwikkeling in de
richting van mechanische
onkruidbestrijding. Wordt
gedaan op andere argumenten
dan overheidsmilieu-beleid.
Verschillend per gewasgroep
waarschijnlijk meest ingrijpend
bij laanbomen.
Op basis van vrijwilligheid
aanleggen van een milieuhoek
Op basis van vrijwilligheid afdak
maken.

sierheesters en coniferen:
nihil (bij overgang op
lagedruk handspuit)
Laanbomen en bos-en
haagplantsoen f 25000,(bij aanschaf veldspuit)

EXPLOITATIEKOSTEN
begelei
ding van
DLV.
kosten
nog niet
bekend

BESPARING/
OPBRENGSTDERVING
Besparing: 7
bespuitingen:
middel f250,arbeid: 1 uur per
ha

VERPLICHT
VANAF

OPMERKINGEN

n.v.t

Uitgangspunt:
weerstation
bestrijkt een
cirkel van 10 km.
Aanname in
centra 10
bedrijven bij
elkaar. Buiten de
centra 1
weerstation per
bedrijf.

geen

geen

besparing van
middel: 4 x
Ortheneè 14,-/ha
= f56,IxCuraterè
f200,-/ha
arbeid: 30
uur/ha/jaar

n.v.t

10%

verwaarlo
zen

besparing van 6,0 waarschijnlijk
uur
medio 1996.
tijdwinst/ha/bespui
ting

Nog niet te overzien, omdat
de techniek nog niet
voldoende is ontwikkeld.
f13000,-

15%

f5000,-

15%

n.v.t

f500,-

geen

n.v.t
n.v.t

INVESTERING/
ÉÉNMALIGE KOSTEN EN
ONDERHOUDSKOSTEN
nvt

AFSCHRIJVING

1. veldspuiten: aanschaffen van
driftarme- en kantdoppen
2.handmatiqspuiten zone van 1
meter
3. onbeteelde zone van 0.5 m

20 % van de bedrijven in
het sierteeltcentrum
Boskoop

80% van de bedrijven in
het sierteeltcentrum
Boskoop

WET OF REGEL

BETREFT BEDRIJVEN

MJPG bestuursovereenkomst en
WvO-(concept
Cuwvoboomteelt)

0% van de ondernemers,
ondernemers met
percelen gelegen aan
oppervlaktewater (deze
optie wordt dus niet
gekozen)

13.11b
spuitvrijezöne 1,5
m met driftvrije
doppen en
kantdop

MJPG bestuursovereenkomst en
WvO-(concept
Cuwvoboomteelt)

80% van de bedrijven
buiten het sierteeltcentrum Boskoop.

13.11c
spuitvrije zone
van 0,5 m met
handmatig
bediende
spuitboom
13.11.d
geen spuitvrije
zone en met windscherm

MJPG bestuursovereenkomst en
WvO-(concept
Cuwvoboomteelt)
MJPG bestuursovereenkomst en
WvO-(concept
Cuwvoboomteelt)

ONDERWERP

13.11a
spuitvrijezöne
m

14
Oriëntatie op
wetgeving
15
Energie-heffing

5

alle bedrijven

alle bedrijven

MAATREGELEN

BESPARING/
OPBRENGSTDERVING
n.v.t

VERPLICHT
VANAF

OPMERKINGEN

n.v.t

EXPLOITATIEKOSTEN
n.v.t

waarschijnlijk
medio 1996.

Door aanschaf van
driftarme doppen
en kantdoppen kan
de spuitvrijezöne
1,5 m worden, zie
bij spuitvrije zone
van 1,5 m.

ad 1. nihil
ad 2. meer arbeid, afh. van
gewas, bereikbaarheid e.d.

n.v.t

n.v.t

ad 3.
opbrengstderving
door 1,5%
minder beteelde
oppervlak

waarschijnlijk
medio 1996.

maatregel geldt
alleen voor veldspuiten, dus 1
zone van 1 meter
kan handmatig
worden gespoten.
In sommige gebieden is er al een
spuitvrije zone van
0,5 m.

zone van 0,5 m niet betelen

geen

n.v.t

n.v.t

opbrengstderving
door 2,5 %
minder beteelde
oppervlak

waarschijnlijk
medio 1996

plaatsen van een windscherm

f 1000,-per ha

10%?

geen

geen

waarschijnlijk
medio 1996

20 uren per jaar

n.v.t.

n.v.t.

geen

1-1-'90

n.v.t.

n.v.t.

geen

Opmerkingen
• Zodra een boomteeltbedrijf meer dan 1000 m 2 glas heeft, valt het niet meer onder het Besluit Akkerbouwbedrijven Wet Milieubeheer. Het is dan individueel vergunningplichtig, waarbij het waarschijnlijk met dezelfde
eisen te maken krijgt als de bedrijven die er wel onder vallen.
• Extra keuringskosten NAK-B zijn niet gekwantificeerd.
• Binnenkort veranderende AM-regelgeving betekent extra kosten voor bemonsteren bij ingebruik nemen van het perceel; d.w.z. enkele honderden guldens per ha per bemonstering.
• Financiële gevolgen van de ARBO-wetgeving zijn niet gekwantificeerd.

LASTENVERZWARING FRUITTEELT
Onderwerp
1.
Grondonderzoek
1.1
Schone grond
verklaring
1.2
Nulsituatie
onderzoek bodem

wet/regel

bedrijven met
nieuwbouwplannen

bodemonderzoek verrichten

2000,-/20 jaar

Besluit
akkerbouwbedrijven
milieubeheer
BOOT

zie AGV

5% van de
bedrijven

vervuiling van de bodem bepalen
voor plaatsing en na opheffing van
ondergrondse opslagtanks moet de
bodem worden onderzocht

4500/20 jaar
10% afschr

zieAGV

10% van de
bedrijven

lozen op de riolering
lozen op het oppervlaktewater als
geen riool binnen afstand aanwezig
is. Voorwaarde hierbij is een
septictank en een infiltratievoorziening
bedrijven die een rioolaansluiting
hebben moeten ook een interne
riolering aanleggen
lozen op riool
lozen op oppervlaktewater als geen
riool binnen afstand aanwezig is.
Aanvragen van vergunning
het aanleggen van een vul- en
spoelplaats voor de spuitmachine
met opvangvoorzieningen voor
residuen

zie 4.2

VWO

10 % van de
bedrijven

Bestuursovereenko
mst MJPG

3.3
Milieuadviezen
4
Aansluiten
riolering
4.2
Aansluiten riolering
of aanleg septictank
en vetvangput

investering

zieAGV

2.3 a
Spoelwaterontijzeringsinstallatie
2.6
vullen en spoelen
spuit machine

maatregel

Woningwet/bouwverordening

2
Lozen afvalwater
op riool, oppervlaktewater en
bodem
2.1
Huishoudelijk
afvalwater

2.2
Schrobputjes

aantal bedrijven

Besluit
akkerbouwbedr.
Wet Milieubeheer
VWO

alle bedrijven

alle bedrijven

Inschakelen commerciële voorlichters voor adviezen op milieugebied

10% van de
bedrijven

aanleg
aansluiten

exploitatie
kosten

besparing

verplicht Opmerkingen
vanaf

1994/95

Nieuwbouw/verbouw is in de fruitteelt
niet frequent. Grote spreiding in de
kosten afhankelijk van de gemeente
tussen de 500 en 3000 gulden
1-1-1993 Alleen als bodemvervuiling wordt
vermoed, is een nulsituatieonderzoek
verplicht

Bedrijven met afval water van
kantines en toiletten moeten onder
bepaalde voorwaarden worden
aangesloten op de riolering of andere
voorzieningen treffen..

500

zie 4.2

100
5.000
10% afsch

Een goede voorziening moet waarschijnlijk worden aangelegd in het
kader van de VWO en het bestuursovereenkomst MJPG
500/jr.

25.000
onder 5%

De kosten zijn afhankelijk van de
afstand tot het riool. Ook kan een
deel van de e kosten door de
gemeente of waterschap worden
gedragen

Onderwerp

wet/regel

4.3
riolering
5
Afvalstoffen
5.1
asbest
5.2 a
afval afvoeren

WVO

5.2 b
afval
snoeihout en
gerooide bomen

Gemeentelijke
verordening

5.5
plastic afval

Convenant plastic
afval

5.6
Puin
5.7
restanten
gewasbeschermingsmiddelen

Wet milieubeheer/
Stortbesluit
Wet milieubeheer
verordening
Landbouwschap

5.8
Bagger

Besluit vrijstelling
stortverbod buiten
inrichtingen

8
Chemisch afval
8.1
koelinstallaties

asbestverwijderings
besluit
Besluit
akkerbouwbedrijven
milieubeheer

CFK besluit

aantal bedrijven

maatregel

investering

verhoging heffing op
vervuilingseenheden

exploitatie
kosten
180

besparing

verplicht Opmerkingen
vanaf
1996

zie AGV

alle bedrijven

afvoer via erkend bedrijf

25-50/m"

1-7-1993

zie AGV

alle bedrijven

afvalstoffen afvoeren

1 MJ/ha
(50,-)

5% van de
bedrijven

In plaats van verbranden van
afvalhout moet snoeihout versnipperd worden of worden afgevoerd
versnipperen afvalhout met versnipperaar

1-4-1994 Afgeleid van AGV, uitgaande van een
kleiner volume afval wat afgevoerd
moet worden naar de stort
rot fruit, boompalen, divers
+/-1994 Het versnipperen vraagt niet meer
arbeid dan verbranden wel is de
aanschaf van een versnipperaar
noodzakelijk.
Veel agrarische gemeenten maken
een uitzondering voor het verbranden
van snoeihout. mits bepaalde regels in
acht worden genomen.

zie AGV

alle bedrijven

plastic afval (fertigatieslangen)
moeten worden teruggenomen door
de leverancier

zie AGV

alle bedrijven

1000

zie AGV

alle bedrijven

Vergunning voor storten
afvoer recycling bedrijf
Afvoer verpakkingen na reiniging
met fustreiniger
restanten inleveren bij KCA depot

bedri'ven met
oppervlaktewater

In bepaalde situaties verplicht
onderzoek
Incidenteel beperking aan de
verspreiding

1000/1 Ojr.

?

betreft investering in fustreininger.
Inleveren lege verpakkingen is gratis.
Restanten middel moet betaald
worden.
Vanaf medio 1990 is de verordening
in maatregelen omgezet.
1-4-1994 Onduidelijk wat de kosten zijn . De
opgenomen kosten zijn de kosten
voor bemonstering. De afvoerkosten
van vervuilde bagger zijn erg hoog.
onduidelijk is wie deze kosten moet
dragen

60 % van de
bedrijven

keuring koelinstallatie
eisen aan koelmiddel

2000,-

350,-/jr.

1/1/93

zie AGV

6.500,10% afschr

fertigatieslangen worden gratis
teruggenomen. Het volume ander
plastic afval is beperkt en wordt bij
restafval afgevoerd

1500
10 % afschr

50-100/jr.

(middel)

1-101989

Keuringskosten installatie.
Investering in CFK vrije
koelmiddelen en eventueel
aanpassing van de koelinstallatie

Onderwerp
9
Opslag en gebruik
bestrijdingsmiddelen
9.1
Opslag en aanmaken gewasbeschermingsmiddelen
9.3
spuitlicentie

aantal bedrijven

maatregel

zieAGV

alle bedrijven

eisen aan de kast

zieAGV

30% van de
bedrijven

volgen van een cursus tenzij men is
vrijgesteld
aanvragen spuitlicentie

600-

wet/regel

Bestrijdingsmiddelenwet
Besluit akkerbouwbedrijven
Milieubeheer
Besluit vakkennis

investering

exploitatie
kosten

besparing

verplicht Opmerkingen
vanaf

1-111995

37,50

9.4
vergunning
grondontsmetting
9.5
Spuitkeuring

BM regulering
grondontsmetting

zieAGV

10% van de
bedrijven

vergunning aanvragen

45/2 jaar

BM

zie AGV

alle bedrijven

verplichte keuring eens in de twee
jaar

250/2 jr.

9.6
verpakkingen
bestrijdingsmiddelen
9.8
gewasbescherming
algemeen

Verordening
Landbouwschap

zie AGV

alle bedrijven

fustreiniger

zie 4.7

MJPG
Bestuursovereenkomst

voorlichting en bewustwording:
registratie gewasbeschermingsmiddelengebruik
deelname aan voorlichting

9.9vermindering
afhankelijkheid
bestrijdingsmiddelen
9.10 vermindering
omvang gebruik
bestrijdingsmiddelen

MJPG
Bestuursovereenkomst

Stimulering geïntegreerde en
biologische teelt zie 0.2

MJPG
Bestuursovereenkomst

Reductie volume gebruik
bestrijdingsmiddelen van 23% in
1995 én 44% In 2000:

De eisen zijn iets aangescherpt. De
bestaande kasten hoeven waarschijnlijk niet worden aangepast. De
aanpassing geldt met name voor
grotere kasten > 400 kg

1-7-1996
40 uur arbeid

100

arbeid:
60 uur/j r.

1-1-1993 Alleen bij bedrijven in
zandgebieden in Brabant en
Limburg.
1997/98 Keuringskosten vallen weg tegen
besparing van middelen door een
goed afgestelde spuit

1990

In het algemeen zal er meer arbeid
worden besteed aan de oriëntatie op
het middelengebruik. Deelname aan
studieclubs, voorlichtingsavonden,
registratie van gebruik etc.

1990

1500/ha

19951998

De reductie van het volume is in de
praktijk niet in deze mate haalbaar. De
bedragen zijn een grove benadering
op basis van onderzoek en de
inschatting van kwaliteitsverlies.
Verder zat door het gebruik van de
tunnelspuit op een deel van de
bedrijven de reductiedoelstelling
gehaald worden. Beide opties: een ver
doorgevoerde geïntegreerde teelt en
een tunnelspuit zijn op dit moment niet
voor de praktijk breed inzetbaar.

Onderwerp

wet/regel

aantal bedrijven

maatregel

9.11
vermindering
emissie bestrijdingsmiddelen

MJPG
Bestuursovereenkomst
WVO

10% van het
areaal in gebieden met oppervlaktewater met
name in Noord en
Zuid Holland,
Utrecht en deels in
Flevoland,
Zeeland en
Gelderland

9.12 regulering en
sanering
bestrijdingsmiddelen

MJPG
Bestuursovereenkomst

alle bedrijven

Vermindering van de emissie naar
lucht, bodem en oppervlaktewater in
1995 met resp. 30-35,40-45 en
>70% en in 2000 met >50, >75 en
>90 %
De maatregelen zijn deels gelijk aan
0.1. en 0.2. Voor een deel van de
bedrijven zal met name naar het
oppervlaktewater aanvullende
maatregelen moeten worden
getroffen zoals:
spuitvrije zone
tunnelspuit
windscherm
De toelatingscriteria van bestrijdingsmiddelen worden verscherpt
waardoor voor bepaalde middelen
het gebruik van een spuitvrije zone,
windscherm of tunnelspuit nodig
wordt.
Ook kunnen er middelen worden
verboden.

9.13 verbetering
van de arbeidsomstandigheden
9.14
grondwaterbeschermingsgebieden

MJPG
Bestuursovereenkomst
Wet Grondwaterbescherming
Provinciale
verordening

10
Opslag brandstof
en gebruik
stooktoestellen
10.1
Opslag olietank
10.2
afleverpompen
motorbrandstoffen

BOOT
AMVBWM
CPR

15% van het
areaal

zie AGV

zieAGV

alle bedrijven

investering

De maatregelen (open grotendeels
mee met andere maatregelen van
het MJPG
bepaalde bestrijdingsmiddelen zijn
niet toegestaan waardoor
alternatieven moeten worden
gebruikt of schade optreedt

aanleg lekbak
keuring

exploitatie
besparing
kosten
200-500,- per
haperjr.

verplicht Opmerkingen
vanaf
1995Er kunnen verschillende maatregelen
1998
genomen worden. De verschillen
tussen de bedrijven zijn erg groot,
tussen de 200 en 1000 gulden per ha
per jaar Het genoemde bedrag is een
benadering waarbij de besparingen,
kosten en investeringen van diverse
opties naar een gemiddeld kostenbedrag per ha zijn omgerekend.

?

1997

De kosten zijn moeilijk te
kwantificeren
Is deels een autonome ontwikkeling.
De verplichte toepassing van
middelen met een windscherm of een
tunnelspuit leidt tot extra kosten en
zijn al opgenomen onder 0.3

1990

2000
10% afsch
1%ond.
zie 10.1

100/ha
schade en
extra
toepassing

1-1-1989 Het bedrag is een grove benadering.
In grondwaterbeschermingsgebieden
mogen bepaalde middelen niet
worden gebruikt wat leidt tol gebruik
van minder effectieve middelen of
dooreen extra toepassing of door
schade aan de vruchten

40

1-1993

afgeleid van AGV, kleinere opslag in
de fruitteelt

Onderwerp

wet/regel

10.3
Opslag afgewerkte
olie

Besluit
akkerbouwbedrijven
MB

zie AGV

aantal bedrijven

maatregel

investering

alle bedrijven

vaatwerk in vloeistofdichte lekbak
inregen bescherming
afvoer afgewerkte olie

250
10%afsch

exploitatie
kosten

besparing

verplicht Opmerkingen
vanaf
1-1-1994 afgeleid van AGV, kleinere opslag

1 % ond.
11
Geluid - en
lichthinder
11.1
Geluid
vrachtwagens,
toestellen en
koelinstallaties
12
Vergunningen en
meldingsplicht en
registratie
keuringen
12.2
grondwateronttrekki
ng
12.3
vergunning amvb
akkerbouw
12.4
energieheffing

Besluit
akkerbouwbedrijven
wet milieubeheer

zieAGV

15% van de
bedrijven met
koetmachines

Maximaal geluidsniveau op
bepaalde tijdstippen van de dag
niet overschrijden
geluid beperkende maatregelen

1000

Op basis van dit onderdeel van de
wet kunnen eisen worden gesteld
aan het geluidsniveau van de
koelinstallatie.

grondwaterwet

zie AGV

15% van alle
bedrijven

375

Kosten voor de aanvraag van een
vergunning in de Provincie Limburg

AmvBWM

idem
AGV

afhankelijk van de hoeveelheid een
vergunning aanvragen
? heffing
vergunning aanvragen
of meldingsplicht

Centraal
door het
LEI

heffing op gas en elektriciteit

1500
300

LASTENVERZWARING GLASTUINBOUW
Overzicht van de wettelijk voorgeschreven milieumaatregelen en de daarmee gepaard gaande
kosten voor de sector glastuinbouw over de periode 1990 t/m 1998.
Dit overzicht bestaat uit twee bij elkaar horende tabellen. In tabel 1 is weergegeven welke maatregelen in
de verschillende wetten zijn voorgeschreven. In tabel 2 is aangegeven welke kosten gepaard gaan met de
verschillende maatregelen. Maatregelen die in tabel 1 voor meerdere "bedrijfsactiviteiten" of afvalstromen
zijn opgenomen en waarvoor maar één keer kosten gemaakt worden zijn in tabel 2 samengevoegd.

Opmerkingen:
In de tabellen 1 en 2 zijn niet opgenomen maatregelen in het kader van bestuursovereenkomsten en
convenanten (MJA-E, MJP-G, convenante kunststofafval land- en tuinbouw) die geen wettelijke
verplichtende status hebben.
(In tabel 2a zijn de maatregelen die in het kader hiervan veel toegepast worden wel de kosten
weergegeven)
Verder zijn niet opgenomen de in de AMvB bedekte teelt WM opgestelde regels betreffende:
- gebruik vorkheftrucks
- bewaren LPG-wisselreservoirs
- gasdrukregel- en meetinstallaties aardgasgestookte installaties
- gedragsvoorschriften
- brandbestrijding
- gebruik van gasflessen
- afleverpompen voor motorbrandstoffen
- toepassen van ammoniak als koude middel
èn:
de regeling verwijdering verpakkingen (concept d.d. maart 1995)
De eventueel met deze eisen samenhangende kosten zijn niet of nauwelijks te kwantificeren en zijn
bovendien van geringe omvang.

Tabell: Overzicht verplichte milieumaatregelen glasgroente
onderwerp
1
Grondonderzoek
1.1
Schoongrond verklaring

wet

doelgroep

maatregel

verplicht
vanaf

Woningwet

bedrijf met (nieuw)bouwplannen

•

1994/1995

bedrijven vallend onder
de AMvB

•

alle bedrijven

•
•

AMvBWM
1.2
Nulsituatie onderzoek
2
Lozen afvalwater op riool, opp.water
en bodem
AMvB WVO
2.1
Huishoudelijk afvalwater

bodemonderzoek laten verrichten en op basis van resultaat
bouwvergunning aan te vragen kan evt. leiden tot
bodemsanering
vervuilingsgraad van de bodem bepalen (referentiemeting)

inwerking-treding
AMvB

2.2
Schrobwater vloeren (niet van
aanmaakruimtebestrijdings-middelen
2.3
Spoelwater ont-ijzering en filters van
waterdoserings-installaties
2.4
Spoelwater ontijzering

AMvB WVO

alle bedrijven

•
•

lozen op riolering
lozen op opp.water als geen riool binnen afstand aanwezig is,
mits via septictank van minstens 3 m3
lozen op riolering
lozen op opp. water als geen riool binnen afstand aanwezig is

AMvB WVO

alle bedrijven

•
•

lozen op riool
lozen op opp. water als geen riool binnen afstand aanwezig is

1-11-'95

AMvB WBB

alle bedrijven

•

1-2-'95

2.5
Uitlek- en percolatie-water
substraatafval
2.6
Uitiekwater subsiraatrrsatten
2.7
Ketelspuiwater
2.8
Water van bloemvoor
behandelings
middelen
2.9
waswater groenten

AMvB WVO

alle bedrijven

•
•

verspreiden over de bodem mits ijzergehalte van de
ontvangende boven-grond <10massa% Fe203, max. 750 m3 per
ha per jaar, ontheffing gemeente nodig
lozen op riool
lozen op opp.water als geen riool binnen afstand aanwezig is

AMvB WBB

alle bedrijven

•

AMvB WVO

alle bedrijven

AMvB WVO

alle bedrijven

•
•
•
•

AMvB WVO

groenten

•
•
•

1-11-'95

1-11-'95

1-11-95

Verspreiden over de bodem (met grondteelt), mits geen
bestrijdings-middelen, max. 50 m3/ha, ontheffing gemeente nodig
lozen op riool
1-11-'95
lozen op opp. water als geen riool binnen afstand aanwezig is
lozen op riool, mits op basis van actief chloor
1-11-'95
lozen op opp. water als geen riool binnen afstand aanwezig is,
mits op basis van actief chloor
middelen met zilverthiosulfaat naar de veilingen
lozen op riool
1-11-'95
lozen op opp.water als geen riool binnen afstand aanwezig is

onderwerp

wet

doelgroep

maatregel

2.10
Spoelwater
groenten,
bloembollen
2.11
Spoelwater
ionenwisselaars
2.12
Water van straatkolken op het erf
2.13
Water van reiniging kas
buitenkant kas

AMvB WBB

groenten, bloembollen

•
•

verspreiden over de bodem (waarop gespoelde gewassen zijn
geteeld), max. 750 m3/ha per jaar, ontheffing gemeente nodig
bezinkpunt

AMvB WVO

alle bedrijven

•
•

lozen op riool
lozen op opp.water als geen riool binnen afstand aanwezig

AMvB WVO

alle bedrijven
alle bedrijven

lozen op riool
lozen op opp. water als geen riool binnen afstand aanwezig is
lozen op riool of opp.water mits geen quaternaire
amoniumverbindingen, benzalkoniumchloride en chroomhoudende middelen
toepassen niet schadelijke middelen die op opp.water, riool
mogen worden of een mechanische reiniger
buitenkant kas: Verspreiden over de bodem (met grondteelt),
mits chemische schoonmaakmiddelen, geen chroom-houdende
schermmiddelen, max. 50 m3/ha per jaar, ontheffing gemeente
nodig
inwendige reiniging: Verspreiden over de bodem (grondteelt)
mits geen schadelijke reinigingsmiddelen, max. 50 m3/ha per
jaar, ontheffing gemeente nodig
lozen op riool
lozen op opp.water als geen riool binnen afstand aanwezig is

1-1V95

AMvB WVO

•
•
•

•
2.14
Water van reiniging kas
buitenkant kas en binnenkant kas

AMvB WBB

alle bedrijven

•

•

2.15
Condensorwater van stoomleiding en
verwarmingsketels
2.16
Koelwater
grondkoeling
2.17
Koelwater
grondkoeling

verplicht
vanaf
1-2-'95

1-1V95

1-2--95

AMvB WVO

alle bedrijven

AMvB WVO

bedrijven met knol-/wortel- •
stokgewassen

lozen op opp.water mits temperatuur <30UC en eisen Cl, Fe, org.
stof en 0 2

1-11-'95

AMvB WBB

idem

verspreiden over de bodem (met grondteelt) mits geen
verontreinigingen en temp <30, max. 750 m3/ha, ontheffing
gemeente nodig
diepinjectiesystemen in de bodem, mits geen verontreinigingen
en max. 2è3 C opwarmen en water terug naar grondlaag waar
vandaan, ontheffing gemeente nodig
lozen op opp.water bij geen gebruik van bestrijdingsmiddelen
opvangen en hergebruiken

1-2-'95

•
•

•

•

2.18
Condenswater

AMvB WVO

alle bedrijven

•
•

2.19
Condenswater

AMvB WBB

alle bedrijven

•

verspreiden over de bodem (grondteelt), mits ontdaan van
bestrijdingsmiddelen middels actief koolfilter, max. 750 m3/ha,
ontheffing gemeente nodig

1-11-'95

1-11-'95 voor Algoten
1-1-'98 voor
verzinkte goten
1-2-'95

onderwerp

wet

doelgroep

maatregel

2.20
Brijn omgekeerde osmose
2.21
Brijn omgekeerde osmose

AMvB WVO

alle bedrijven

•

lozen op opp.water, mits eisen Cl, Fe, 0 2 en org. stof

AMvB WBB

alle bedrijven

•

verspreiden over de bodem (met grondteelt), mits zoutbelasting
<75 gr Cl per m2 per jaar, max. 750 m3/ha, ontheffing gemeente
nodig
OF:diep injecteren in de bodem, mits zoutgehalte grondwater
hoger of gelijk zoutgehalte brijn, ontheffing gemeente nodig
bassin <3500 m'Vha moeten een over-stortvoorziening hebben
van tenminste 5m3/ha glas bij dagelijkse toediening of 30m3/ha
glas bij niet dagelijkse toediening
OF: voorziening waarbij condenswater-afvoer wordt gescheiden
van de hemel-waterafvoer (b.v. afkitten of speciale gootconstructie)
verbod op lozen, dus voorzieningen en kosten voor opvang,
hergebruik en/of afvoer
regenleiding voorzien van retourleiding als deze is voorzien van
afdruipventielen die uitkomen op opp.water

•
2.22
Lozen hemelwater

AMvB WVO

alle bedrijven

•

•

WVO, WBB, BM
2.23
Overig afvalwater (zoals condenswater
met bestrijdings-middelen)

alle bedrijven

•
•

verplicht
vanaf
1-11-'95
1-2-'95

1-1-'97

1-1-95

1962?
3
Lozen van drain- en drainage
water op riool, opp.water en
bodem
3.1
Opvang hemelwater

3.2
Meet- en registratieplicht
grondteelten

•

AMvB WVO

alle bedrijven m.u.v.
orchideeën

•

een bassin van SOOm'Vha (of gelijk-waardig water) verplicht

AMvB WVO

grondtelers

•
•
•
•
•
•

meten en registreren:
1 xp mnd volume drainagewater
1 x p mnd volume hergebruikt drainage water
volume toegediend gietwater
1 x p kwartaal analyse drainagewater (N,P, Na en EC)
1 x p mnd analyse kwaliteit drainagewater (N,P, Na en EC)

1-11-'95
substraatbed.
recircuieren
1-11-'96 andere
substraatbed.
1-11-'98 rozen op
substraat
1-1-2000
substraatbedrijven
<2000m2
1-1-97 grondteelt
1995-2000

1995 en 19972000
1996

onderwerp

wet

AMvB WVO
3.3
Meet- en registratieplicht substraatteelt

doelgroep

maatregel

substraattelers (incl.
potplanten)

• 1 x p mnd volume spuiwater
• volume toegediend water
• 1 x p kwartaal analyse spuiwater (N,P,Na en EC)
betekent:
• litertellers (afwijkingen max. 10%)
• registratie uren
• gegevens 5 jaar bewaren
• analyse onderzoek
• recirculatie bovengronds of ondergronds
• lozing spuiwater op riool/opp.water mits spuiwater boven bep.
Na-getal
• OF:verspreiden spui/drainwater over de bodem (grondteelt),
max. 750 m3//ha per jaar, ontheffing gemeente nodig
• recirculatie via ondergrond op voorwaarde dat: ligging
drainagekokers niet meer dan 25 cm van polderpeil en niet lager
dan 1.25 m beneden maaiveld en op 4 plaatsen hoeveelheid
drainwater meten en registreren opgepompte hoeveelheid water
en recirculatie ten minste 95%
• recirculatie middels nadere eis
• lozing op riool/opp.water mits spuiwater boven bep. Na-getal
groep a:
• 1995:10.000 m3/ha/jr
• 1996:9299
• 1997:8600
groep b:
• 1995:13.300 m3/ha/jr
• 1996:12.300
• 1997: 11.400
groep c:
• 1995:11.600 m3/ha/jr
• 1996: 10.800
• 1997:10.000

3.4
Recirculatieplicht substraatteelt

AMvB WVO
AMvB WBB

substraattelers
m.u.v. orchideeën

3.5
Recirculatieplicht grondteelt
3.6
Beperken watergift

AMvB WVO

grondtelers

AMvB WVO

grondtelers

4
Aansluiten riolering
AMvBWM
4.1
Afvalwater lozen op riolering algemeen AMvB WVO

bedrijven die onder de
AMvB's vallen

•
•
•
•

riolering moet vloeistofdicht zijn
vet- en olie-afscheider en sübvanger goed onderhouden
afvoercapaciteit optimaal benutten (WVO)
buffervoorzieningen voor gespreide lozing, evt. middels nadere
eis max. 50 m 3 en 24 uur lozingsmogelijkheid verplicht (WVO)

verplicht
vanaf
1995-2000

1-11-'96(uitz.
orchidee)
1-11-'98
roos 1-1-2000
bedrijven
<2000 m2

1-1-'98

inwerking treden
AMvB WM
1-11-'95
(WVO)

onderwerp

wet

doelgroep

maatregel

4.2
Aansluiten riolering

AMvB WVO

alle bedrijven die geen
aansluiting hebben op
riool maar waar
gemeenten riool
aanleggen of rioolaanlegplannen hebben
tenzij bedrijven buiten de
afstandsnormen to.v. de
hoofdafvoer liggen

•

betalen van de aansluitingskosten

Asbestverwijderingsbesluit
AMvBWM

bedrijven met asbest

•
•
•
•
•

licentieplicht bij verwijdering;
afval via erkend vervoer naar erkende afvalverwerking
afvalstoffen niet verbranden (uitz. verordening)
afvalstoffen (excl. snoeihout e.d.) niet in de bodem brengen
afvalstoffen (excl. snoeihout e.d.) zodanig afvoeren dat geen
verspreiding plaatsvindt
netjes en ordelijk bewaren
afstandseisen
afh. afstand: nadere eis m.b.t. hoeveelheid., duur en afdekken
bij bewaring langer dan 5 dagen alsnog op betonnen
vloestofdichte vloer
bij bewaring langer dan 5 dagen lekwater opvangen in
vloeistofdichte opslagruimte
geen iozing van lekwater op opp.water of riooi (afvoerkosten)
uitgezonderd lekwater van substraatafval (WVO)

5
Afvalstoffen
5.1
Asbest
5.2
afvalstoffen opslaan en afvoeren

5.3
Composteren
5.4
Opslag compost, plantaardig afval,
gebruikt substraat
materiaal

AMvBWM
AMvB WM
AMvB WVO

bedrijven die onder de
AMvB vallen

bedrijven die onder de
AMvB vallen
bedrijven vallend onder
AMvB WM AMvB WVO

•
•
•
•
•
•

6
Opslag en gebruik meststoffen
6.1
Opslag vloeibare kunstmeststoffen

AMvB WM
AMvB WWVO

bedrijven vallend onder
AMvB WM AMvB WVO

•
•
•
•
•

eisen opslagtank
vloeistofdichte lekbak
leidingen bovengronds
veiligheidsvoorschriften
schrobwater op riool (als geen riool op opp.water) WVO)

verplicht
vanaf
1-11-'96
substraatteelt
1-1-'98 grondteelt
1-1-2000
bedrijven
<2000 m 2 moet
aansluiting
gerealiseerd zijn
mits riolering aanwezig is binnen
afstandscriterium.

1 juli 1993
inwerking treden
AmvB WM

inwerking treden
AMvBWM
3 jaar na
inwerking
tredenAMvB WM
en
1-11-95
(WVO)

inwerking treden
AMvB WM en
-+1-11-'95
(WVO)

onderwerp

wet

doelgroep

maatregel

6.2
Opslag vaste meststoffen (organisch
en anorganisch)

AMvBWM

bedrijven vallend onder
AMvB WM AMvB WVO

•
•
•
•

6.3
gebruik organische meststoffen

7
Opslag zuivere C02
7.1
Opslagtank vloeibare C02
8
Chemisch afval
8.1
Koelinstallaties
8.2
Opslag K1-K2-K3-vloeistoffen en
chemicaliën
8.3
Assimilatielampen en TL-lampen
9
Opslag en gebruik bestrijdingsmiddelen
9.1
Opslag en aanmaken gewasbeschermingsmiddelen

afstandseisen opslag organische meststoffen
bij bewaring langer dan 5 dagen opslag op betonnen
vloeistofdichte vloer
bij bewaring langer dan 5 dagen lekwater opvangen in
vloeistofdichte opslagruimte
geen lozing van lekwater op opp.water of riool (afvoerkosten)
uitgezonderd lekwater (WVO)

verplicht
vanaf
3 jaar na
inwerking treden
AMvB WM en
1-11-'95(WVO)

•
•
•
•
•
•
•
•

gebruik dierlijke mest (BGDM) 125 kg P205/ha (= 33 stalmest/ha) 1995
maximaal gebruik overige organische meststoffen (BOOM)
6 ton champost/ha
6 ton GFT-compost/ha
1993
3 ton huisvuilcompost/ha
analyse materialen
gegevens leverancier

bedrijven die onder
AMvB-WM vallen

•
•

eisen opslagtank, leidingen en opslagterrein
eenmaal in de zes jaar keuring

inwerking treden
AMvB-WM

alle bedrijven

•
•
•
•
•

aanschaf- en onderhoudseisen
afvoer door erkend installateur
dichte verpakkingen
eisen opslagruimte
eisen hoeveelheid middelen

1-1-'93

BGDM, BOOM

alle bedrijven

AMvB WM

CFK-besluit
WCA
AMvB WM Richtlijn CPR
"Opslag gevaarlijke
stoffen in emballage"

bedrijven die onder
AMvB-WM vallen

inwerking treden
AMvB-WM

WCA

alfe bedrijven

•

afleveren bij erkende depots

1-9-'92

Bestrijdings-middelenwet
AMvBWM
AMvB WVO

bedrijven die onder de
AMvB WM vallen
BM
AMvB WVO

•
•
•
•
•
•

opslag in lekvrije bestrijdingsmiddelenkast
eisen aan de indeling van de kast
aanmaken in speciaal bestemd vaatwerk
aanmaken op vloeistofdichte vloer
geen schrobputjes in aanmaakruimte (geen lozing)
eisen waterleiding (geen lozing)

inwerking treden
AMvB WM,
1-11-'95 (WVO)

onderwerp

wet

doelgroep

maatregel

9.2
Gebruik gewasbeschermingsmiddelen

Bestrijdingsmiddelenwet
AMvB WM
Arbo-wet
WVO
WBB

bedrijven die onder de
AMvB WM vallen
BM
Arbo wet
WVO
WBB

•

BM

alle bedrijven

•

ruimtebehandeling alleen als ramen, deuren en ventilatieopeningen dicht tijdens en tot 2 uur na de behandeling
vaste leiding bovengronds aanleggen
veligheidsvoorschriften (waarschuwingsbordjes)
eisen aan de kleding
verplichting tot scholing werknemers
risico-inventarisatie
verbod op lozen, resten verspuiten over perceel of afvoeren naar
erkend verzamelplaats
alleen toegelaten middelen gebruiken en dan alleen volgens het
wettige gebruiksvoorschrift
spuitlicentie (opleiding) voor 5 jaar

BM (Regulering
grondontsmetting)
BM

alle bedrijven

•

vergunning aanvragen

1-1-'93

alle bedrijven

•

verplichte keuring

1-1'98

AMvB WVO
AMvB WM

alle bedrijven (bol en
knolgewassen)
die onder de AMvB WM
vallen
alle bedrijven

•
•
•

hergebruik, verbod op lozen
vloeistofdichte vloer
gedompelde produkten boven dompelbad of vloer bewaren

inwerking treden
AMvBWM

•

spoeiverplichting (fustreiniger) als is aangegeven

1989

BOOT (WBB)
(ondergronds) AMvB-WM
(bovengronds) (CPR,
richtlijnen)
AMvBWM

bedrijven die vallen onder
AMvB-WM BOOT

•
•

ondergrondse tanks opruimen?
bovengrondse tanks voldoen aan eisen?

januari, 1993 in
werking treding
AMvB WM

bedrijven die onder AMvB
WM vallen

•
•

inwerking treden
AMvB-WM

AMvBWM

bedrijven vallend onder
AMvBWM
bedrijven met WKK
vallend onder AMvB WM
alle bedrijven die onder
AMvB WM vallen

•
•
•

vaatwerk in vloeistofdichte lekbak
bewaren van afgewerkte olie in dubbelwandige tank of tank met
lekbak
installaties <660 kW, eenmaal per vier jaar gekeurd
installaties >660 kW, eenmaal per twee jaar gekeurd
eenmaal per twee jaar gekeurd

•

eenmaal per twee jaar gekeurd

•
•
•
•
•
•
•

9.3
Spuitlicentie
9.4
Grondontsmetting
9.5
Spuitapparatuur
9.6
Dompelbaden

9.7
Verpakking van bestrijdingsmiddelen
10
Opslag brandstof en gebruik stooktoestellen
10.1
Opslag olietank ondergronds en
bovengronds
10.2
Opslag afgewerkte olie
10.3
Keuring stooktoestellen op gas
10.4
Keuring WKK
10.5
Keuring stooktoestellen op olie

verplicht
vanaf
BM,1962
in werking treden
AMvB WM

Verordening Landbouwschap

AMvBWM
AMvB WM

1-7-'96

inwerking treden
AMvB-WM

inwerking treden
AMvB-WM

onderwerp

wet

doelgroep

maatregel

10.6
Eisen aan constructie, opstelling en
gebruik WKK, stookinstallaties en
aggregaten

AMvB WM

bedrijven die onder de
AMvB WM vallen

•
•
•
•
•
•

geluidsdempende maatregelen
brandbeveiliging
eisen opslag brandstof
NOx-emissie eisen
lekvoorzieningen olie e.d.

AMvB WM

transportvoertuigen voor
aan- en afvoer van
produkten, koel
installaties e.d.
toepassers van
assimilatiebelicht-ing

•

max. geluidsniveau op bepaalde tijdstippen van de dag niet
overschrijden
geluid beperkende maatregelen (isolatie)

inwerking treden
AMvBWM

gevelschermen toepassen, dicht van zonsondergang tot
zonsopgang gedurende het hele jaar
tussen 1 sept. en 1 mei tussen 20 en 24 uur de lampen uit of
bovenscherm
evt. nadere eisen door de gemeente

inwerking treden
AMvB WM (in
gevallen 3 jaar na
inwerking treden)

11
Geluid- en lichthinder
11.1
Geluid vrachtwagens, toestellen en
(koel)installaties
11.2
Lichtemissie

AMvBWM

•
•
•
•

12
Vergunningen en meldingsplicht en
registratiekeuringen
12.1
Vergunningaanvraag AMvB WM

12.2
Registratie keuringen
12.3
Meldingsplicht m.b.t. AMvB WVO
12.4
Registratieplicht grondwateronttrekking

AMvBWM

bedrijven die niet voldoen
aan definiëring
(afstandseisen en ligging
in speciaal gebied)

kan leiden tot:
a: wel een vergunning:
• extra maatregelen bijv. m.b.t. geluidshinder om bedrijfsvoering
voort te kunnen zetten
b: geen vergunning:
• stoppen bedrijfsvoering
gemeente beslist

AMvB WM

alle bedrijven

AMvB WVO

alle bedrijven

Grondwater-wet

bedrijven die grondwater
onttrekken

registratie keuringen (vb ketel, brandblusser, chemisch afval,
koelcel)
schriftelijk melden dat bedrijf voldoet aan de AMvB bij de
waterkwaliteitsbeheerders
afhankelijk van de hoeveelheid grondwater die jaarlijks wordt
onttrokken een vergunningplicht, aanvragen bij de desbetreffende
provincie

verplicht
vanaf
inwerking treden
AMvBWM

inwerking treding
AMvBWM
betekenis voor
nieuwbouw in
1995
betekenis voor
bestaand in 1996
(vergunning
aanvraag)
inwerking
treding AMvB
aanmelden voor
januari 1996
1984

Tabel2: Overzicht kosten verplichte milieumaatregelen.
onderwerp
1
Grondonderzoek
1.1
Schoongrond verklaring
1.2
Nulsituatie onderzoek
2
Lozen afvalwater op riool, opp.water en
bodem
2.4
Spoelwater ontijzering
2.6
Uitlekwater substraatmatten
2.8
Water van bloemvoor behandelingsmiddelen
2.10
Spoelwater groenten, bloembollen
2.13/2.14
Water van reiniging kasdek

2.14
Water van reiniging buiten- en binnenkant
kas

beschrijving van de met kosten
gepaard gaande maatregel

investering

onderhoud

bodemonderzoek

opmerkingen

geen jaarlijkse kostenpost; kosten
afhankelijk van omvangrijkheid van het
onderzoek vanaf ca 1500,idemals 1.1

bodemonderzoek

ontheffing aanvragen voor verspeiding
over de bodem
ontheffing aanvragen voor verspreiden
over de bodem
inleveren restanten zilver-thiosulfaat bij
de veiling

eenmalige kosten voor aanvraag van de
ontheffing bij de gemeente
idem als 2.4

ontheffing aanvragen voor verspreiding
over de bodem
mechanische kasdekreiniger;
• zelf
• loonwerk
flO.000-110.000
f 0,25 - 0,30/m2
• ontheffing aanvragen voor
verspreiding over de bodem
• hoge druk reiniger

idem als 2.4

evt. verwerkingskosten die de veiling in
rekening brengt

f2.900-6.600
2.17
Koelwater grondkoeling

afschrijving

ontheffing aanvragen voor
verspreiding over
de bodem

10%

5%
idem als 2.4

10%

5%
idem als 2.4

onderwerp
2.18/2.19
Condenswater

2.19
Condenswater

beschrijving van de met kosten
gepaard gaande maatregel
• condensgoot
• centrale condenswater afvoer
• Al goot
• coaten verzinkte goten

•
•

investering

afschrijving

onderhoud

f0,50mf
f0,50/m 2

7%
7%

0,5%
0,5%

f1,50/m 2
f1,50-2,00/m 2

7%
15%

0,5%
1,0%

ontheffing voor verspreiding over
de bodem
carbo-flo

idem als 2.4

f34.000-180.000
2.21
Brijn omgekeerde
osmose

ontheffing aanvragen voor
verspreiding over
de bodem

2.22
Lozen hemelwater

hemelwaterafvoervoorziening
•
5m3/ha
• 30m3/ha

2.23
Overig afvalwater
3
Lozen van drain- en drainagewater op
riool, opp.water en bodem
3.1
Opvang hemelwater
3.1
Opvang hemelwater
3.2/3.3
Meet- en registratieplicht grondteelten
3.4
Recirculatieplicht substraatteelt

10%

5%

•
•
•
•
•
•
•

literteller
grond- en watermonsters plus
analyses
drainwaterop- vang en afvoer
folies
grondwerk
leidingen, pompen, silo (100 m3)
drainwater ontsmetter

wordt weinig toegepast
idem als 2.4

keuze inhoud afhankelijk van de
hoeveelheid gietwatertoediening
f1.000
f3.000

10%
10%

2%
2%

retourleiding voor afdruipventielen aan
regenleiding

opvang hemelwater;
• bassin
• tank
apparaat voor omgekeerde osmose

opmerkingen

voor niet gereguleerde
afvalstromen kunnen evt. afvoerkosten
gelden

f10.000
f13.000
f24.000-152.000

15%
10%
15%

5%
2%
1,50%

f250 - 900

25%

5%

keuze afhankelijk van de benodigde
capaciteit
(3)maandelijkse kosten
ca f100 per monster
afhankelijk van het systeem en de teelt

f0,50-2,50/m'
f0,15/m 2
f0,80/m 2
f10.000

} 16,7%

}0%

f45.000 - 80.000

15%

5%

afhankelijk van de capaciteit

onderwerp
3.5
Recirculatieplicht grondteelt

4
Aansluiten riolering
4.1/4.2
Lozen op riolering

5
Afvalstoffen
5.1/5.2
Afvoeren van afvalstoffen

5.4
Opslag compost, plantaardig afval, gebruikt
substraatmateriaal
6
Opslag en gebruik meststoffen
6.1/6.2
Opslag meststoffen
7
Opslag Zuivere C 0 2
7.1
Opslagtank vloeibare C 0 2
8
Chemisch afval
8.1
Koelinstallaties
8.3
Assimilatielampen en TL-lampen

beschrijving van de met kosten
gepaard gaande maatregel
• gesloten drainage systeem
• leidingen, pompen, silo (100m3)
• drainwater ontsmetter

•
•

kosten voor aansluiting op riolering
buffer voor gespreide lozing (max.
50m3/ha)

investering

afschrijving

onderhoud

f1.40-1.60/nf

7%

1%

f10.000

16,7%

0%

f45.000 - 80.000

15%

5%

f30.000 - 35.000

5

1

f3.700

10%

2%

kosten voor afvoeren van afvalstoffen

f 4 0 - 60 m f

7%

1%

•
•

f40 - 60/nf

7%

1%

f2.000

10%

1%

keuring van de tank

onderhoudscontract
afvoeren gebruikte en kapotte lampen

afhankelijk van de capaciteit

Op dit moment ontbreekt het aan inzicht in
de kosten voor het verwijderen en afvoeren
van afval; deze kunnen naar onze
verwachting echter hoog oplopen

vloeistofdichte vloer

vloeistofdichte vloer
lekbak voor buffervaten vloeibare
mest

opmerkingen

één keer in de zes jaar moet de tank
worden gekeurd

f300/jr
er is geen inzicht in de kosten van
afvoeren, dit kan per gemeente verschillen

onderwerp
9
Opslag en gebruik bestrijdingsmiddelen
9.1/9.6
Opslag en aanmaken gewasbeschermingsmiddelen
9.3
Spuitlicentie
9.4
Grondontsmetting
9.5
Spuitapparatuur
9.7
Verpakking van bestrijdingsmiddelen
10
Opslag brandstof en gebruik
stooktoestellen
10.1
Opslag olietank ondergronds en bovengronds
10.2
Opslag en afvoer afgewerkte olie
10.3/10.4/10.5
Keuring installaties
10.6
Eisen aan constructie van stookinstallaties

11
Geluid- en lichthinder
11.1
Geluid
11.2
Lichtemissie

beschrijving van de met kosten
gepaard gaande maatregel

investering

•
•

f 4 0 - 60/m^

vloeistofdichte vloer
afsluiten van schrobputjes

cursus volgen

afschrijving

7%

onderhoud

opmerkingen

1%

± f1.000,-

het diploma geldt 5 jaar

aanvragen vergunning

per gebruik een vergunning aanvragen

keuring
fustreiniger

f125-1.500

10%

1%

verwijderen ondergrondse tank?

kosten voor opslag en afvoer
keuringskosten

één maal per 2 of 4 jaar

kosten van aanpassingen

inzicht ontbreekt of de huidige
stooktoestellen voldoen aan de NO-x-eisen
en daarnaast als ze niet voldoen kan dit
dan door technische aanpassingen worden
gerealiseerd?

kosten voor aanpassingen

inzicht in evt noodzaak voor aanpassingen
ontbreekt

geveischerm
• doek
• installatie + montage
horizontaal scherm
• doek
• installatie + montage

f 6 - 8 /m 2 gevel
f 15/m 2 gevel

20%
14%

5%
5%

f6-10/m2doek
f7,5 - 10/m2

20%
14%

5%
5%

onderwerp
12
Vergunningen en meldingsplicht en
registratie keuringen
12.1/12.4
Vergunningaan
vragen
12.3
Meldingsplicht

beschrijving van de met kosten
gepaard gaande maatregel

investering

kosten voor vergunningen

f5.000-10.000

kosten gepaard gaande met melding
(bijv. advies)

afschrijving

onderhoud

opmerkingen

Tabel 2a: Overzicht kosten Meerjarenafspraak Gewasbescherming en Meerjarenafspraak Energie
onderwerp
1
MJP-G
1.1

1.2
1.3

beschrijving van de met kosten
gepaard gaande maatregelen

investering

afschrijving

onderhoud

insectengaas:
• venlo (gaas incl. monteren en
aanpassingen)
• breedkapper
- systeem
-gaas

H - 9/m'

20%

2%

f6-15/m2
f3,50 - 7,50/m2
gaas

20%
20%

2%
2%

f20.000 - 23.000

10%

5%

f6/m z
• arbeid waarnemen
• inzet biologische
bestrijders
• kosten uitgangs
materiaal
• kleding
• kosten advisering
• enz.

10%

5%

brander voor ontsmetten van vloeren
stomen met onderdruk:
• stoomappen dages op ketel, zeilen
en leidingen
• afzuigsysteem

•
1.4
maatregelen in het kader van geïntegreerde •
•
gewasbescherming
•
(geen dpm)

bedrijfshygiëne
resistente rassen
geleide bestrijding
biologische bestrijding

2
MJA-E
2.1

wamte opslagtank

f65.000 -105.000

7%

2%

2.2
2.3
2.4

condensor
retarder
wkk

f14.000-33.500
f1.400-1.700/ketel
p.m.

14%
7%

1%
0,5%

opmerkingen

geldt bij toediening C0 2 via ketel
bedrag afhankelijk van capaciteit
afhankelijk van vermogen
nutsbedrijf

onderwerp
2.5

2.6
2.7
maatregelen in het kader van
energiebesparingen
(geen dpm)

beschrijving van de met kosten
gepaard gaande maatregelen
energiescherm:
• gevel
-doek
- installatie +
montage
• horizontaal
-doek
- installatie +
montage
toepassen diverse isolatiematerialen

investering

afschrijving

onderhoud

f6-8/m 2 gevel
f15/m 2 gevel

20%
14%

5%
5%

f3,50-6/m 2 doek
ƒ7,50- 10/m2

20%
14%

5%
5%

•
•
•
•
•

•
•
•

energiepian
registratie
klimaatinstel lingen
ketelinstellingen
kennis fysiologie en kasklimaat

?

opmerkingen

afh van de bedrijfssituatie bijv. isolatie,
leidingen, ketel, kieren dichten enz.
cursussen
arbeid
kosten advisering

LASTENVERZWARING PADDESTOELENTEELT
Tabel 1: overzicht kosten verplichte milieumaatregelen champignonteeltbedrijven.
onderwerp

wet/regel

maatregel
bedrijf

investering
bedrijf

(D
1

-

2

2.1

Grondonderzoek
" Lozen afvalwater
op opp.water (en
riool)

WM

Afschrijving en
onderhoud %
of variabele
kosten

exploitatie
kosten per
100m2 per
teelt (2)

schonegrondverklaring

ingangsexploitatie
verplichkosten per
gem. bedrijf tingsjaar

(D
2000,-

90/94

WVO

vergunning

opmerkingen/besparingen
(zie ook toelichting op deze tabel)

85/90

2000

alleen bij vervanging of uitbreiding
Alle bedrijven die op het opp.water lozen(al of niet via een gemeentelijk riool) zijn
WVO-vergunning plichtig. In 1985 zijn hiervoor al richtlijnen verschenen. Deze
zijn met name vastgelegd in het CUWVO VI rapport "Afvalwater problematiek
champignonteelt-bedrijven" (aug. 85) en de aanvullende nota (feb.89)
Er is geen AMvB van kracht.
Dit is voor de meeste bedrijven al voor 90 van kracht geworden.
Het aantal VE's is sindsdien niet gewijzigd, de heffing per VE wel, dit verschilt per
Zuiveringsschap. De gemiddelde stijging bedroeg ± f30,-A/E.
Alleen indien toegepast*
Voor het lozen van niet verontreinigd koelwater zijn sinds kort ook heffingen van
kracht. De ingangsdatum en hoogte van de heffing verschillen sterk per waterschap;
Hhrs West Brtabant: per 1-1-95: 8ct/m 3
Veel bedrijven hadden voor 90 al een bezinkput in gebruik. Het jaar van verplichting verschilde per regio.
Alle nieuwe en uitbreidende bedrijven vanaf 90 verplicht, voor bestaande bedrijven afhankelijk van de gemeente.

Spoelwater uit
cellen, werkgang en
werkvloer (buiten)
Lozen koelwater
(indien grondwaterkoeling toegepast)

"

2.3

Bezinkput

"

aanleg

8000,-

7% + 1 %

85/90

2.4

Aansluiting
op riolering (en evt.
buffer)
Afvoer slib uit bezinkput

"

aanleg

20000

10%+ 2%

85/95

BOOM

afvoer-kosten

f500,-/jr

85/90

Bemonstering slib
uit bezinkput
Grondwateronttrekking

BOOM

bemonstering

f300,-/jr

Afvoer naar stort of uitrijden over land.
Meestal wordt het slib door een loonwerker uit de bezinkput verwijderd en over
land uitgereden, (minimaal 6x per jaar) Alleen de toename van kosten over de
periode 90-95 zijn hier geteld.
verplicht bij afvoer naar stort en vanuit BOOM bij uitrijden. 1 x per jaar é f300,-

f30Q,-/jr

De vergunningsplicht geldt in princiepe al vanaf voor 90, echter toen werd onttrekking zonder vergunning vrijwel altijd gedoogd.
Vanaf 90 zijn provincies gestart met een actief handhavingsbeleid.
Voorwaarden en kosten voor vergunning verschillen per provincie

2.2*

2.5

2.6
3

3.1
3.2
3.3*

3.4

onttrekkingsvergunning
milieuheffing grondwater exl. koeling
milieuheffing
grondwater
tbv. koeling
milieuheffing leidingwater

heffing
heffing

30.-/VE
0,08/nY3

16

300
2080

93/95

WM
Grondwater-wet
3000

tl

vergunning

Eco-tax

heffing

0.17/ma

3.4

442

96

II

heffing

0.17/m*

34

4420

96

i i

heffing

0.17/mJ

1.0

130

96

Wordt alleen geheven bij een bron van >10nrVuur
heffing 17ct/m3 (gem 20m3 per 100m3 per teelt)
Alleen indien toegepast*
heffing 17ct/m3 (gem 200m3 per 100m2 per teell)
sterk afhankelijk van de regio cq waterleidings-maatschappij
heffing 17ct/m (gem 6m 3 per 100m2 per teelt)

onderwerp

wet/regel

4
4.1

Energie
gas

4.2*

electriciteit

5

Afvoer champost

BOOM

5.1

champost bemonstering

"

5.2

afzet champost

»»

6
7

Afvoer voetjes
Afvoer plastic en
overig afval
Beperking
NH4-uitstoot
prijsverhoging
indoor-compost
Opslag en gebruik
gewasbeschermingsmiddelen
opslag gewasbeschermingsmiddelen
spuitlicentie

8
8.1.
9

9.1

9.2
9.3

Verpakking van
gewasbeschermingsmiddelen

MJA-E
glastuinbouw

Afschrijving en
onderhoud %
of variabele
kosten

exploitatie
kosten per
100m2 per
teelt (2)

exploitatie
kosten per
gem. bedrijf

LS-heffing

0.7ct.mJ gas

3,5

Eco-tax

2,95 et/kWh

20.5

maatregel
bedrijf

investering
bedrijf
(1)

ingangs-,
verplichtingsjaar

opmerkingen/besparingen
(zie ook toelichting op deze tabel)

455

92

2665

96

Wordt teruggesluisd naar de sector, voor de champignonteelt vooral via voorlichting en onderzoek, niet via een investeringsbijdrage zoals in de glastuinbouw
(WKK)
Heffing 0.7ct/m3 gas.
(gem. gebruik:500m3/100m2.teelt)
geldt voor aansluitingen < 3x80 A.
gem, gebruik in kWh perlQOm2 per teelt;
exf mechanische koeling:700kWh
(mechanische koeling: >3x80A., + 450kWh ,)

(D

Wordt meestal door loonwerker/handelaar uit de cellen verwijderd, in containers
afgevoerd en verhandeld.
per bedrijf 2x per jaar

f300,-/monster

verplichte
bemonstering
extra kosten
voor afzet

f33,50

4355

44,-

5720

Toename kosten voor afvoer naar stort of t.b.v. verwerking tot veevoer, 90 -. 95
Toename kosten voor afvoer plastic en overig afval, inclusief KCA.

425,-

55250

Zie toelichting (3)

92

f500,-

Toename kosten voor afvoer 90 -> 95

WM
f30,-/ton comp.

90/94

MJPG en
WM

LSconvenant

vernieuwing/
aanpassing
kasten
cursus en
licentie
fustreiniger

2300

10%+ 0.5%

2x400

20%
f500,10%+ 2%

1500

334

Voor het behalen van de doelstellingen van het M JP-G worden geen" nieuwe"
toepassingstechnieken aanbevolen. Evenmin zijn er omwille hiervan middelen uit
de markt genomen.
Aanpassingen: vloeistof dichte vloer, lekbakken

Per bedrijf gerekend met 2x toepassings-licentie
en 1x inzetlicentie
Aanschaf fustreiniger op bestaande of nieuwe spuittank.

onderwerp

wet/regel

maatregel
bedrijf

investering
bedrijf

(D
10
10.1

" CFK"problematiek
koelmachine
koelcel

10.2

koelmachine
teeltcellen

11
12

Chemisch afval

13
14*
14.1
14.2
14.3

Asbest

Geluidshinder
Alternatieve koelmethoden
mechanische koeling
grondbuizen
bronwater-koeling
met retournering

Afschrijving en
onderhoud %
of variabele
kosten

exploitatie
kosten per
100m2 per
teelt (2)

exploitatie
ingangs-,
verplichkosten per
gem. bedrijf tings jaar

<D
93

CFKbesluit

"
"

Asbestbesluit

-onderhoudscontract
-vervanging
-onderhoudscontract
-vervanging
- verwijdering
- vervangende investering

f400,-/jr

tl

10% extra
f1000,-/jr

"

zie toelichting

90/93

10% extra

zie toelichting

WM

pm
100.000

opmerkingen/besparingen
(zie ook toelichting op deze tabel)

10.000

In het CFK-besluit is opgenomen dat koelmachines afhankelijk van hun omvang
een aantal keren per jaar verplicht onderhouden en getest moeten worden.
kleine koelmachine
- extra onderhoud + "keuring"
- meerinvestering bij vervanging door hogere eisen
grote koelmachines
- extra onderhoud + "keuring"
- meerinvestering bij vervanging door hogere eisen
- zie post 7, "overig afval"
- Afbraak- en afvoerkosten bij renovatie, uitbreiding of afbraak. Dakbedekking en
plafonds in teeltcellen.
- meerinvestering bij vervanging door hogere eisen
Geluidswerende technieken ventilatoren en koelmachines (zeer bedrijfsspecifiek)
zie toelichting (4)
extra energiekosten worden gecompenseerd door hogere opbrengsten

Toelichting
ad(1) Gemiddeld bedrijf gedefinieerd als:
' 8 cellen a 250m 2 ofwel 2000m2
• 8 weken schema, ofwel 6.5 teelten per cel per jaar (totaal 52 teelten per jaar a 250m2)
• gem. vulgewicht: 85 kg doorgroeide compost/m2 (gem. afdekgewicht 30 kg/m2, samen geeft dit ±98 kg champost/m2)
• opbrengst gem. 30 kg/m2 (4.8kg/m2 voetjes, 16% van de opbrengst)
[ps;
(cijfer per 100m2 per teelt) x 2.5 x 52 = cijfer per gem. bedrijf per jaar (.. x 130) ]
ad (2)

Kosten per 100m2 per teelt.
Verschillende kosten zijn sterk afhankelijk van het teeltschema van de bedrijven en zijn het beste uit te drukken
per teelt.

ad (3): Toelichting op milieukosten a.g.v. beperking NIH^-uitstoot
Omwille van het terugdringen van de ammoniakuitstoot en geuroveriast op teeltbedrijven, tunnelbedrijven en bij
de compostproducenten is in de afgelopen vijfjaar de produktie van compost sterk aan veranderingen onderhevig geweest. Hierdoor is de prijs van de compost die een teeltbedrijf nu aangeleverd krijgt sterk gestegen. In
het bijgevoegde artikel uit de Champignoncultuur is deze ontwikkeling omschreven.
Heel in het kort komt het hier op neer:
1990-1993:
• uitbreiding tunnelcapaciteit voor het uitzweten en doorgroeien (fase II en III)
• NH4-wasinstallaties op vrijwel alle tunnels
• vrijwel alle bedrijven zijn doorgroeide of entbare compost gaan gebruiken waardoor geen NH4-uitstoot meer
plaatsvindt op de teeltbedrijven
de prijs van doorgroeide compost stijgt met f 30,-/ton, waarvan f 10,- als gevolg van miiieueisen.
1993-1995(96)
• overschakeling op indoor geproduceerde compost (fase I ook in tunnels)
• de prijs van doorgroeide compost stijgt met nog eens f 20,-/ton.
In het kader van deze inventarisatie achten wj de overschakeling van verse op doorgroeide compost en alle
daarmee gepaard gaande investeringen op de teeltbedrijven niet als een lastenverzwaring van de teeltbedrijven. Hierdoor is de produktie van de teeltbedrijven namelijk ook sterk toegenomen waardoor de extra kosten in
grote lijnen gecompenseerd worden. Sommige bedrijven hebben dit echter anders ervaren, zij waren liever op
de oude voet doorgegaan.
De prijsstijging van de doorgroeide compost moet echter wel voor een deel als een door milieu-eisen veroorzaakte lastenverzwaring voor de teeltbedrijven worden gezien. De produktie op geproduceerde compost is niet
aantoonbaar beter geworden. Tegenover de hogere prijs staat dus geen produktieverbetering. De extra kosten
als gevolg van overschakeling op indoor-compostering zijn geheel aan miiieueisen toe te rekenen.
ad (4): Toelichting alternatieve koelmethoden
Omwille van de verdrogingsproblematiek in Nederland worden bedrijven steecis vaker gedwongen een alternatief te zoeken voor de nog veel toegepaste koeling met bronwater.
Provincies doen dit door onttrekkingsvergunningen t.b.v. koeling te weigeren.
Alternatieve koelmethoden kunnen zijn: mechanische koeling, grondbuizen of het in ontwikkeling zijnde systeem van koude en warmte opslag in de bodem. Al deze alternatieven vergen (mits goed uitgevoerd) een extra
investering voor een gemiddeld bedrijf van f 100.000,-. Mechanische koeling vraagt bovendien veel meer
energie. Hiervan worden de kosten gedeeltelijk goed gemaakt door een betere produktie. Dit geldt niet of nauwelijks voor de overige alternatieven.
Hoewel de opbouw van de jaarkosten (afschrijvin, onderhoud, vergunningen end.) verschilt per alternatief, kan
voor alle genoemde alternatieven uitgegaan worden van een stijging van de jaarkosten (evt. verminderd met
extra opbrengsten) van ongeveer f 10.000,-. (bron DLV)
ad *

Veel bedrijven gebruiken grondwaterkoeling. Voor hen gelden een aantal specifieke lastenverzwaringen, de
posten 2.2 en 3.3. Vanuit de overheid wordt gestimuleerd om te kiezen voor een alternatieve koelmethode
(14.1 t/m 14.3). Als een bedrijf dit gedaan heeft (of nog doet) vervallen de posten 2.2 en 3.3, maar komen hier
de extra jaarkosten van de alternatieve koelmethode voor in de plaats.
Waarschijnlijk komt bij gebruik van een mechanische koeling voor veel bedrijven ook post 4.2 (Eco-tax Electriciteit) te vervallen. Dan is namelijk vaak een extra zware net-aansluiting nodig waardoor ze vrijgesteld zijn
voor deze Eco-tax.

Tabel 2: toelichting bij tabel 1
1
2

2.1

onderwerp
Grondonderzoek
Lozen afvalwater
op opp.water (en
riool)
Spoelwater uit
cellen, werkgang
en werkvloer
(buiten)

maatregel
schonegrond
- verklaring

Toelichting (tussen haakjes; bronvermelding van gebruikte cijfers)
alleen bij vervanging of uitbreiding

vergunning

- kosten voor vergunning geschat, per gemeente/provincie verschillend
- aanname dat vergunning per 5 jaar verniewd moet worden
- berekening aantal VE's; zie standaard berekening + Handboek Milieuzorg in de champignonteelt (HM)
(voor gem.bedr. 0.4 VE/100m2 + 2VE voor personeel - > 8 + 2 = 10 VE)
- heffing per VE per Zuiveringschap verschilend, gem. F60.-/VE
- De gemiddelde stijging bedroeg ± f30,-/VE
(- gem. 20m 3 per 100m2.per teelt)
-Alleen indien toegepast*
- Voor het lozen van niet verontreinigd koelwater zijn sinds kort ook heffingen van kracht. De ingangsdatum en hoogte van de heffing verschillen sterk per waterschap;
Hhrs West Brtabant: per 1-1-95: 8ct/m3
Wts Oost Brabant: per 1-1-96; ?.ct/m3
overige regio' s: ?
(bron: DLV)
(- gem. 200m 3 per 100m2.per teelt)
- op veel bedrijven al voor 90 aanwezig, eerste verplichtingen al vanaf ±85.
- Het jaar van verplichting verschilde per regio.
- art. Champignoncultuur 93, 37 (10) blz 413: f15.000 a f127.000,(- Kwin 93; geen cijfer)
- afschrijving in 10 jr, onderhoud, 2%, rente 8/2=4% - - > jaarkosten 16%
- Op het merendeel van de bedrijven wordt het slib door een loonwerker uit de put gezogen en uitgereden over eigen land of over land van derden,
per 95:
- Gemiddelde loonwerkkosten: f5,-/m3 slib (Hofmans), plus f100,- "voorrijkosten" per keer (aanname).
- Een gemiddeld bedrijf heeft een bezinkput van ±15m inhoud, per jaar wordt dan ±90m 3 afgevoerd.
- Totale kosten (6 x f100,-) + (90m3 x f5,-/m3) = f1050,-/jaar
per 90 waren de kosten nog ± de helft (aanname)
=> lastenverzwaring: ± f500,- officiële verplichting ?
- bij stort volgens afvalstoffenwet of stortverordening?
- bij uitrijden volgens BOOM?
- kosten ± als champostmonster ofwel f300,-/monster (aanname)

heffing

2.2*

Lozen koelwater
(indien grondwaterkoeling toegepast)

heffing

2.3

Bezinkput

aanleg

2.4

Aansluiting op
riolering (en evt.
buffer)
Afvoer slib uit
bezinkput

aanleg

afvoerkosten

2.6

Bemonstering slib
uit bezinkput

bemonstering

3

Grondwateronttrekking
onttrekkingsvergunning

2.5

3.1

3.2

milieuheffing
grondwater
exi. koeling

vergunning

heffing

- voorwaarden en kosten voor vergunning verschillen per provincie
- aanname dat vergunning eens per 10 jaar vernieuwd moet worden
- kosten in Brabant en Gelderland: F 3000,- (DLV)
-Wordt alleen geheven bij een bron van .>10m°/uur
- gem 20m3 per 100m3 per teelt

onderwerp

maatregel

Toelichting (tussen haakjes; bronvermelding van gebruikte cijfers)

heffing

- alleen indien toegepast*, samenhang met 14, zie *
- gem 200m 3 per 100m2 per teelt (HM; 50 a 3 50 m3)

u

milieuheffing
grondwater
tbv. koeling
milieuheffing leidingwater

heffing

- sterkafhankelijk van de regio cq waterleidings-maatschappij (gebruik grond- of opp.water)
- gem 6m 3 per 100m2 per teelt (HM; sproeien: 4-6m3, ketelwater + .. m3)
- heffing 17ct/m3

4
4.1

Energie
gas

LS-heffing

4.2*

electriciteit

Eco-tax

- Heffing 0.7ct/mJ gas.
- gem. gebruik:500m3/100m2.teelt (Kwin 9 3 ; 500-600m3, HM;474m3)
- nog afhankelijk van 2de-kamerbehandeling jan .96
- geldt alleen voor bedrijven met een aansluiting < 3x80 A, dit zijn alleen bedrijven zonder mechanische koeling en een teeltoppervlak van max. 2000m2 (=gem.bedr.)
(eigen inschatting)
- gem. gebruik in kWh perlOOm2 per teelt'exl mechanische koeling: 700kWh
(incl. evt. mechanische koeling; Kwin 9 3 ; 800-1000, HM; 900kWh)
(mechanische koeling: >3x80A., + 450kWh ,)

5
5.1

Afvoer champost
champost bemonstering

5.2

afzet champost

6

Afvoer voetjes

7

Afvoer plastic en
overig afval

8

Beperking
NH4-uitstoot
prijs-verhoging
indoor-compost

3"3Ï

8.1.

verplichte
bemonstering
extra kosten
voor afzet

- voorschrift BOOM
- kosten fao^/monster
- ook in 90 moesten bedrijven al betalen voor de afvoer van champost. Vooral door de toegenome concurrentie van soortgelijke "meststoffen", m.n. dierlijke mest en
GFT-compost, wordt de champost over grotere afstanden getranstorteerd en zijn de afzetkosten echter sterk toegenomen. Onsinziens is deze kostentoename vooral
het gevolg van milieuvoorschriften opgenomen in de Mestwetgeving en BOOM.
- kosten 90; f88,-/100m2 per teelt (bron; Kwin-93)
- kosten 95; leegmaken f100,-/cel, afvoer f210,-/container a 25rn3 (±200m2)
=> fho.-^OOm 2 per teelt ofwel f155,-/100m2 per teelt (bron; Hofmans)
- toename 90 -> 95: f155,- -/- f88,- = f 76,- aan milieuregels toegeschreven kostenstijging: f 33,50 / 100m2 per teelt
- hoeveelheid: ± 16% van de opbrengst aan champignons (gem. J0kg/m2) => 480kg/100m2.teelt
- drie manieren afvoer:
- kosten bij uitrijden op land
- kosten bij afvoer naar stort; containerhuur, transport, stortkosten
- kosten bij afvoer als varkensvoer (Kerkdriel eo)
- toegerekende gemiddelde kostenstijging: f44,- / 100m2 per teelt
- oa afvoer folie dat vaak onder de compost ligt en elke teelt vervangen wordt.
- afvoer KCA (oa. somige verpakkingen van bestrijdingsmiddelen), kosten sterk afhankelijk van de gemeente.
- overig bedrijfsafval.
- toename kosten als gevolg van milieumaatregelen 90 -> 95 : f 500,-/jr (eigen inschatting)

- zie toelichting (ó) bij tabel 1

9

9.1

onderwerp
Opslag en gebruik
gewasbeschermingsmiddelen
opslag gewasbeschermingsmiddelen

maatregel

Toelichting (tussen haakjes; bronvermelding van gebruikte cijfers)

vernieuwing/
aanpassing
kasten

- op veel bedrijven zijn de opbergkasten voor gewasbeschermingsmiddelen aangepast. Dit varieerd van bouw of aanschaf van een geheel nieuwe kast tot het maken
van een vloeistofdichte vloer of aanschaf van speciale lekbakken.
- gemiddelde invbestering per bedrijf: f2300,- afschrijving in 10 jr, onderhoud, 0.5%, rente 8/2=4% - - > jaarkosten 14.5%
- per bedrijf gerekend met 2x toepassings-licentie, en 1x inzetlicentie
- kosten toepassings-licentie f400,-, "afschrijving" over 5 jaar
- kosten inzet-licentie f500,-, eenmalig
- aanschaf fustreiniger op bestaande of nieuwe spuittank.
- gemiddelde investering: f1500,- afschrijving in 10 jr, onderhoud, 2%, rente 8/2=4%--> jaarkosten 16%

9.2

spuitlicentie

cursus en
licentie

9/

Verpakking van
gewasbeschermingsmiddelen
" CFK"problematiek
koelmachine
koelcel

fustreiniger

10
10.1

10.2

koelmachine
teeltcellen

11
12

Chemisch afval
Asbest

13

Geluidshinder

14*

Alternatieve koelmethoden
mechanische koeling
grondbuizen
bronwater-koeling
met retournering

14.1
14.2
14.3

-onderhoudscontract
-vervanging
-onderhoudscontract
-vervanging

- kleine koelmachine (°-J0kg freon): 1x per jaar verplicht onderhoud 'a f400,- (Zephyr)
- meerinvestering bij vervanging door hogere eisen: ± 10% van nieuwwaarde
- grote koelmachines; voor bedrijven met een mechanische koeling CWOOkg freon) 4x per jaar verplicht onderhoud, contract 'a f2000,-, daarvoor was 2x per jaar
normaal (Zephyr)
- meerinvestering bij vervanging door hogere eisen: ± 10% van nieuwwaarde

- zie post 7, "overig afval"
- verwijdering - afbraak- en afvoerkosten en evt. meerinvestering door hogere eisen bij renovatie, uitbreiding of afbraak
- vervangen- - betreft dakbedekking en plafonds in teeltcellen.
- kosten voor afbraak en afvoer zeer divers; indicatie voor meerinvestering f5,- /m 2 plafond of dakbedekking
de investering
- geluidswerende technieken ventilatoren en koelmachines
- zeer bedrijfsspecifiek
- zie toelichting (4) bij tabel 4

LASTENVERZWARING RUNDVEEHOUDERIJ
onderwerp

1
1.1
1.2
2.
2.1

Grondonderzoek
Schoongrondverklaring
Nutsituatie bodem
Afvalwater lozen
lozen afvalwater en
spoelwater

wet/regel

bedrijfstype

maatregel bedrijf

investering

Afschrijving/onderh.
variabele kosten

besparing

(omschrijving)

//bedrijf

m-

//ha/j.

ƒ2000-

A = 3%

geen

woningwet

nieuwbouw en eventueel uitbreiding

bodemonderzoek laten verrichten

BOOT

bij aanwezigheid van ondergrondse
brandstoftank in gebruik

jaarlijks onderzoek naar
bodemtoestand

lozingenbesluit
WVO

- bedrijven met onvoldoende ruimte
in mestopslag
-10% bedrijven voor spoelwater op
riool

-hergebruik spoelwater met opvang

-als toch mestopslag wordt gebouwd
en geen voorziening aanwezig is

-uitbreiding mestopslag

perssapopvang

lozingenbesluit VWO

bedrijven met opslag natte bijprodukten (5% bedrijven). Wordt niet
meer aangelegd

perssapput en goten
kuilverhardingen

3.
3.1

Administratie/advies
Mestboekhouding

MW

bedrijven met >125 kg fosfaat/ha

registratie aantal dieren, grond,
mestafvoer

1500,-

1993

ƒ 150,-per m J
1m 3 per koe

A=5%, 0=1,5%
uitrijkosten per m 3 ƒ2,50

1991

alleen indien al
aangesloten

aanslag van 6 IE
nu ƒ80,- per IE, straks
ƒ200,- per IE

extra opslag benodigd
van ca. 3 n? per koe
ƒ 1000 per put
2 è 3 per bedrijf

kosten (zie 6.1)
A=5%; 0=1,5%

geen

1991

enkele uren/jaar

geen

1987

bedrijven met > 110 kg fosfaat per
ha.

3.3

Mineralenboekhouding

MW

bedrijven > 2 gve/ha

bedrijven die extern
advies willen

Advies

1995

registratie/aangifte
-verfijnde route
50% bedrijven boven
3GVE

1998
mestmonsters ƒ300,ƒ300,- adm kosten + ƒ
750,- ace. verklaring

-forfaitaire route
- deelname studiegroep
(ca. 20% bedrijven)
- analyse mineralenmanagement
(ca. 40% bedrijven)
- deelname BAP/KMV o.i.d.

enkele uren/jaar
ƒ250,ƒ1500,-

ƒ500,-

5.
5.1

Afvalstoffen
asbestvrije golfplaten

asbestbesluit

nieuwbouw
renovatie

1994

-lozen op riolering

2.4

3.2

vanaf
19..

gebruik asbestvrij
vervangen asbest

ƒ 5 per m' extra
ƒ 30 per m 2 extra
17m 2 perGVE

A=5%;0=1,5%

scherpere
bedrijfsvoering
ƒ50,-/ha
besparing
besparingen
wegen
op tegen
kosten maar
tot voor kort
waren de
adviezen/
studiegroepen
gratis
geen

1998
1993

1992/199
3

onderwerp

wet/regel

bedrijfstype

maatregel bedrijf

investering

5.2

Opslaan en afvoeren
afvalstoffen

Wet Mlieubeheer

alle bedrijven

asbest
puin
grofvuil

/15/mJ

5.3

Verwijdering
landbouwplastic
Klein chemisch afval,
zoals spaarlampen
Mestopslag/mesttoediening
Opslag drijfmest

Wet Milieubeheer
(convenant)
WCA

alle bedrijven die kuilplastic
gebruiken
alle

BGDM
(indirecte verplichting
wegens uitrijverbod)

bedrijven met minder dan zes
maanden opslag

5.9
6.
6.1

extra benodigde opslag maximaal 3
maanden. (3 mnd. opslag is altijd al
gebruikelijlk)
1 mnd opslag =
2 m 3 per GVE

afgeven bij opslagplaats gemeente

Wet Milieubeheer
besl. mestbassins

alle bedrijven met niet overdekte
silo's van na 1987 en alle bedrijven
die nieuwe silo's bouwen

6.3

Opslag vaste mest

Wet milieubeheer

alle bedrijven met vaste mest

6.7

Uitrijverbod

BGDM

alle

6.8

Emissie-arme
toediening
grasland

BGDM

-afhankelijk van jaar deel van de
bedrijven of alle
(ca. 70% mest voor 15 juni
toegediend)

vanaf
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ca.A50/GVE

geen

1996

éénmalig ƒ150 daarna ƒ5
per kg.

1992

1993
200 m 3 : f200-225/m 3
500 m 3 : ƒ 175-205/m 3
/35-f45/m 3

A=5%; 0=1,5%

mestsilo

500 m 3 : f80-90/m 3
1000 m 3 : f60-70/m 3
/30-f50/m 3

A=5%; 0=2,5%

500 m 3 : f40-50/m 3
1000 m 3 : /30-40/m 3
500 m 3 : f80-90/m 3
1000 m 3 : f60-70/m 3

A=10%;O=3,5%

/1200-1800/m doorsnee
f900-1100/m
doorsnee

A=10%; 0=5%

extra voor heien

mestzak

Afdekking drijfmestsilo

besparing

mestkelder (allen bij nieuwbouw
stal)
extra voor heien:

foliebassin

6.2

/200/bedrijf
toeslag op nieuw plastic
kosten bij inleveren

Afschrijving/onderh.
variabele kosten

kap/folie
drijvende afdekking
(voor silo of basin)
beton,hout.golfplaten
mestplaat, opvang mestwater

/1500-2000/m
doorsnee
50 nWbedrijf a ƒ160

okt - dec
okt-jan

zie mestopslag voor
kosten en besparingen

besparing op
kunstmest in
vergelijking
met uitrijden in
winter (ca. 1 kg
N/m3)

A=10%, 0=2,5%

(minder m°
water)

1991

A=10%,O=5%

A= 5%, 0=2,5%
A=5%, 0=2,5%

1993
zie
schema

15 sept - jan

pas aantrekkelijk vanaf ca. 1500
m .

loonwerk
-sleepvoeten

ƒ1,50 per m 3

1,1 kg N/m3

-zodebemester

ƒ2,- per m 3

1,5 kg N/m3

A=11,3%;0=4,5%

zie loonwerk

A=11,3%; 0=4,5%

zie loonwerk

eigen mechanisatie:
-sleepvoeten
ƒ31.000,-zodebemester
ƒ37.000,-

zie
schema,
vanaf
1995 hele
jaar
verplicht

.6.9

onderwerp

wet/regel

bedrijfstype

Emissiearm toedienen
maïs/bouwland

BGDM

-alle

7.
7.1

Mestoverschot
Afzet mestoverschot

Meststoffenwet

alle bedrijven met meer
mestproduktie dan de gebruiksnorm

7.2

Overschotheffing

MW

bedrijven met meer dan 125 kg
fosfaat/ha

7.3

Bestemmingsheffing

Landbouwschap
(verordening)

bedrijven in concentratiegebieden
met meer dan 125 kg fosfaat/ha

maatregel bedrijf

mestafzet berekend m.b.v
gebruiksnormen en
uitscheidingsnormen (KWIN 94-95,
bldz. 40)
125-200 kg fosfaat/ha
>200 kg fosfaat/ha

125-200 kg fosfaat/ha
>200 kg fosfaat/ha

investering

Afschrijving/onderh.
variabele kosten

loonwerk:
- injectie

ƒ2,- per m

eigen mechanisatie
- injecteur
ƒ19.000,-

A=11,3%,0=4,5%

3

besparing
1,5kgN/m J

vanaf
19..
verplicht
vanaf
1992

zie loonwerk

zie KWIN 1994-1995, bldz
39.

1987

^ 2 5 / k g fosfaat
fO.SOIkg fosfaat

1987
(verandert
vanaf '98•99)
1992 t/m
1994

overschotgebied zuid
(1992)
^ , 3 0 / k g fosfaat
fO.QOIkg fosfaat
overschotgebied oost
(1992)
0.09/kg fosfaat
0,18/kg fosfaat
overschotgebied zuid
(1993):
^ , 2 0 / k g fosfaat
^ , 4 0 / k g fosfaat
overschotgebied oost:
(1993)
f0,04/kg fosfaat
f0,08/kg fosfaat
overschotgebied zuid
(1994)
0,30/kg fosfaat
0,60/kg fosfaat
overschotgebied oost
(1994)
0,05/kg fosfaat
0,09/kg fosfaat

7.4

onderwerp

wet/regel

bedrijfstype

maatregel bedrijf

Heffing op verliesnorm

MW

bedrijven boven 2 GVE

fosfaat
tussen 40 en 50 kg verlies/ha
meer dan 50 kg verlies/ha

investering

Afschrijving/onderh.
variabele kosten

besparing

vanaf
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1998

f2,50/kg fosfaat
/20/kg fosfaat

stikstof
meer dan 300 kg verlies/ha
grasland
meer dan 175 kg verlies/ha
bouwland

ƒ 1,50/kg stikstof
ƒ 1,50/kg stikstof

maatregelen ter vermindering van
het overschot

7.5

Onderzoek fosfaattoestand

8.
8.2

CFK/Energie
CFK problematiek

8.3

9.
9.1

bedrijven met gronden met lage
fosfaat- toestand
(5% bedrijven die verfijnde aangifte
doen)

boven 3 GVE : afstoten
extra vleesvee, jongvee
(lager saldo);
aanpassen voer ( 1 %
krachtvoerprijsstijging, 5%
minder fosfaat)
ƒ 80,- per monster
(10 monsters/bedrijf)

grondonderzoek voor aantonen lage
bemestingstoestand

nieuwe koelmachine
soms nieuwe tank (bij tanks ouder
dan 1975)
koeltanks van na 1984 bevatten
geen schadelijk CFK's meer (dit is
ca. de helft van de koeltanks)

prijsstijging met 3,5
cent/kWh en 3,5 cent/m3
gas.oplopend tot 11,2 cent
in 1998.

Bestrijdingsmiddelen
wet

alleen bedrijven
met veldspuit
(alleen op bedr. met akkerbouw
erbij)

opslag volgens voorschrift

1 jan.
1998

ƒ7.000,A=8%, 0=3%
A=8%, 0=3%
ƒ20.000 - 80.000
(is dit niet gewoon
vervangingsinvestering ?)

Energieheffing

Gewasbeschermings
middelen
Opslag
gewasbeschermingsmiddelen

tot ca. 3 GVE
besparing op
kosten (ca.
f50,-/ha)

ƒ1000,-

A=5%

via IB en
VAMII, gem.
ongeveer gelijk
aan extra
kosten ?

1992
overgangstermijn: ver
vangen is
nodig als
machine
lekt
1996

onderwerp
10.
10.1

Opslag brandstof
Opslag brandstof

wet/regel

bedrijfstype

maatregel bedrijf

investering

Afschrijving/onderh.
variabele kosten

besparing

vanaf
19..

besluit ondergrondse
tanks BOOT 1993

nog enkele bedrijven (5%) met
ondergrondse tank

jaarlijkse keuring
nul-situatie of verwijderen

ƒ3500 opruimkosten

/ 800,- jaarlijks

geen

1993

bovengrondse tanks in
vloeistofdichte bak

2000,-

0=1,5%

geen

250,-

A=10%
afvoer olie 25,-

geen

Wet milieubeheer

Afgewerkte olie
12.
12.2

Vergunningen en
meldingsplicht
grondwateronttrekking

opslag van afgewerkte
olie

AMvB Melkrundveehouderij

opslag in vloeistofdichte bak

grondwaterwet

melkveebedrijven op droge
zandgrond die veel beregenen en
groter zijn dan 35 ha (ca. 35%)
vooral gemengde bedirjven en
bedirjven in concentratiegebieden
(40%)
Alleen bij uitbreiding/nieuw-bouw

bij onttrekking van meer dan 40.000
m3
aanvraag vergunning
(legeskosten)

afhankelijk van gemeente
en bedrijfsomvang
tot 10.000,-

opvolger
hinderwet
1987

ca 60% van bedrijven, met name
buiten concentraitegebied
bedrijven die willen uitbreiden en
geen ruimte meer hebben in hun
fosfaatproduktie-recht.

melden van bedrijfsaanpassingen
voor zover binnen AMvB
aankoop rechten, op gekochte
rechten wordt 25% gekort

geen kosten

1991

12.3

vergunning wet
milieubeheer

WMB

12.3a

Meldingsplicht

12.5

fosfaatproduktierecht

WM, AMvB
Melkrundveehouderij
verplaatsingswet

ammoniakproduktierecht

ARP's bij interimwet

12.8

Emissiearme stal

Wet Milieubeheer

13
13.2

Overige milieukosten
milieuverzekering

13.3

asbestverzekering

14.
14.1

Gezondheidszorg
Afschaffing mond en
klauwzeervaccinatie

bedrijven die willen uitbreiden in
gebieden met een ARP en die niet
investeren in een emissiearme stal
nieuwbouw
verbouw/Zrenovatie
voor bedrijven die niet onder AMvB
vallen (ca. 40%, vooral in
concentratiegebieden en WCLgebieden
alle bedrijven
alle bedrijven met asbesthoudende
golfplaten

aankoop rechten

bouwen van een
emissiearme stal
(Groen Label) afhankelijk van
gebied en veebezetting
subsidie bij: nieuwbouw
verbouw
afdekken risico op milieuschade bij
derden
afdekken risico van
asbestverspredinig door
calamiteiten

boven 40.000 nT5
0,17/m3

concentratiegebied zuid:
25,-

afschrijven tot 2000

geen

concentratiegebied oost:
20,afhankelijk van gebied
tot 30 gulden
/ 500 per gve
ƒ 1000pergve

1995

1995

A=5%; 0=2%
A=5%; 0=2%

geen

ƒ 100,-per gve
ƒ 250,- per gve

Ilillf

12.6

1991

150,-/jaar/bedrijf
200 - 400/jaar/bedrijf

ƒ 5,- per rund
ouder dan 4
maanden

1991/92

onderwerp
14.2

Bijdrage
Gezondheidsdienst

14.3
14.4

Verplichte IBR-enting
BTW-betalling over
dierenartsrekening

14.7

Kadaverafvoer

wet/regel

bedrijfstype

alle

maatregel bedrijf

abonnement

investering

i120,-/jaar

Afschrijving/onderh.
variabele kosten
ƒ 35,- per bedrijf
ƒ 3,55 per dier
(huidige niveau)
ƒ15,ƒ 25,- per koe

besparing

gecompenseerd door
aanpassing
BTW-regeling

vanaf
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1997
1993

loop 1996

LASTENVERZWARING VARKENSHOUDERIJ
wet/regel

bedrijfstype

maatregel bedrijf

Woning- wet

bedrijf met (nieuw)bouw-plannen

bodem-onderzoek

BOOT-Wbb

bedrijven met niet meer in gebruik
zijnde olietanks

éénmalige afvoerkosten

f3500,-

Beschikking
Ontsmetting
M&A;Wbb
(BGDM)

bedrijven die dieren aanvoeren
(vrijwel alle bedr.)

rioolaansluiting óf aansluiting op
mestputöf spoelwater-opslag; extra
afvoerkosten (dunne fractie) indien
geen rioolaansluiting

rioolaansluiting
f10.000,-; opslag
f3.000,-(A=20jr)

2.4 Perssappen

AMvB VWO

bedrijven met CCM, perspulp of
snijmais 5% v.d. bedr met zeugen
en 25% vd. vleesv.bedr.>1000

opvangputten (2) voor perssap, incl.
vervuild (regen-)water

f 1.000, per
opslagputA=20jr

3.Administratie/advies
3.1 MiAR

MW

facultatief t/m 1994; vanaf 1995
praktisch verplicht voor alle
intensievere bedrijven (30% korting)
vrijwel alle bedrijven (=boven GVEnorm)

kosten administratie uitwerken door
boekhoudbureau of accountant

Onderwerp
1. Grondonderzoek
1.1 Schone grond
verklaring
1.2 Nulsituatie-onderzoek en verwijdering
ondergrondse tank
2. Lozen van
afvalwater
2.1 Spoelwater laad/losplaats

3.2
Mineralenboekhoud.

3.3 Advies

3.4 Logboek

GWW

administratiekosten aan bijv.
boekhouder/accountant,
bemonsterings- en analysekosten mest.
voorheen waren meerdere diensten/
adviezen gratis, o.a. Rijksvoorlichting;
wel was er 50/50 voorlichting
verplicht bijhouden gebruik en
toedienen geneesmiddelen

investering in
middelen

exploitatie-kosten

besparing

verplicht vanaf:

eenmalig; f 8,50/g.a. zeug,
f1,80/-g.a. vleesv/overig va

geen

1994
1-3-1993

lozingsvergunning riool:
f300,-/jr; spoelw.opslag
0 = 1 % ; afvoerkosten spoelwater, uit put of spoelwateropslag f 0,50/ g.a. vlv,
f 0,70/g.a. zeug
0=1,5%

f100,-

1-6-1993 n.b.
lozingsvergunning vaak niet
verkrijgbaar

geen

minder ov.
heffing/afzekosten.
f 300,- administratie; 200
minder
zgn: f 200-1700,-, 2500 w : f afzetkosten
700-3700,- (afhankelijk van
aantal keren mestafvoer)
moeilijk te kwantificeren
??

eigen arbeid

??

1-1-1995

1-1-1998

1990 (DLV)

1993

wet/regel

bed rijfstype

maatregel bedrijf

investering in
middelen

asbest(verwijderings)besluit

nieuwbouw, renovatie

kosten voor afvoer, gebruik asbestvrije
golfplaten ; 6 m 2 per zeug en 1,2 m 2
per vleesv.

asbestfverwijderings)besluit

bij renovatie: asbest uit
hokinrichting: 50% v.d. zeugenbedr.
en 40% v.d. vleesv. bedr.
bedrijven met nieuw- en/of verbouw

afvoerkosten van 0,2 m z asbest/g.a.
zeug, 0,35 m 2 asbest/g.a. vleesv

f 50,- per m^
(1996: f25,-) voor
verwijde-ring,
afvoer en dekken
met nieuwe platen
f50,-(1996:f25,-)
perm 2

t.g.v. MWA/Vbb + vooral bedrijven met weinig opslag
onder de stal die de mest op eigen
eisen BRM
grond of in de buurt kunnen afzetten
(aanscherping uitrijregels)

aanleg vloeistofdichte opslag-ruimte:
silo of kelder, excl. afdekking

6.2.2 Afdekking
mestopslag

MW+ eisen BRM nieuw te bouwen silo's

afdekkingen

6.2.3 Gebruik dierlijke
meststoffen
6.4 Overschotheffing

BGDM, BOOM

Onderwerp
5.Afvalstoffen
5.1 Asbest

5.6 Puin afvoeren

6.Meststoffen
6.2.1 Opslag van
mengmest

bedrijven met fosfaatproduktie >125
kg/ha

bedr. met gronden met een lage
fosfaat-toestand
alle bedrijven >125 kg P 2 0 5 /ha in
de concentratiegebieden

6.5
Grondbemonstering
6.6
Bestemmingsheffing

6.7 Mestaanwending
emissie-arm

alie bedrijven met overschotsmest

BGDM

alle bedrijven met grond

kosten voor afvoer/verwerking

silo f 70-f 90,(1000/-500m3),
heien +f 50 per m 3
,A=10jr; kelder
f 190-215 perm 3
(500/200 m3)
A=20jr
spanfolief 1500,-,
A=10jr;
golfplaten f 1750
per m doorsnede,
A=20jr

exploitatie-kosten

besparing

verplicht vanaf:

1-7-1993

per vlv.plaats: f 45,-; per
zeugenplaats: f 240,-bij
volledige afvoer

1-4-1994

0=2,5% (silo);0=1,5%
(kelder)

1990

folie: 0=5%; golfplaten:
0=2,5%

minder
afzetkosten

1990

verlaging gebruiksnormen-> meer
overschotsmest;
heffing betalen, korting bij
afeetovereenkomst en MiAR

kosten voor hogere
mestafzet
125-200 kg fosf: 25ct/kg;
>200 kg fosf: 50 ct/kg

grondonderzoek

f 80,- per monster

1998

heffing over 1992 t/m 1994 over de
overschotsmest >125 kg P2Os/ha Voor
het traject 125-200 kg P2Os/ha geldt
50% van de heffingshoogte
emissie-arme aan-wending

Oost
Zuid
1992 18(9)
30(15)
1993
8(4)
40(20)
1994
9(4 6 ) 60(30)
verhoging uitrijkosten
f 1,50-2,-perm 3

1992

1-1-1990
korting bij
MÏAR/-MAO
lOctresp. 25ct
per kg fosf.

1,1-1,5 kg
N/m3

1998-1999

1-1-1990

Onderwerp
8. Chemisch afval
8.2 koelinstallaties
10. Opslag brandstof
en gebruik
stooktoestel
10.1 opslag olietank
bovengronds
11. Geluidhinder
11.1 Geluidshinder
vrachtwagens
12. Vergunningenen
meldingsplicht
12.2 grondwateronttrekking
12.3 milieuvergunning

12.5 mestproduktierechten

12.6 mestafzetcontracten
12.7 ammoniakrechten

12.8 emissie-arm
bouwen

wet/regel

bedrijfstype

maatregel bedrijf

CFK-besluitWet
Chemis. Afval

alle

kosten afvoer éénmalig

aanschaf vloeistof-dichte lekbak

AMvB-WM

investering in
middelen

f2000,- (A: 10
jaar)

verplicht vanaf:

kosten verschillen, soms
nog gratis

1-1-1993

0=1%

1-3-1993

AMvB-WM

AMvB-WM,
Gemeentewet

bedrijven vaak in/bij be-bouwde kom
(gering aantal)

toeslag t.g.v. afspraken aan- en afvoer
dieren en voer

15 et per 100 kg mengvoer

Grondwaterwet

bij meer dan 10rrï* per uur

kosten voor melding /vergunning

geen jaarlijkse kosten

Interimwet AV

bedrijven zonder geldige
Hinderwetvergunning

legaliseren van (gedoog)situatie, kosten
voor melding of vergunning

f 300,- bij melding; f 1.50010.000,- per vergunningsaanvraag

Meststoffenwet,
Wet Verplaatsing Mestproduktie
Meststoffenwet

bedrijven die uitbreiden, nieuwbouw

aankoop quotum

IAV, ARP

nieuwbouw, uitbreiding, m.n. in
conc. gebied

afhankelijk van
regio: f20-50,-;
A is mogelijk tot
het jaar 2000

contractkosten+

nieuwbouw, uitbreiding, m.n. in
conc. gebied

aankoop ammoniakquotum in kader van f 15-30,- per kg
saldering voor milieuvergunning; soms
NH 3
vindt nog afroming plaats, gevolg prijs
benutbaar NH 3 stijgt
emissie-arme stallenbouw
verschilt per
systeem: vooral in
de beginjaren
dure systemen,
wei subsidie
mogelijk

??

1984?
1993

1994

f 350,-inschrijf-geld,
contributie f 235,-/jaar,
solidariteritsbij-drage
1995

1998: AMvB

Onderwerp

wet/regel

13 Overige milieuinvesteringen
13.2a Milieudekking
asbest
13.2b Milieudekking
verzekeringen
13. Energieheffingen
14 Niet-mitieu*
investeringen
14,4 Verrichtingen
dierenarts
14,5 I & R-regeling

bedrij fsfype

maatregel bedrijf

alle bedrijven met asbest

extra kosten voor brandverzekering

f250-400,-/bedrijf

alle bedrijven

extra kosten voor aaansprakelijkheid
(milieudekking)
heffing gas, licht en water

f150,-/bedrijf

alle bedrijven

bedrijven die niet opteren voor de
BTW-regeling
alle bedrijven

geldt voor bedrijfsbegeleiding,
vaccinaties, ingrepen e.d.
kosten voor inbrengapparatuur,
nummers, meldkosten

14.6 kadaveropslag

alle bedrijven (m.u.v, kadaverton
(alleen voor-komend op
zeugenbedr.))

kadaveropslagplaats, (+kadaver-fon op
zeugenbedr.) evt. koeling

14.7 kadaverafvDer

alie bedrijven

ophaalbijdrage

BTW-tarléf van
6% naar 17,5%
regeling

investering in
middelen

exploitatie-kosten

staffeling per jaar

besparing

verplicht vanaf:

iets com1996
pensatie via 1B
1994

tang
zeugenbedrijf: f
35,- ;vleesv: f
100,-A=5jr
opslag f 100300,-, A=20 jr;
koeling: f 5000,-,
A=10jr

per g.a,z,; f 3,50-5,50 per
g.a.vlvr; f 0,36 beide incl.
meldkosten

1996

oposlag: 0=1%; koeling:
0=3%; energie koeling afh.
v.d. grootte: tot f 385,-/jr

??

1 keer ophalen f27,50; 2
t/m 5 keer f 45,-; 6 f/m 30
keer f120,-; 31 t/m7Q
keer f340,-; meer dan 70
keer f670,-

1996 (is nog
concept)

Onderwerp
14.9 Welzijn
14.9b min. norm
standlengte zeugen
14,9c verlichtingseisen

wet/regel

bedrijfstype

maatregel bedrijf

investering in
middelen

varkensbesluit

alle zeugenbedrijven

varkensbesluit

alle

verhoogde trog voor standlengte
zeugen > 2.00 m
extra ramen/lampen

f 75,-per zeug; A= 0 = 1 %
20 jr
f 15,- per
0=2% extra energiekosten??
dierplaats; A=* 20

??

opp. dichte biggennest > 0.6 m*

alle bedrijven

installatie alarm/noodvoor-ziening

varkensbesluit

alle

aanpassing min. opp/dier <25 kg - 0.3
m z , <50 kg = 0.5 m* <110 kg = 0.7 m2

Beschikking
R&O veewagens
VW/GWW

bedrijven die dier-materiaal
aanvoeren

spoelplaats voor het reinigen en
ontsmetten van veewagens

bedrijven die dieren aanvoeren

RBD regeling,
enting tegen
Ziekte van
Aujeszky
RBD regeling in
kader SVD

alle bedrijven met zeugen

aanvoer van maximaal 3 (1-1-1992) en
2 (1-1-1994) bedrijven
onderzoek SVD, entingen en
onderzoek Ziekte van Aujeszky

verhoging transportkosten f
1,50/big
f 8- 14,-/zeug

alle vleesvarkensbedrljven zonder
zeugen

bloedonderzoek SVD,: monster-name,
analyse 3x/jr

f 520,-yjaar per bedrijf

december 1993

idem

bloedonderzoek tn kader van verkrijgen
certificaat ZvA-vri]

??

bedrijven die exporteren

verhoging kosten van export

??

eisen+ingangsdatum
onbekend
juni 1994

exploitatie-kosten

besparing

verplicht vanaf:

1-7-1995
1-7-1995

ir
varkensbesluit
14.9d
biggennest(dichte vloer)
kraamstal
varkensbesluit
14.9e alarminstallatie
14.9f oppervlaktenormen per
diercategorie
14.12 Ontsmetten
veewagens
14.15 T.g.v. kortingsregeling varkenspest
14.16 controle
dierziekten zeugen

14 controle
dierziekten
vleesvarkens
14 bestrijding Ziekte
van Aujeszky
14 exportverzamelplaatsen

besfrijdingsplan
Ziekte van
Aujeszky
EG-beschikking

f 250,-per
kraamhok; A= 20
jr
f 200-5000,/bedrijf;A=10jr
f 100,- per plaats;
A=20jr

0=1%

1-1-1998

0=3%

1-7-1995

0=1%

1-1-1998

f 10.000,-;A=20jr 0 = 1 %

1-6-1993

??

1992
1993

LASTENVERZWARING PLUIMVEEHOUDERIJ: LEGPLUIMVEE EN SLACHTPLUIMVEE
onderwerp
1.
1.1
1.2
2.
2.2

Grondonderzoek
Schoongrondverktaring
Nulsituatie onderzoek
Lozen afvalwater
Sch robwater vloeren

wet/regel

bedrijfstype

maatregel bedrijf

investering

afschrijving / onderhoud e.a.
variabele kosten

Woningwet

leg
vlees
vlees

bodemonderzoek

f3000,00

3% / 0%

bodemonderzoek en opruimen

f3500,00

1-3-'93

vlees

1. spoelwateropslag.(80mJ)...

1-7-'90

10% bedrijven met
rioolaansluiting

leg

spoelwateropslag

1. opslag f23.000,00
1. transport/injecteren
(3%/1%)
f3.500,00
2. aansluiting riool
2. slibafv. + heffingen
f 10.000,00
f 2.100,00 voor 50.000
investering optie 1 hoort bij
kuikens
exploitatiekosten optie 1 enz.
opslag f 23.000,00 (3% /1%) transport/injecteren f3.500,00

1-7-'90

85% legbedrijven maakt
droog schoon, 15% nat.

MiAR f 100,00/jaar
mineralenboekhouding f 300,00
+ 20 uur arbeid/jaar
monsters f 500,00 boekhoudkosten f 300,00 20 uur
arbeid/jaar
monsters f 500,00 boekhoudkosten f300,00 20 uur
arbeid/jaar
f250,00

1-1-'90
tot 1-1-'98

25% v/d legbedrijven
40% v/d vleeskuikenbedrijf
deden mee

1990

50% bedrijven

f 1500,00 duurder

1990

bij belangrijke investeringen

1-7-'93

incl. nieuwe asbestvrije
platen è f 5,00 per m

1-7-'93

meerprijs

AMvBWM
AMvB VWO
WBB
lozingsbesluit

3.
3.1

Administratie/advies
MiAR

Meststoffenwet

leg
vlees

verzamelen gegevens, uitwerken
boekhoudbureau, accountant

3.2

Mineralenboekhouding

Meststoffenwet

leg

Uitwerken min. boekhouding
en bemonstering mest

vlees

Uitwerken min. boekhouding
en bemonstering mest

Afbouwen
subsidieregelingen

leg
vlees
leg
vlees

studiegroep was kostenloos nu niet
meer
bedrijfseconomisch advies
(SEV/DLV)

asbestverwijderingsbesluit

leg

opruimen asbest

vlees

opruimen asbest

leg
vlees
ieg
vlees

storttesten

3.3

5.
5.1

5.6
5.9

Advies

Afvalstoffen
Asbest

Puin afvoeren en
storten
TL-lampen en SLlampen

WCA

inschrijven bij vuilophaalbedrijf

f 2,50/ henplaats of
0,05 m2/hen ' a f 25,00tot
f45,00
f 3,50 / kuikenplaats of
0,07m 2 /kpl. ' a f 25,00 tot
f45,00
f 1,70/henplaats
f 0,60 / kuikenplaats
f 150,00 eenmalig,

besparing

verplicht
vanaf

opmerkingen

1994

bij iedere nieuwe stal voor
dieren
max. 5% bedrijven

1-1-'98
verplicht
1-1-'98
verplicht

_
1-4-'94
f 50,00 voldoende

1-1-'92

per gemeente verschillend

1

onderwerp

6.1

Opslag en gebruik
meststoffen
afdekken drijfmest

6.1

opslag vaste mest

6.2
6.7
6.3

mestverspreiding

6.

mestafzet

mestafzet

wet/regel

bedrijfstype

maatregel bedrijf

investering

afschrijving / onderhoud e.a.
variabele kosten

WM.Wbb
eisen BRM
WM.Wbb
eisen BRM

leg

afdekken mestsilo

leg

aanleg overdekte mestplaat

f 1,07/henplaats
(bij 9 maanden opslag)
f 0,63 / henplaats

leg
leg
leg

BGDM
BOOM
BGDM
BOOM

30% maatregel

kosten boven op de
normale mestafzetkosten
6.4

overschotheffing

6.6

bestemmingsheffing

9.

Opslag en gebruik
geneesmiddelen
geneesmiddelen

9.11

leg
vlees
leg

vlees

?

leg
vlees
leg
vlees

GWW
VW

leg
vlees

verplicht
vanaf

opmerkingen

10%/5%

1990

3%/1%

1990

bij drijfmestsystemen
10% van de bedrijven
5% van de bedrijven

huur container
emissie-arm aanwenden bij natte mest

f 0,067 / henplaats/jaar
f 0,10 / henplaats/jaar

1990
1990

40% van de bedrijven
40% van de bedrijven

hogere afzetkosten door max.
bemestingsnormen natte mest
extra afzetkosten droge mest
extra afzetkosten droge mest
toeslag mestafzetcontract voor de
O-optie
voedingsmaatregelen
toeslag mestafzetcontract voor de
O-optie
voedingsmaatregelen
weinig grondgebonden rechten

f 0,80 / henplaats/jaar

1990

40% van de bedrijven

f 0,39 / henplaats/jaar
f 0,13 / kuikenplaats/jaar
f 0,056 / henplaats/jaar

1990
1990
1-1-'95

60% van de bedrijven
alle bedrijven
15% legbedrijven

f0,15/100kgvoer
f 0,02 / kuikenplaats/jaar

1-1-"95
1-1-'95

85% legbedrijven
10-15% van de bedrijven

f
f
f
f

1-1-'95
1987

85 - 90% bedrijven
40% natte mest
60% droge mest

weinig grondgebonden rechten

0,15/100 kg voer
0,50 / kg fosfaat nat (leg)
0,15 / kg fosfaat > 40% ds
0,15 / kg fosfaat > 40% ds
oost zuid
1992 f 0,18 f 0,30 per kg
1993 f 0,08 f 0,40 fosfaat
1994 f 0,09 f 0,60

besparing

1987
1992
t/m
1994

voor 1990

onderwerp

wet/regel

bedrijfstype

maatregel bedrijf

investering

afschrijving / onderhoud e.a.
variabele kosten

10.
10.1

Gebruik brandstof
dieselopslag

AMvB-WM

vloeistofdichte lekbak

f2000,00

10%/1%

1-3-'93

keuringskosten niet bekend

10.1

opslag propaan

AMvB-WM

leg
vlees
vlees

vloeistofdichte lekbak

f2000,00

10%/1%

1-3-'93

max. 5m J / tank i.v.m.
hinderwet

10.3

stooktoestellen gas
stooktoestellen gasolie
Geluidhinder
vrachtwagens
Vergunningen en
meldingsplicht
grondwateronttrekken
milieuvergunning

AMvB-WM
AMvB-WM

vlees
vlees

éénmaal per 4 jaar keuren
éénmaal per 2 jaar keuren

f 125,00/jaar
f 250,00/jaar

1-4-'94
1-4-'94

tussen bepaalde tijden lossen

-

12.5

mestproduktierechten

Wet verplaatsing mestproduktierechten

12.7

Ammoniakrechten

IAV, ARP

11.
11.1
12.
12.2
12.3

grondwaterwet
WM
interimwet AV

AMvB
huisvesting

12.8

13
13.2

AMvB-WM

Overige milieukosten
milieuaansprakelijkheid
verzekering
opruimkosten asbest
bij brand

nieuw burg.
wetboek

leg
vlees

vlees

leg

vergunning
legaliseren is duurder geworden
Bij iedere aanpassing van de stal
nodig, voor 1990 veel minder frequent.
beperkte quotumaankoop bij bedrijven
die uitbreiden
beperkt aantal bedrijven kocht in
verband met 0-optie
bij nieuwbouw en uitbreiding
sporadisch
emissie-arme bouw
legbatterij met mestdroging

-

-

vergunning f2500,00 tot
f 10.000,00 duurder
kosten tekening f 1000,00
duurder i.v.m. hogere eisen
regio zuid f 35,00 - f 50,00 /
kg fosf. regio oost f 25,00 f40.00/kgfosf.
rest Nederland lager
f15,00-f30,00/kg
ammoniak
extra investering
f4,50-f5,00/hen

7% / 0%

stijging na
1990

afschrijven, in de periode van
tijdstip aankoop tot het jaar
2000

1994

?

1994

7%/3%
=f0,45
extra ventilatie elektriciteit
f 0,30 / henpl.jaar
= f 0,30
totaal
= f 0,75
f 0,60 / kuikenplaats/jaar

vlees

emissie-arme bouw van voerhoogte
strooiselvloer

leg
vlees
leg
vlees

toeslag WA-verzekering

f 150,00/jaar

toeslag brand/stormpolis

f 0,003 /henpl. per jaar
f 0,003 / kuikenpl. per jaar of
f 200,00 tot f 400,00 toeslag
brandverzekering
1996 f 0,038 / kuikenplaats/jaar
1997 f 0,075 / kuikenplaats/jaar
1996 f 0,11 / kuikenplaats/jaar
f 0,08 / henplaats/jaar
(droge mest)
f 0,04 kuikenplaats/jaar
901 water /henplaats = f 0,036
501 water /kuikenplaats =f 0,02

13...

heffing aardgas

heffing
kleinverbruik

vlees

betalen

13...

heffing elektriciteit

heffing
kleinverbruik

leg

betalen (2.22 kWh/henpl. jaar)

13...

grondwaterbelasting

vlees
leg
vlees

betalen (1.14 kWh/kpl. jaar)
f 0,40 grondwaterbelasting / nT3

bes pari verplicht
vanaf
ng

droge
mest
f 0,61
/henpl.

opmerkingen

alleen bij >10nr7uur
kosten afhankelijk gemeente

Afhankelijk ARP e.d.
bij alle nieuwbouw toegepast

systemen vleeskuikens nog
niet betaalb.
voor 1990
zolang het gebouw asbest
bevat

iets
via
inkom
sten
belasting

1-1-'96

1-1-'96
1-1-'96
1-1-95

bij >50.000 kwh geen heffing
meer
idem
bijna alle bedrijven

3

onderwerp
14
14.4

Niet -milieukosten
dierenarts

14.6

kadaver opslag

14.7

kadaver afvoer

14.8

NGD-monitoring

14.9

Minimumnormen
legbatterij

wet/regel

bed rijfstype

BTW van 6 naar leg
17,5%
vlees
leg
vlees
leg
vlees
afbouw 50%
leg
subsidie
vlees
batterijbeslult
leg

leg
14J0

Afbouwen subsidie
toetsbedrijf
Waterschapslasten
en onroerendgoebelasting

maatregel bedrijf

koeling kadavers tot moment van
ophalen
abonnementsysteem

investering

f3000,00

financiering pluimveehouder
versneld afschrijven
(10 in plaats van 15 jaar)
voortaan lagere bezetting,

leg
vlees

per 1-1 -'95 waterschapslasten ook op
gebouwen

verplicht
vanaf

opmerkingen

1994

als bedrijf niet BTW-plichtig
is
nu al sterk aanbevolen

10%/3%
plus f 385,00 elektriciteit
f 120,00

1997 ?

f 0,0671 henplaats/jaar
f 0,0181 kuikenplaats/jaar

1-1-'92

f 1,60 / henplaats/jaar voor
ieder jaar dat ondeugdelijke
kooien jonger 2ijn dan 15
jaar

leg
Waterschapswet

afschrijving / onderhoud e.a. bespavariabele kosten
ring

1-1-96

in behandeling bij
26 kamer

1-V95

60% van de kooien moet
versneld worden
afgeschreven

nadeel f 0,48 henplaats/jaar
door de lagere bezetting / kooi
f0,005henp1aats

1-1-'95

alle legbedrijven

p.m.

1-1-'95

1-1-'94

Maatregelen van de overheid voor opfok- en vermeerderingsbedrijven en resulteren in een hogere kosten voor aankoop jonge leghennen en hogere kuikenprijs voor
respectievelijk leg- en vleeskuikenbedrijven
onderwerp
14.
11
6.3

Salmonellabestrijding

13

energieheffing

N.B.

mestafzetkosten

bedrijf
stype
Zoonose richtlijn leg
vlees
leg
vlees
leg
vlees
wet/regel

maatregel bedrijf
via verzekering vermeerderingsdieren
verhoogde mestafzetkosten
verhoogde opfokkosten

Berekening is op basis van bedrijf met 35.000 leghennen of 50.000 vleeskuikens

investering

afschrijving / onderhoud e.a. bespan verplicht
variabele kosten
vanaf
ng
f 0,006 / henplaats/jaar
1-1-'96
f 0,003 / kuikenplaats/jaar
f 0,002 / henplaats/jaar
1-1-'90
f 0,003 / kuikenplaats/jaar
f 0,001 / henplaats/jaar
1-V95
f 0,002 / kuikenplaats/jaar

opmerkingen

landbouw, natuurbeheer
en visserij

