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Een hennetje en een mammoet

lopen samen op een brug.
Zegt dat hennetje tegen de
mammoet: Wat stampen we

toch lekker" (0).

Met dank aan erica en staffelientje die hebben gezorgd voor de nimmer aflatende
stroom koffie en thee, en voor het magistrale typwerk. Zonder hun bijdrage
zou dit verslag nooit tot een goed einde zijn gebracht.
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Voorwoord
Enkele jaren geleden vormde de vestiging van mammoetbedrijven in de
intensieve veehouderij, voor jonge boeren aangesloten bij het NAJK,aanleiding zich daar aktief tegen te verzetten. Aan deze openbare onrust rond
de vestiging van mammoets is aan het begin van de jaren tachtig een einde
gekomen.

`

Het leek erop dat het in deze sektor met de explosieve groei ge-

daan was.
Gesprekken hierover tussen het NAJK en IMGO-Landbouw resulteerden in het
plan een vooronderzoek te laten verrichten naar de feitelijke ontwikkelingen
in de intensieve veehouderij en de positie van mammoetbedrijven daarin.
Het vooronderzoek waarvan de resultaten in dit rapport staan,
door Staf Depla en Eric Schulte,

is uitgevoerd

als onderdeelïvan hun doktoraalstudie

aan de Landbouwhogeschool te Wageningen.

·

De samenwerking met het NAJK vond plaats in de voor dit onderzoek ingestelde
begeleidingsgroep,

waarin regelmatig de voortgang en resultaten van het

onderzoek zijn besproken.
(voorzitter NAJK),
Joop Ormel
school),

In deze begeleidingsgroep zaten:

Ger Billekens

(NAJK Limburg),

Ben Derks

(Boerengroep Wageningen), Arend Voortman

en Albert Olde Daalhuis

Henk Bielderman
(NAJK Brabant),

(medewerker Landbouwhoge-

(IMGO-Landbouw).

Hiernaast zijn de studenten vanuit de Landbouwhogeschool begeleid door:
prof. mr,W.

Brussaard

Planologie)

en ir.A.J. Voortman

(vakgroep Agrarisch Recht),

drs. A.J. Jansen

(vakgroep

(vakgroep Algemene en Regionale Landbouw-

kunde).
Het rapport biedt bruikbare informatie voor een verdere diskussie overlen
standpuntbepaling ten aanzien van, de ontwikkelingen in de landbouw.

wageningen, oktober
Henk Bielderman

1983

(voorzitter NAJK)

Albert Olde Daalhuis

(medewerker IMGO Landbouw)

Het NAJK (Nederlands Agrarisch Jongerenkontakt)

is het samenwerkingsver-

band van de drie plattelands jongerenorganisaties.
Zij

stelt zich ten doel om diskussies over de problemen in de landbouw onder de

agrarische jongeren te stimuleren. Met de resultaten van deze diskussie
wil zij de belangen van de agrarische jongeren behartigen.

_

EEQQ LandbOUW
bouw)

(I¤Stïtuut voor Maatschappelijk Gericht Onderzoek in de Land-

organiseert en begeleidt onderzoek voor niet-kapitaalkrachtige orga-

nisaties en groepen in de landbouw en landbouwindustrie.

De resultaten van

dit onderzoek moeten voor de vraagstellende groepen en organisaties bruikbaar zijn bij de strijd voor een verbetering van hun positie.

Ill

I. Inlexdmg
0

O

De akties die in de tweede helft van de
70-er jaren gevoerd zijn tegen een
aantal mammoetbedrijven,sloten aan bij
diskussies die toen leefden in de
landbouw, en met name onder de agrarische
jongeren. Al veel langer werd er
gediskussieerd over de steeds belangrijker
wordende rol van de industrie
in de landbouw. De kontraktproduktie was
toen ook een aktueel punt. Een heel
belangrijk argument tegen mammoetbedrijven
was dan ook het grote belang van
de industrie in deze bedrijven.
Dit geldt natuurlijk des te sterker voor
mammoetbedrijven die de industrie eigenhandig
stichtte in die jaren. Behalve
deze invloed van de industrie was
ook de omvang zelf een argument. Eén zo'n
mammoetbedrijf neemt de plaatsen van meerdere
gezinsbedrijven in.

Bij verschillende akties tegen het
opzetten van mammoetbedrijven is de
ervaring opgedaan, dat zonder gerichte
wetgeving het ontstaan van deze bedrijven niet goed is tegen te gaan. Daarom
is er met name door agrarische jongeren,
maar uiteindelijk ook door de
betrokken standsorganisaties, gevraagd om een
landbouwvestigingswet. De vestigingswet moest
zowel de invloed van de industrie
op de bedrijven aan banden leggen, als
ook grenzen gaan stellen aan de maximale bedrijfsomvang. Uiteindelijk heeft
de toenmalige minister van landbouw
(van der Stee) toegezegd om aan het
opstellen van een dergelijke wet te gaan
werken.

Sinds die tijd is er onder agrarische
jongeren regelmatig gediskussieerd
over de noodzaak van een vestigingswet.
Naar aanleiding van een advies»
aanvrage van het ministerie
over een voorstel voor een vestigingswet, hebben
de jongerenorganisaties van Gelderland,
Overijssel en Brabant afgelopen winter

('82/'83) nog eens duidelijk gesteld dat de
vestigingswet moet komen.

(In

Limburg moet nog een standpunt worden
ingenomen.)
In "Boer blijven 1 en 2" heeft het
NAJK haar idee voor een middenbedrijvenbeleid uitgewerkt; een beleid waarbij
op zoveel mogelijk bedrijven een aanvaardbaar inkomen is te verdienen onder
sociaal aanvaardbare omstandigheden. Een
(belangrijk) onderdeel van dit
middenbedrijvenbeleid is een vestigingsbeleid.
Hierbij moeten de grootste bedrijven
afgeremd worden om zodoende meer ruimte
te behouden voor de bedrijven die
enige produktiegroei hard nodig hebben om
een aanvaardbaar inkomen te behalen.
Het NAJK is daarom voorstander van een
vestigingswet die een hulpmiddel kan
zijn voor deze rechtvaardigere produktieverdeling over de bedrijven. Ondertussen
zijn de standsorganisaties steeds
meer bezwaren gaan inbrengen tegen
een vestigingswet.Mede als reaktie op de
adviesaanvrage over het voorstel voor een
vestigingswet.
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Zij

stellen voornamelijk dat andere/reeds bestaande wetgeving

planlhinderwet)

en in voorbereiding zijnde wetgeving

(bestemmings-

(meststoffenwet),een

voldoende grote rem legt op het ontstaan van nog meer mammoetbedrijven.
Het NAJK

vindt het echter nog steeds belangrijk dat de vestigingswet er

komt. Zij heeft namelijk de indruk dat de groei van het aantal mammoetbedrijven nog steeds doorgaat.
Om deze indruk te toetsen,

is dit onderzoek naar mammoetbedrijven uitgevoerd.

Het moet ten eerste informatie verschaffen over de vraag wat de ontwikkelingen
zijn rond mammoetbedrijven. Ten tweede moet het ook informatie opleveren
over de vraag waarom agrarische jongeren rond de mammoetbedrijven minder
aktief zijn dan een aantal jaren terug.
Dit laatste wil het NAJK graag weten omdat zij met haar stellingname het
liefst wil aansluiten bij wat er in de regio's leeft. Anderzijds vindt het
NAJK zelf de vestigingswet een belangrijk punt. Daarom wil zij

graag weten

in hoeverre ze op ondersteuning van hun ideeën kan rekenen vanuit haar achterban.

Het onderzoek moet informatie opleveren over mammoetbedrijven.

Deze infor-

matie moet het NAJK binnen haar diskussie over de vestigingswet en de mammoetbedrijven kunnen gebruiken. Daarnaast kan het onderzoek meer inzicht geven
in de te verwachten ontwikkelingen in de intensieve veehouderij.
De landbouw in Nederland vindt nagenoeg helemaal op gezinsbedrijven plaats.
De struktuur van veel kleine afzonderlijke eenheden brengt met zich mee dat
de bedrijven afzonderlijk nauwelijks of geen mogelijkheden hebben om hun
marktpositie te verstevigen.
produceren.

Ieder voor zich tracht om zoveel mogelijk te

Ook de gezinsleden worden hierbij

ingeschakeld,

en zonodig zonder

betaling van deze arbeid. Daarnaast wordt ook getracht om de gezinsuitgaven
te drukken zodat er meer geld over blijft om het bedrijf in stand te houden.
Behalve dat dit mechanisme een doorgaande schaalvergroting,

intensivering

en rationalisatie met zich meebrengt, heeft het ook meer gevolgen.

Door de

algemene inzet van onbetaalde en onderbetaalde arbeid van de gezinsleden,
zijn de marges dermate klein,

dat bedrijven met overwegend loonarbeid geen

kans hebben om te ontstaan.
De laatste jaren lijkt daar wat verandering in te komen.

In toenemende mate

ontstaan in de intensieve veehouderij bedrijven die voor een belangrijk
deel werken met loonarbeid.

Om over de bovenstaande vraag beter te kunnen nadenken én om de door het
NAJK gevraagde informatie te leveren,

is het nodig meer inzicht te hebben in:
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1)

de omvang van de ontwikkelingen naar mammoetbedrijven

(hoofdstuk 2 van

dit verslag)
2)

de achtergrond van de mammoetbedrijven;

wat zijn het voor bedrijven

(hoofdstuk 3 en 4)
3)

de voordelen die de reeds bestaande mammoetbedrijven ten opzichte van
de

gezinsbedrijven hebben
4)

(hoofdstuk 5)

de vraag waarom een aantal bedrijven in staat is om uit te groeien
tot
mammoet-omvang en welke bedrijven dit dan zijn

(hoofdstuk 6)

5) de effekten die de groei van het aantal mammoetbedrijven heeft
op de
bestaande mogelijkheden op de gezinsbedrijven

(hoofdstuk 8)

Bij deze efrekten gaat het niet alleen om effekten via
ekonomisohe relaties.
De intensieve veehouderij komt steeds meer in aanvaring met
wat gezien het
produktie~ en leefmilieu verantwoord is.

Steeds meer worden vanuit deze overe

wegingen beperkingen opgelegd aan de ontwikkeling van de
intensieve veehouderij
als geheel.

Het ontstaan van mammoetbedrijven op grotere schaal kan ook
via

deze relaties gevolgen hebben voor de mogelijkheden van bestaande
gezins~
bedrijven.

De vraag is, hoe en in hoeverre er sprake is van dit soort
effekten.

Gegeven het idee dat het ontstaan van mammoetbedrijven nadelig
uitwerkt voor

de bestaansmogelijkheden op de gezinsbedrijven, is het nuttig om op
zoek te
gaan naar mogelijkheden om deze bedrijven te weren.
de bestaande wetgeving mogelijkheden biedt
verlengde hiervan,

De vraag is in hoeverre

(hoofdstuk 9,

10 en 11).

In het

de vraag of er mogelijkheden zijn om dit effektiever aan

te pakken via nieuwe wetgeving

(als dit nodig blijkt)

(hoofdstuk 12)m

Vervolgens trekken we de konklusies uit de voorgaande vragen door naar
de
diskussie en de stellingnames onder agrarische jongeren
rond het probleem
van de mammoetbedrijven fhootdstuk 13).

In het onderzoek hebben we ons beperkt tot mammoetbedrijven in de intensieve
veehouderij.

In de glastuinbouw bestaan ook een toenemend aantal mammoetbedrije

ven met loonarbeid. We hebben ons beperkt tot de intensieve veehouderij

,

omdat het erbij betrekken van de glastuinbouw teveel tijd zou kosten. Een
andere reden was dat rond mammoetbedrijven in de
glastuinbouw geen akties
zijn gevoerd. We konden ons in de glastuinbouw
niet aansluiten bij aktieve
jongeren op dit terrein.

In de loop van het onderzoek is de slachtpluimveetak

wegens tijdgebrek ook uit het onderzoek gevallen.

Dat wil niet zeggen dat in

die produktietak geen mammoets voorkomenm We hebben juist de
slaohtpluimvee~
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sektor laten vallen omdat dit

(wat betreft aantal bedrijven)

omvangrijke tak is binnen de intensieve veehouderij.

de minst
‘
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DEEL 1
H. Plaats van xnammocthedrgven in de sekrer
II.1.

WAT IS EEN MAMMOETBEDRIJF?

De intensieve veehouderij

is vanouds altijd een neventak geweest op de

Nederlandse landbouwbedrijven.

Bij het melkvee en de akkerbouw werden als

aanvulling op het inkomen een aantal varkens en/of kippen
gehoudenl
Ook nu nog is de intensieve veehouderij op de meeste
bedrijven een neventak
naast het melkvee en de akkerbouw.

Ondanks dat ook hierbij al jarenlang

sprake is van een snelle schaalvergroting,

zijn de aantallen nog niet zo

heel erg groot. Gemiddeld worden er ongeveer 55 zeugen,
of 200 mestvarkens,
of zo'n 5000 leghennen per bedrijf gehoudenl
Sinds twintig jaar komt het steeds vaker voor dat bedrijven zich
helemaal op de intensieve veehouderij

specialiseren. Op deze be-

drijven worden tegenwoordig dan al gauw 100 of meer zeugen,
mestvarkens,

1000 of meer

of 20.000 of meer legnennen gehouden.Vergeleken met de omvang

van de veel meer voorkomende neventakken, wordt op deze
bedrijven de inten~

sieve veehouderij dus eigenlijk al op behoorlijk grote schaal uitgeoefend,
Met name de laatste tien jaargkbmen er steeds meer bedrijven die zich
niet alleen specialiseren op de intensieve veehouderij, maar die daarnaast
ook nog eens zd ver doorgroeien dat zij

drie of meer keer zo groot worden

als voor een normaal gezinsbedrijf nodig is.
bedrijf worden genoemd,
vreemd,

Dat deze bedrijven vaak mammcet~

is vanuit de overige bedrijven gezien niet zo

De aantallen dieren die zij op hun bedrijf hebben,

·

zijn tenslotte

‘veel groter dan op de bedrijven waar de intensieve veehouderij als
neventak
wordt uitgeoefend,

en ook nog een stuk groter dan bij de volledig op de inten~

sieve veehouderij gespecialiseerde gezinsbedrijven.
In het onderzoek zijn mammoetbedrijven omschreven als
bedrijven waar meer
dan drie arbeidskrachten nodig zijn om het dagelijkse
werk te doen.
is uitgegaan van arbeidskrachten met een werkweek van 425 uur.

Hierbij

Hraktisch

gezien, betekent dat, dat het gaat om bedrijven waar plaats
is voor 400 of
meer zeugen,

4000 of meer mestvarkens,

of 100.000 of meer leghennen,

IIA.2.AANTAL MAMMOETBEDRIJVEN EN HUN PROD`UKTIE~Al¤.NDEEIJ

ln ons onderzoek hebben we via de gemeentelijke
hinderwetgegevens en aanvullende informatie geprobeerd een inventarisatie te maken
van het aantal
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mammoetbedrijven in Nederland. We hebben de bedrijven uitgesplitst naar
bedrijven met mestvarkens,

en leghennen. De inventarisatie is

fokzeugen,

uitgevoerd in het voorjaar van 1983.
v
Mestvarkens
Bij de mestvarkens vonden we in totaal

16 bedrijven met 4000 of meer mest-

varkensplaatsen. Deze bedrijven hebben gezamenlijk ongeveer

105.000 mest-

varkensplaatsen. Daarmee hebben ze een aandeel in de Nederlandse produktie
_

van minstens 1,8%

(1).

Er staat hier

mammoetbedrijven de biggen pas bij

'minstens'

omdat een aantal van die

35 á 40 kg naar de meststal overbrengt.

Voor die tijd houden ze de biggen op de batterij.

Normaal gesproken komen

de biggen bij circa 23 kg in de meststal. Op deze manier is het mogelijk
levert in
om meer mestronden per jaar te halen in de meststal. Een bedrijf
meeste andere
zo'n geval relatief meer mestvarkens per mestplaats af dan de
mestbedrijven.
meer mestHet CBS telde in de meitelling van 1982 5 bedrijven met 5000 of
varkensplaatsen.

Deze bedrijven hadden gezamenlijk 40.775 mestvarkens.

Dat was toen 0.8% van het totale aantal mestvarkens in Nederland.
wij telden 9 bedrijven met 5000 of meer mestvarkensplaatsen. Die bedrij~
ven hebben gezamenlijk ongeveer 77.000 mestplaatsen.
1.3% van de geschatte Nederlandse produktie in 1983

Dat komt overeen met
(1).

Dat het CBS in 1982 vier bedrijven minder telde dan wij nu, kan wel kloppen.
grens van 5000
Drie van de door ons gevonden bedrijven zijn vrij onlangs de
mestplaatsen gepasseerd.

Epkzeugen
zeugen.
Bij de fokzeugen vonden we in totaal 88 bedrijven met 400 of meer
overeen met
Deze bedrijven hebben gezamelijk ongeveer 64.500 zeugen. Dit komt
5.1% van de Nederlandse zeugenstapel
wel meer van dit soort bedrijven.
met 500_zeugen of meer,

(2). Zeer waarschijnlijk zijn er echter

Het CBS telde in mei

1982 71 bedrijven

Deze bedrijven hadden gezamelijk ruim 60.000 zeugen.

telden
Dat was toen 5.1% van de totale Nederlandse zeugenstapel. Wijzelf

55 bedrijven met 500 of meer zeugen, die gezamelijk 50-5OO zeugen hebben,
gemist.
Ten opzichte van de meitelling van 1982 hebben we dus 16 bedrijven
nog
Misschien hebben een aantal van de door ons niet nagetrokken bedrijven
.

500 of meer zeugen.

Het lijkt ons waarschijnlijker,

dat in de opgave van de

gemeenten een aantal zeugenbedrijven over het hoofd gezien zijn

(2).

zeugen doortrekken
Als we het aantal gemiste bedrijven bij de groep vanaf 500
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naar de groep bedrijven vanaf 400 zeugen, komen we op een aantal van
120 bedrijven met 400 of meer zeugen. Met een geschat totaal van ongeveer
80.000 zeugen,

_

zou dat goed zijn voor 6.4% van de Nederlandse zeugenstapel

In een later stadium hebben we ook nog de bedrijven met
1000
zeugen onderscheiden.

{1).

of meer

Daarvan vonden wij er 15 stuks, met in totaal

24.300 zeugen. Verder vonden we nog een bedrijf dat binnenkort gaat
uitbreiden naar ruim 1000 zeugen.
Het CBS telde in mei

1982 vijftien bedrijven met 1000 of meer zeugen.

Het totaal aantal zeugen was op die bedrijven ongeveer even groot

(24.482).

Dat was toen goed voor 2,1% van de Nederlandse zeugenstapel.

Eeghennen
we vonden 30 bedrijven met 100.000 of meer leghennen. Deze
bedrijven hebben gezamenlijk een hokcapaciteit van ongeveer 6.23 miljoen
leghennen.
Het CBS telde in april 1983 bijna 30.5 miljoen leghennen fa?. Dat be·

tekent dat deze 30 mammoetbedrijven gezamenlijk 20.4% van de Nederlandse lege
hennenstapel in de hokken hebben.
De gemiddelde bedrijfsgrootte van de mammoets is ruim 200 000 leghennen.
Overigens hebben die 30 bedrijven ook nog 1.6 miljoen opfokhennen, wat ongeveer
14% van het totaal bij de opfokhennen is.
Het CBS telde in mei

1982 25 bedrijven met 100.000 of meer leghennen. Die

bedrijven hadden toen 3.55 miljoen leghennen, wat toen overeenkwam met 12.1%
van het totaal aantal leghennen. De gemiddelde bedrijfsgrootte van die 25
bedrijven was toen ruim 140.000 leghennen.
,

Deze fout in de CBS~telling zal

waarschijnlijk veroorzaakt zijn doordat een aantal bedrijven niet aan de
telling meegedaan hebben, en doordat een aantal kleinere vestigingen van die
mammoetbedrijven apart geteld zijn als zelfstandig klein bedrijf

(4).

Konklusie is in ieder geval dat de meitellingegegevens ten aanzien van de
mammoetbedrijven met leghennen, de situatie duidelijk onderschatten.
Tabel

lI.1

samenvatting van de gegevens en vergelijking met de gegevens

.-........-

ëgQQL000 leghennen___”aantal bedrijven aantal
dierençwgüm'82
(CBS)

25

3.550.000

--.......--.---

142.000

12.1%

-......---.-lä§..lïElï’lC`2.C;‘i’..,....... .9............@äi.2§.Q;.QQ.ï.L
_m_m _
.?.Q.l.dlQ.Q,....-äägggwmestvarkens
_
__
'82

(CBS)

5

40.775

88.155

_W___
0.8%

...-.....ï§à£ë.--1£'£.¥ïë@..-....-..`ä......-.--.....i5.ïll.Q.Q.êl..-.....ä;ê?29;,-..-...-.irlïï..--,-...__’82
(CBS)

71

60.371

850

5.1%

$@-5%
---.-......Läl¥iï9l.........._;‘ï.ä..._........
7§I2"m`W""""`ET'ï£§§M“"MSN
"`
'
_.__.__.__5ï’ï*_._..,äsïäwïêêllgall
`ï§ë°§Eïat>“""` ea
64. §<5`rï`

läizw
1-Bron:
1982 CBS, 1983 IMGO~Landbouw.
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II.3,

ONTWIKKELING VAN DE MAMMOETBEDRIJVEN IN DE LEGHENNENHOUDERIJ.

De leghennensektor is de sektor binnen de intensieve veehouderij waar de
mammoetbedrijven het sterkst vertegenwoordigd zijn. Op het ogenblik hebben
20% van de totale Nederlandse

de ons bekende 30 mammoetbedrijven ruim

eierproduktie in handen.
Om de ontwikkeling van de mammoetbedrijven beter op zijn waarde te kunnen
schatten, geven we hier eerst een kort overzicht van de belangrijkste ont-

wikkelingen in de sektor als geheel.

Produktiegroei
Vanaf 1976 is de produktie van eieren heel snel gegroeid in Nederland. Uit
tabel II.2 kun je aflezen dat de leghennenstapel in die tijd met ruim de

helft is uitgebreid! Tot 1976 was het aantal leghennen een aantal jaren
nauwelijks of niet veranderd.

Tabel II.2 totaal aantal leghennen in Nederland

aantal leghennen

(x milj.)

index
Bron:

1972

1976

1982

17.3

17.4

29.4

100

101

170

CBS

Overigens is deze groei van de leghennensektor volkomen onverwacht tot stand
gekomen.

In de nota Landbouwverkenningen uit 1977

(5)

werd nog rekening

gehouden met een lichte afname van de leghennenstapel in Nederland.

Minder bedrijven
Ondanks de snelle produktie-uitbreiding,

is toch het aantal bedrijven met

leghennen in deze tijd snel minder geworden.

Sinds 1977 is het aantal be-

drijven met leghennen met bijna een derde afgenomen

(zie tabel II.3).

Deze afname is enerzijds te verklaren uit de ontmenging van voorheen gemengde
bedrijven,

en anderzijds uit bedrijfsbeëindiging.

Tabel II.3 afname van het aantal bedrijven met leghennen sinds 1977

aantal bedrijven
index
Bron:

CBS

1977

1982

7.593

5.212

100

69
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Specialisatie
Uit de bovenstaande gegevens kun je afleiden dat gemiddeld het aantal hennen
per bedrijf sterk is toegenomen

(van 2400 in 1977 tot 5640 in 1982).

Dit geeft echter niet goed weer wat er in werkelijkheid aan de hand is.
(De schaalvergroting heeft namelijk niet gelijkelijk verspreid over alle
bedrijven plaats gevonden.

Steeds minder worden de leghennen als neventak

op de landbouwbedrijven gehouden,

en steeds meer worden de leghennen gehou-

den op volledig op de leghennenhouderij gespecialiseerde bedrijven.
Tabel II.4 laat deze ontwikkeling duidelijk zien.

Tabel II.4 aantal bedrijven per grootteklasse en het aandeel in de

grootteklasse_aaptal
produktie oer
leghennen
N
100-15.000

l 15.000 en meer
Bron:

aantal bedrijven
1976

1982

4.763

3.080

_226_

`PfOd¤kïïE;ïïE§ïïä_lïl
__ 1982____“_
1976
65

33

35 ______m_' 67

586

___

CBS

Het is niet alleen een stijging van het produktie-aandeel van de volledig op de leghennenhouderij gespecialiseerde bedrijven. Deze bedrijven
zelf worden ook steeds groter. Na de invoering van de legbatterijen zijn

er steeds meer mogelijkheden ontwikkeld voor mechanisering en automatisering
op de bedrijven. Door deze mogelijkheden én het steeds beter in de hand
kunnen houden van ziekten en het voorkomen ervan via entingen, is de weg
vrij gemaakt voor een snelle schaalvergroting.

Zonder raapmachine en inpak~

machine is 15.000 à 20.000 hennen al een grote omvang voor een volledig
gespecialiseerd gezinsbedrijf.

Met deze machines kan zo'n gezinsbedrijf

al gauw 30.000 à 40.000 hennen houden. Dit wordt tegenwoordig op een toe~
nemend aantal bedrijven dan ook ingevoerd.

Daartegenover staat dat een groot

aantal bedrijven in de toekomst de leghennen zal moeten afstoten omdat de

investeringen voor een dergelijke gemechaniseerde opzet niet meer op te
brengen zijn.

Een niet-gemechaniseerde opzet zal echter niet meer rendabel

zijn als je er voor moet investeren.

Mammoetbedrijven
Uit tabel II.4 blijkt dat de groep bedrijven met 15.000 leghennen en meer
haar produktieaandeel in die periode heel snel heeft uitgebreid. Om te kijken
waar die groei vandaan komt, staan hieronder in tabel II.5 de gegevens die
betrekking hebben op de groep met 50.000 tot

100.000 leghennen en ook die

betrekking hebben op de groep groter dan 100.000 leghennen.

-10-

l
_

Je kunt er uit aflezen dat de groei het sterkst geweest is op de grootste
bedrijven. Of beter, de groep van grootste bedrijven is als snelste gegroeid.
Waarschijnlijk zijn in verband met de fout in de CBS-gegevens deze gegevens
nog behoorlijk te laag voor de mammoetbedrijven.

Tabel II.5 aantal grote bedrijven en hun aandeel in de produktie

50.000-100.000
aantal bedrijven

1978

1979

1980

1981

1982

31

46

46

55

65

aant. legh. x milj.

2.0

2.9

3.1

3.7

4.1

prod.aandeel in %

9.1

11.6

11.6

13.2

13.9

aantal bedrijven

7

14

20

18

25

aant.

1.3

2.0

3.0

2.6

3.6

5.9

8.0

11.3

9.4

12.1

100.000 en meer

legh.

x milj.

prod.aandeel in %
Bron:

CBS

Met name als je de aantallen leghennen per bedrijfsgrootte-groep gaat
indexeren, blijkt heel duidelijk hoe de leghennen-sektor zich wat betreft

bedrijfsgrootte ontwikkelt

(zie grafiek II,1L

Als deze ontwikkeling zich in de komende jaren doorzet,

zal het houden van

leghennen op gezinsbedrijven in de toekomst voor een belangrijk deel verdwijnen,

en is het houden van leghennen voornamelijk voorbehouden aan

mammoetbedrijven en "uit hun jasje gegroeide gezinsbedrijven".

Grafiek II.1

Geindexeerde ontwikkeling van het aantal leghennen
per bedrijfsgrootte groep.

300 7

250

200`150100

» 100.000 leghennen en meer

G

•

50.000 - 100.000 leghennen
¤ 10.000 - 50.000 leghennen

¤ tot 10.000 leghennen

50
'78

'79

'80

'81

'82

Bron: CBS
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In Noord-Brabant zijn het afgelopen jaar opvallend veel vergunningen voor
uitbreiding aangevraagd door bedrijven met 60.000 à 70.000 leghennen.

Hier

mag je uit afleiden dat de ontwikkeling naar mammoetbedrijven zich inderdaad verder zal doorzetten als de eierprijzen dat weer toelaten.
Het beeld dat de leghennenhouderij voor de gezinsbedrijven goeddeels ver-

loren zal gaan, wordt hiermee steeds reëler.

11.4 ONTWIKKELINGEN VAN DE MAMMOETBEDRIJVEN IN DE VARKENSHOUDERIJ

In de varkenshouderij nemen de mammoetbedrijven naar verhouding een veel
minder belangrijke plaats in dan in de leghennenhouderij. Bij de mestvarkens
hebben de mammoetbedrijven bijna 2% van de produktie, en bij de zeugen is
dit bijna 6,5%.

Dus hoewel het aandeel bij de zeugen al veel groter is dan

bij de mestvarkens,

is dit nog altijd belangrijk minder dan de 20% die de

mammoetbedrijven bij de leghennen hebben.
Overigens is het aandeel van de mammoetbedrijven in het totaal aantal be-

drijven bij de leghennen en de zeugen ongeveer gelijk. In beide sektoren
is dit namelijk ongeveer 0,6% van het totaal.

Bij de mestvarkens vormen de

mammoetbedrijven een veel kleiner deel van het totaal aantal bedrijven

(0,06%).

Om de ontwikkeling van de mammoetbedrijven beter te kunnen plaatsen, geven
we ook hier eerst een kort overzicht van de ontwikkelingen in de sektor
als geheel.

Groei van de prpduktie
Bij de varkens islnet als bij de leghennenlsprake geweest van een snelle
groei van het totaal aantal dieren. Een verschil is echter dat deze groei
over de jaren bij de varkens veel gelijkmatiger is verlopen dan bij de leghennen.

Tabel 11.6 laat zien om wat voor aantallen het gaat. Overigens is

van 1981 op 1982 het totaal aantal zeugen voor het eerst sinds een lange
reeks van jaren iets gedaald.

Dit zal veroorzaakt zijn door de aanhoudend

slechte prijzen in de vier voorafgaande jaren.

Tabel 11.6 totaal aantal zeugen en mestvarkens in Nederland

1972
aantal zeugen
index

____

aantal mestvarkens

_g£g§pï___
Bron:

CBS

767.600
100
3.293.000

100

1977
1.023.000
133
4.425.000

134

1982
1.189.469
155
5.359.207

163

___
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Minder bedrijven
De snelle uitbreiding van de produktie heeft ook hier niet verhinderd dat
er in snel tempo bedrijven met varkens verdwenen zijn.

In tien jaar tijd

is het aantal bedrijven met zeugen nagenoeg gehalveerd, en het aantal be-

drijven met mestvarkens met ongeveer een derde afgenomen (zie tabel 11.7).
Een gedeelte van deze afname in het aantal bedrijven met varkens is toe te
schrijven aan het feit dat bedrijven specialiseren in een andere produktietak dan de varkenshouderij.

Een ander deel moet toegeschreven worden

aan bedrijfsbeëindiging.

Tabel 11.2 afname van het aantal bedrijven met varkens sinds 1972

bedrijven met zeugen

1972

1977

1982

39.254

30.229

20.733

100

77

53

41.560

31.370

100

75

26.990
gg

index

bedrijven met mestv.
index
Bron:

CBS

Specialisatie
Zoals uit het voorgaande is af te leiden,
gemiddeld sterk gestegen.

is het aantal dieren per bedrijf

Het gemiddeld aantal zeugen per bedrijf is in

tien jaar opgelopen van T20 tot T60. Het gemiddeld aantal mestvarkens per
bedrijf is in dezelfde tijd gestegen van T80 tot T200.
Deze algemene gegevens geven net als bij de leghennen niet goed weer wat
er in werkelijkheid aan de hand is in de varkenshouderij. Niet alle bedrijven
zijn even hard gegroeid.

De produktie op bedrijven waar de varkenshouderij

als neventak aanwezig is, heeft terrein verloren aan de bedrijven die zich
volledig gespecialiseerd hebben op de varkenshouderij. Tabel 11.9 geeft de
aantallen bedrijven die je grotendeels als gespecialiseerde bedrijven kunt
aanmerken.

In 1982 hadden deze bedrijven bij de zeugen ongeveer 50%, en

bij de mestvarkens ongeveer 17% van de totale produktie.

Tabel 11.9 ontwikkeling van het aantal gespecialiseerde bedrijven
in de periode van 1972 tot en met 1982

100 zeugen
1000 mestvarkens
Bron:

CBS

1972

1977

1982

597

1964

3834

73

300

618
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Buiten deze bedrijven zijn er ook nog bedrijven met zowel zeugen als
mestvarkens, die per tak afzonderlijk niet aan deze aantallen komen, maar
'

tesamen wél.

Dit zijn bijvoorbeeld bedrijven met 75-100 zeugen en 300-1000

mestvarkens.

In

310.

1977 waren er 200 van deze bedrijven.

In 1982 waren dat er

Deze bedrijven horen ook bij het totaal aantal
gespecialiseerde

bedrijven.

Mammoetbedrijven
Bij de

toename van het aantal gespecialiseerde bedrijven is tegelijk ook

het aantal mammoetbedrijven snel toegenomen. Net als bij de leghennen is
ook hier de toename van het aantal mammoetbedrijven voor het grootste deel
tot stand gekomen in de tweede helft van de 70-er jaren en daarna.
In tabel 11.j staan de gegevens over de mammoetbedrijven met varkens op een
rij.

Vanwege de CBS-gegevens is gewerkt met iets andere grenzen dan we tot

nu toe gedaan hebben.

Tabel 11.2 ontwikkeling van mammoetbedrijven
èn de varkenshouderij

Q500 zeugen

78

79

80

81

82

aantal bedrijven

37

51

55

69

71

aant.dieren x 1000

37.8

48.0

51.7

17.2

60.4

3.3

4.0

4.3

4.7

5.1

2

3

5

5

5

prod.aandeel in %

___

mestvarkensaantal
_25000
bedrijven

aant.dieren x 1000

prodáïêmdêêl in %
Bron:

22.6

O_5

29.5

39.3

36.5

O_7

O_7

O_6

40.3

0_8_ï~

CBS

Uit de tabel blijkt wel dat deze groep van bedrijven heel snel gegroeid is.
Zowel bij de mestvarkens als bij de zeugen is het produktie-aandeel van
deze groep van bedrijven jaarlijks met gemiddeld ruim 10% gegroeid.
Bij de mestvarkens lijkt het alsof het aantal mammoetbedrijven niet meer
toeneemt.

in zit

Onze gegevens over 1983 geven echter aan dat de groei er toch nog

(vier bedrijven meer in 1983).

Net als bij de leghennen hebben we ter onderlinge vergelijking weer de groei
van het aantal dieren per bedrijfsgrootte-klasse geïndexeerd.

Deze geindexeerde

gegevens zijn in grafiek 11.2 uitgezet.
Uit deze grafiek blijkt dat de situatie in de varkenshouderij
anders ligt dan in de leghennenhouderij.

duidelijk

Is bij de leghennen de groep van
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mammoetbedrijven onbetwist de snelste groeier, bij de varkens worden de
mammoetbedrijven in groei nog voorbij gestreefd door de groep van "uit het
jasje van het gezinsbedrijf groeiende bedrijven". Dat wil zeggen bedrijven met

200-500 zeugen of 2500-5000 mestvarkens.
Bij de leghennen lijkt een toekomst met voornamelijk mammoet-, en andere

heel grote bedrijven een reëel beeld. Bij de varkens lijkt dit voorlopig
veel minder aannemelijk.

Dat wil niet zeggen dat het aantal mammoet-

bedrijven niet zal blijven toenemen. Net als bij de leghennen zijn in
Noord-Brabant het afgelopen jaar opvallend veel vergunningen voor uitbreiding aangevraagd door bedrijven nu reeds 2500-3000 mestvarkensplaatsen hebben.

Grafiek 11.2

Geïndexeerde ontwikkeling van het aantal mestvarkens en
het aantal zeugen per bedrijfsgrootte-groep.
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•
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III. Mammoetbedrijven in de pluimveehqinderij
Bedrijven met meer dan 100.000 leghennen noemen wij mammoetbedrijven.

Heel

globaal kan 39 een tweedeling maken binnen deze groep van mammoets. Een tweedeling in

'groterds'

en

'hele groterds'.

De gewone groterds zijn de bedrijven

tot 200.000 leghennen.

`

De hele groterds zijn de bedrijven met meer dan 200.000 leghennen. Van de
in totaal 30 door ons gevonden bedrijven, behoren er 21 tot de eerste groep.
Daarbij

is ons opgevallen dat de meeste bedrijven rond de 160.000 leghennen

hebben.

Bij deze bedrijven gaat het om uitgegroeide gezinsbedrijven.

Het

gezin wordt min of meer bijgestaan door een aantal vaste en/of losse arbeidskrachten.

(veelal ook part-time voor het inpakken van eieren).

Bij de groep van hele grote bedrijven gaat het niet meer om uitgegroeide
gezinsbedrijven.
belang.

De hoeveelheid arbeid van het gezin van ondergeschikt

De gemiddelde bedrijfsgrootte is 386.000 leghennen. De kleinste heeft

225.000 en de grootste heeft 800.000 leghennen.

In totaal gaat het om 9

'hele groterds'.

van de negen hele groterds zijn er slechts 4 uitgegroeide gezinsbedrijven
(Te Wierik, Wim Valks,

Van de andere 5 zijn er;

Gebr Jacobse en Euro-Ei).

- twee bedrijven in handen van broeders

(Van Putte

heeft Valder na haar faillisement opgekocht.(1)

en Hendrix), Hendrix
Het gaat hier om Hendrix

in Weert, het is dus niet de grote mengvoerfabriek.
- 3 zijn er in hander van eierhandelaren
Euro-Ei is failliet gegaan.

(Antheunis, Andriessen, van Loon).

Ze is opgekocht door een eierhandelaar uit

Nijkerk.

gipt bij leghennen al1app
Mammoetbedrijven worden niet alleen groter door er meer
dieren bij
Ze groeien ook omdat ze er andere aktiviteiten
bij gaan doen.

te nemen.

Behalve dat de

andere aktiviteiten rendabel zijn hebben ze ook
andere voordelen. De 9
groterds hebben er allemaal een of andere vorm van
andere aktiviteit bij.
Een aantal zelfs meerdere aktiviteiten:

(2)

- 6 van de 9 hele groterds doen hun eigen opfok
hebben er vaak de opfok bij.)

(3).

(Ook kleinere mammoets

De opfok doen ze ook op grote schaal. Ze

hebben vaak een overcapaciteit in de opfok. Dan
fokken ze voor anderen op.
30
De
mammoets hebben in totaal 14% van de totale opfokhennen
in Nederland.
- 5 van de 9 hebben een eierhandel ernaast

(Van Loon, Antheunis, Gebr. Jacobs,
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Euro-Ei en Andriessen).
eierhandelaren,
en Thijssen

Van Loon, Andriessen en Antheunis zijn van oudsher

die de kippen er later bijgenomen hebben.

(Euro-Ei)

De gebr. Jacobs

zijn in de leghennen begonnen en hebben er later de

eierhandel bijgenomen. Van de mammoets met minder dan 200.000 leghennen die

ook in de eierhandel zitten kennen wij er twee.In de legpluimveehouderij
is de produktie meer geintegreerd met de afzet dan in de varkenshouderij.
- naast Euro-Ei,

die zelf zijn voer maalt,

eigen grondstoffen laten malen

zijn er drie bedrijven die hun

(Te Wierik, v. Loon en v.

- 3 bouwen hun eigen stallen en inventaris

(Te Wierik, v.

- 2 bedrijven zijn ook in het bezit van een broederij

(v.

Putte).
Putte en W. Valks).
Putte, Valder en

Hendrix uit Ospel)

8 van de 30 mammoets hebben een sorteermachine.
en sommigen

Bij

sorteren

(de eierhandelaars)

Zij

sorteren hun eigen eieren

ook eieren van andere pluimveehouders.

5 bedrijven van de 8 komen de eieren rechtstreeks van de kippen in de

sorteermachine.

Bij de anderen staat de sorteermachine elders.

5 van de 8

bedrijven met een sorteermachine horen bij de hele groterds.
Daarnaast zijn natuurlijk bijna alle vestigingen uitgerust met automatisch
rapen

(op 1 na)

komt ook voor.

en met automatisch inpakken.

Klimaatregeling via de komputer

Bij de vestiging van Te Wierik in Friesland is voer, water en

klimaatregeling komputergestuurd.

yaêplglpgsplaats en vestigingsomvagg
Veel bedrijven hebben de bedrijfsgebouwen op meerdere plaatsen staan

(5).

Bij de kleinere mammoets komt dit natuurlijk minder VOOI· De grootste vestiging
is 509,000 lêghgnnên (voorheen Euro-Ei).

Valder in Neer heeft uitbreidings~

mogelijkheden tot 420.000 leghennen op één vestigingsplaats. Van Loon heeft
twee vestigingsplaatsen waarvan één met bijna 400.00 leghennen.
grootte van de
Bij de groep
leghennen.

De vestigings-

"hele groterds" varieert van 70.000 tot 500.000 leghennen.

"groterds" varieert de vestigingsgrootte van 40.000 tot 160.000

De omvang hangt sterk af van het kunnen krijgen van een hinderwet-

vergunning en ruimte binnen het bestemmingsplan. Ziektedruk speelt hier nog
geen beperkende rol in de bedrijfsgrootte.
Een eenheid van 40.000 leghennen komt overeen met een vestiging van een
modern gezinsbedrijf.(6).

In de legpluimveehouderij zijn het in hoofdzaak

gezinsbedrijven die uitgroeien tot mammoetbedrijven.

Het zijn de moderne

gezinsbedrijven met nu rond de 40.000 à 50.000 leghennen,
om door te groeien naar meer dan 100.000 leghennen

(7). De langdurig lage

eierprijzen zijn er de oorzaak van dat de meeste plannen
ijskast zijn gezet.

die plannen hebben

(tijdelijk)

in de
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Technische resultaten
wat betreft de technische resultaten kunnen de grote bedrijven zeker meekomen met de goede gezinsbedrijven. Zowel de eierproduktie
als de voederconversie
doorgaans goed.

(2.1 à 2.5)

als uitval

(19-20 kg

),

(minder dan 6% per jaar)

zijn

Gemiddeld voor de hele bedrijfstak bedragen deze cijfers

respektievelijk 16.6 kg.

per jaar,

2.57 en 8%

Overigens valt hier niet veel van te zeggen.

(8).
De resultaten in de legpluim~

veehouderij zijn nogal afhankelijk van ras en soort hennen dat gehouden
wordt. Verder hebben we de indruk dat op deze bedrijven de richtlijnen ten
aanzien van de entingen en dergelijke heel nauwkeurig gevolgd worden.

Ook

zal een rol spelen dat deze bedrijven vaak hun eisen stellen aan de samenstelling van het voer dat zij geleverd krijgen

(9).

Voer, afzet van eieren en aankoop van leghennen
De grote bedrijven werken weinig met integratie-,
garantiekontrakt
tiers.

(10).

egalisatie- of inkomens-

Dit zijn meestal kontrakten met de mengvoederleveran-

Deze garanderen een bepaalde prijs voor de eieren.

verplicht zich dan voer af te nemen.

De pluimveehouder

De mammoets sluiten hun kontrakten meestal

rechtstreeks met de eierhandelaar af voor de eieren en met de mengvoerfabrikant voor het voer.
hebbenl

Duidelijk is dat ze door hun omvang meer af te dwingen

Bij de kontrakten die de mammoets afsluiten zijn ze gelijkwaardig

partners met de eierhandel.

Dit in tegenstelling tot de gezinsbedrijven.

De kontrakten die de mammoets afsluiten variëren:
- er komen prijsgarantiekontrakten voor

(11).

handel garandeert dan een bepaalde prijs.

De eierhandel of de mengvoer~

Zo sloot Te Wierik voor zijn

uitbreiding van 340.000 leghennen in Friesland een prijsgarantiekontrakt
af met een eierhandelaar.

Daarvoor had bij

tijdelijk geen kontrakt.

Bij

het ontstaan van de mammoets Valder, Wim Valks, van Loon en Andriessen heeft
UTD

(mengvoer)

vergaande prijsgarantiekontrakten afgesloten.

Deze gdïän-

deerden toen volledige kostendekking.
- kontrakten met eierhandelaren in Nederland of in het buitenland.

Dan wor-

den er afspraken over het delen van de winst of het verlies gemaakt.
- dan heb je de mammoets die zelf eierhandelaar zijn.

Ze verhandelen hun

eigen produkten,
- er zijn ook mammoets die geen kontrakten hebben.
vrij om te kunnen handelen.

Aan de coöperatieve eierhandel

mammoets bijna geen eieren geleverd.
eierhandelaren leveren.
Wim Valks.

Ze houden hun handen liever
worden door de

Het komt ook voor dat ze aan meerdere

"Dan kan je ze tegen elkaar uitspelen",
`

Al met al is de eierhandel erg ondoorzichtig.

aldus
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Bij het voer blijkt geen speciale voorkeur voor de partikuliere handel te
bestaan.

Coöperaties blijken ook mee te willen werken aan extra kortingen

in welke vorm dan ook. UTD heeft een groot marktaandeel gehad bij de mammoets.
Ze trekken zich hier echter uit terug.

Ze hebben erg veel geld verloren met

hun vergaande kontrakten. Vaak hebben mammoets meerdere voerleveranciers.
Redenen hiervoor zijn:
leveranciers.

risikospreiding en het uitspelen van de verschillende

Ze wisselen ook relatief vaak van voerleverancier

(12).

Van Loon kontroleert het voer in zijn eigen laboratoruim.

De leghennen zijn vaak afkomstig van de eigen opfokbedrijven. Waar de andere
bedrijven hun opfok vandaan halen is ons niet bekend.

Dat zij van de grote

opfokbedrijven de leghennen betrekken spreekt voor zich.

Grote partijen moeten

ineens geleverd kunnen worden.

Er zijn ons 3 bedrijven bekend die in eigen beheer bouwen.

Hiervoor nemen

ze tijdelijk mensen in dienst. Te Wierik bouwt zijn eigen batterijen.
Putte heeft dit ook gedaan.
nemers krijgen ze kortingen.
aantrekkelijke

Van

Ook als mammoetbedrijven laten bouwen door aanHet zijn regelmatige grote bouwers,

en dus

klanten.

Van Te Wierik weten we dat de investeringskosten per leghen voor nieuwbouw
in Friesland f18,50 per leghen bedragen.
nog f15,- per leghen over.)

(Als je de WIR er aftrekt blijft er

Antheunis rekent f20,- per leghen

(Als hij de

WIR die hij krijgt ervan aftreke is de kostprijs f18,- per leghen.)
consulentschap rekent f25,- per leghen

Het

(13).

Eëäê
Veel bedrijven maken, met name voor het verwerken van de eieren, gebruik
van partetime personeel

(vrouwen en jongeren).

De gezinsleden worden hier

op de kleinere mammoets ook voor gebruikt. Er wordt ook gewerkt met illegale
buitenlanders.

Zwart werken en onder de CAO uitbetalen komt ook voor

(14).

Voor het uit de hokken halen van de kippen aan het eind van de legperiode,
en het weer vullen van de hokken,

wordt gebruik gemaakt van los personeel

uit de omgeving.
Van Loon,

Te Wierik en Van Putte hebben zelf personeel in dienst om het

mengvoeder op te halen.

Het voorkomen van ziekteinsleep is hierbij een mooie

bijkomstigheid.

we hebben de bedrijven omgerekend naar SBB's

(15)

om de arbeidsbehoefte van

mammoets te kunnen vergelijken met gezinsbedrijven.

Een leghen is 0.013 SBB,

-1g-

een opfokhen is 0.006 SBB

(16).

De gegevens zijn globale gegevens. Verder

gaat het alleen om het vaste personeel

(part-time of full-time).

Eigenlijk

komen daar nog enkele periodieke werkzaamheden
bij met losse arbeidskrachten.
Voor de duidelijkheid hebben we alles teruggerekend
naar 42%-urige arbeidskracht

(17).

Het gemiddelde van de mammoetbedrijven komt aldus op
380 SBB

per 42%-urige arbeidskracht

(18). De resultaten liepen uiteen van 332 tot

460 SBB per 42%-urige arbeidskracht. Je kan niet
stellen dat de hele groterds
efficienter omsprinqen met de arbeid dan de gewone
groterds. Ter vergelijking nemen we een gezinsbedrijf met 20.000
leghennen. Op zc‘m bedrijf
wordt meestal nog met de hand geraapt
(42%-urige arbeidskracht)

(19). We hebben dit bedrijf 1% VAK

toegerekend.

Zodoende kom je op 213 SBB per VAK.

Bij moderne gezinsbedrijven, met automatisch
rapen en

(eventueel al)

auto-

matisch inpakken, met 50.000 leghennen kom je op 320
SBB per persoon.
Zulke bedrijven kunnen volstaan met 2% VAK.

Ten opzichte van deze laatste

groep bedrijven zijn de grote bedrijven dus nauwelijks
in het voordeel. van
Putte zegt dat je met 3 mensen maximaal
je op 640 SBB per VAK.

150.000 leghennen aan kan.

Dan kom

Om te laten zien wat mogelijk is nemen we het nieuwe

bedrijf van Te Wierik in Friesland.

Hier komen ze op 490 SBE per VAKQ

Hierbij

moeten we echter wel opmerken dat de financiële
administratie en de inen verkoop bijna geheel buiten het
bedrijf gebeurt. Het gaat hier om
een vestiging met 340.000 leghennen.

pitbrelêigg
De bedrijven waarmee we kontakt hebben gehad hebben, op
3 na,
reeds voorbereidingen getroffen om opnieuw te gaan
bouwen
aantrekken). Te Wierik heeft 3 ha bijqekocht bij

allemaal

(als de pïijïen

het bedrijf in Friesland.

Hij wil daar opnieuw 340.000 leghennen neerzetten
en er een sorteermachine
aan vast zetten.

Hij

is ook druk bezig voor een bedrijf met

hennen in de Luttenberg
voor in totaal
Lutte

(Ov)

(Vami)

1 miljoen kippen in Best

gekocht.

aangevraagd.

(Ov.). Valks

Hij

heeft een hináexwetvergumminq

(NBr.).

Hij heeft ook grond in de

heeft daarvoor een vergunning voor 48.000 leghennen

Vorige winter heeft hij reeds fundamenten laten storten.

wacht hij op het aantrekken van de prijzen.
reklame voor loonlegkontrakten

(20).

Nu

Van Putte maakt nog steeds

Hendrix, de nieuwe eigenaar van Välder

is van plan volgend jaar uit te breiden naar
400.000 leghennen.

Over de vermoqenspositie van mammoets in de
leqpluimveehouderij
bekend.

leg~

Valks heeft de doelstelling om iedere twee jaar een uitbreiding

te realiseren.

in Neer,

180.000

is ons minder

Er is in het verleden nogal wat gebouwd met
behulp van de meng-

vcerindustrie,

met name UTD

(Unilever).

Maar dat geldt niet voor alle mammoets.

Dat het door de langdurig slechte prijzen wat
minder zal gaan met de verm¤gems»
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positie van de mammoets spreekt voor zich.

Er zijn niet voor niks twee

mammoets failliet gegaan.

De afzet van kippenmest is makkelijker dan van varkensmest.
een hoogwaardigere mest. Je hebt droge en natte mest

Het is namelijk

(21). Bedrijven met

droge mest krijgen geld voor deze mest. Van Putte verkoopt zijn droge mest
aan Groningse akkerbouwers

(22).

kippenmest meestal geen cent.

In koncentratiegebieden krijg je voor natte

Je moet

(meestal)

bijbetalen. De mammoetbedrij-

ven met droge mest verkopen hun mest doorgaans aan handelaren of aan de
loonwerker. Natte mest wordt doorgaans in de buurt uitgereden. Voor droge
mest krijg je meer geld, maar het vraagt wel meer aandacht. Bij de mammoetbedrijven heeft ongeveer de helft droge mest,
Droge mest wint steeds meer terrein

de ander helft heeft natte mest.

(ook bij gezinsbedrijven). Bij het bepalen

van de bouwplaats speelt het mestprobleem nog een ondergeschikte rol.

Het

krijgen van een hinderwetvergunning is veel belangrijker. Voorzover ons
bekend is,

zijn twee bedrijven bezig met een biogasinstallatie. Het gaat

dan om de gaswinning.

Bij biogas blijft de mestproblematiek

mineralen in de mest)

onopgelost.

(de hoeveelheid
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IV. Mammoetbedrijven in de varkenshouderij
Bij de varkens is minder dan bij de leghennen een onderscheid
te maken in
grote en hele grote bedrijven.

De verschillen tussen de bedrijven zijn welis-

waar even groot, maar er is in tegenstelling tot bij de
leghennen een
vloeiender overgang van kleine mammoets naar grote mammoets.
Mammoets zijn meestal uitgegroeide gezinsbedrijven. Je kan twee groepen
bedrijven onderscheiden.
speelt

Bedrijven waar gezinsarbeid een belangrijke rol

(gezin plus 1 tot 3 werknemers)

belangrijke rol meer speelt

en bedrijven waar het gezin geen

('ondernemer plus 4 tot 20 werknemers). De

laatste groep zijn nog verder doorgegroeide gezinsbedrijven.
Relatief veel bedrijven hebben tussen de 400 en 600 zeugen. Maar er
komen
tussen de 600 en 3000 nog allerlei bedrijven voor.
schieters te noemen,

zo heeft Houben

(Ysselsteyn)

binnenkort 38.000 mestvarkens op jaarbasis af.

Er zijn wel een paar uit2300 zeugen en levert hij

Hij

is nu van plan door te

groeien naar 3100 zeugen en 47.500 afgeleverde mestvarkens op jaarbasis.
Eén van de broertjes van de Berg in Weeland
bare omvang

(NBr)

heeft een ongeveer vergelijk-

(en vergelijkbare uitbreidingsplannen).

Zeugenhouderij
In de zeugenhouderij komen relatief veel meer grote bedrijven
voor dan bij
de mestvarkens. we hebben 96 bedrijven gevonden met meer dan 400
zeugen.
van zijn er 15 groter dan 1000 zeugen.
1632 zeugen op hun bedrijf.

Hier-

Gemiddeld hebben deze 15 bedrijven

Ze variëren echter in omvang van 1000 tot 2600

zeugen.

Vaak wordt gesteld dat mammoetbedrijven door de industrie worden opgezet.
Van
de 96 bedrijven zijn er echter, voorzover ons bekend,slechts 9 in handen
van,
de industrie.

4 daarvan zijn fokkerijgroeperingen.

1000 zeugen.)

De overige 5 zijn fokkerij- en vermeerderingsbedrijven van

mengvoerfabrikanten

(2 daarvan hebben meer dan

(met een mengvoercapaciteit van 80-90.000 ton per jaar)

die er één of andere vorm van integratie mee willen opzetten. De
bedrijven
waar men de biggen afzet worden verplicht voer af te nemen van de
mengvoerfabrikant die de biggen levert

(2 van deze 5 hebben meer dan 1000 zeugen).

Alleen Theeuwes de Jong uit Tilburg mest alle biggen af op 2 eigen
mestbedrijven.

(Theeuwes heeft 8000 mestvarkensplaatsen en 900 zeugen.)

die de varkens afneemt,

De handelaar

is verplicht om alle varkenshouders die varkens leveren

ook van Theeuwes te laten voeren. Bergia

(Zwolle)

is met eigen bedrijven

begonnen om een ontwikkeling op gang te zetten in het eigen afzetgebied.
vonden de bedrijven in het afzetgebied te klein.

Ze

Daarom hebben ze zelf een
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aantal bedrijven van tegen de 200 zeugen opgezet. Met de biggen van deze
Nu de ontwikkeling in gang is

bedrijven heeft Bergia een integratie opgezet.
gezet,

begint Bergia haar bedrijven te verkopen.

Mesterij
In de mesterij hebben we

15 bedrijven met meer dan 4000 mestplaatsen gevonden.

Deze variëren van 4000-15.000 mestplaatsen.

De bedrijfsgrootte in de mesterij

wordt vertroebeld door het aantal mestrondes dat gehaald wordt in ëën jaar.
Dit kan variëren van 2% tot 4 rondes per jaar.

Het aantal mestrondes hangt

namelijk af van het begingewicht van de biggen. Je haalt ongeveer 2% ronde
per jaar als je de biggen vanaf 20-23 kg gaat mesten.

3.2 haal je las je ze

pas vanaf 35 kg gaat mesten en je haalt 4 rondes als je ze Pas je ze
gaat mesten.

Goossens uit Asten

aan CeHaVe verkocht)

(NBr,

deze heeft zijn pluimveeeslachterij

met 15.000 mestvarkensplaatsen levert zodoende ongeveer

evenveel varkens per jaar af als van de Berg
rondes)

-5 kg

(4 rondes)

en Houben

(3.2

(1).

In de mesterij

zijn 2 bedrijven opgezet door de industrie.

en Theeuwes de Jong.

Goossens in Asten

Goossens heeft alleen mestvarkens.

Niet bij mestvarkens en zeugen alleeg
Mammoetbedrijven worden niet alleen groter door er meer dieren bij
Ze groeien ook omdat ze er andere aktiviteiten bij gaan doen.

te nemen.

Behalve dat

die andere aktiviteiten rendabel zijn hebben ze ook andere voordelen.

Door

hun omvang kunnen mammoetbedrijven er een eigen sub- en basisfokkerij bijnemen.
op.

Op deze manier lossen ze bijvoorbeeld het probleem van de ziekteinsleep

De meest voorkomende

vermeerderingszeugen. Van de
die 11

is het houden van zowel mestvarkens als

integratie

16 mestbedrijven hebben er

11 ook zeugen.

zijn er ook 10 mammoetbedrijf in de zeugenhouderij.

Van

Het aantal mammoets

dat je als gesloten bedrijf kan beschouwen is niet zo groot. Van de mammoets
in de mesterij

hebben de meeste eeen biggentekort.

een mesterij erbij hebben,

hebben een biggenoverschot.

begonnen in de mesterij óf in de fokkerij
mesterij

erbij neemt.

Veel zeugenmammoets die
Er wordt vaak eerst

alvorens men of de fokkerij of de

Zo troffen we de volgende combinaties van aktiviteiten

aan:
- Op het ogenblik zijn Houben en van den Berg bezig met het opzetten van
een eigen basisfokkerij en subfokkerij. Volgens van den Berg gebeurt dit nu,
omdat er tegenwoordig goed geschoold personeel te krijgen is,

vanwege de

grote werkloosheid elders. Enkele jaren geleden was het een stuk moeilijker
om geschoold personeel te krijgen.
een fokkerijgroepering

(FOMEVA).

Tot nu toe zaten deze bedrijven bij

Houben wilde daar vanaf,

omdat hij:
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o aan FOMEVA bijna

3 ton per jaar aan licenties moet betalen

o vrijheid van afzet van zijn varkens wil
o een markt ziet in de fokkerij
o met FOMEVAbloed niet zelf kan fokken.
Andere mammoets hebben er reeds de basisfokkerij
en/of de subfokkerij
bijgenomen of zijn hiermee bezig.
- Buiten de mengvoerfabrikanten maakt alleen Houben zijn
eigen mengvoer.
Bovendien is hij door de brijvoerinstallatie in
staat zelf afvalprodukten
van de industrie te verwerken
Van den Berg,

(mycelium van Gist Brokades, Campina,

Honig et.).

Smits en Goossens hebben al langer zo'n brijvoederinstallatie

~en voeren afvalprodukten. Van Gennip wil er ook
mee bezig gaan.
die hierboven genoemd zijn,

De bedrijven

hebben allemaal grote hoeveelheden mestvarkens.

- Sommige mammoets hebben er varkens, biggen en/of zeugenhandel
bijgenomen.
Er zijn ook handelaren die er een zeugenhouderij bijgenomen
hebben.
(Cornelissen in Wanroy met 1500 zeugen is een voorbeeld van
het eerste en
v.d.

Eijnden uit Sevenum met 1050 zeugen is een voorbeeld van het
tweede.)

- Het in eigen beheer bouwen van gebouwen en installaties komt
regelmatig
voor.

Er worden dan tijdelijk bouwvakkers in dienst genomen.

- Eigen slachterijen komen niet voor.

Technische resultaten
De technische resultaten zijn op grote zeugenbedrijven
beter dan het gemiddelde. Meestal horen ze tot de betere
bedrijven. Het gemiddeld aantal grootgebrachte biggen per zeug per jaar ligt tussen de

16.9 en 17.5 bij de be-

drijven die mee doen aan de bedrijfsresultatenadministratie
van de consulentschappen van Gelderland,

Limburg en Overijssel

(2). Bij de door ons bezochte

mammoetbedrijven was het gemiddeld aantal grootgebrachte biggen per zeug
per
jaar 19.6.

De laagste zat op 16.5 en de hoogste op 23

De meeste zaten boven de

19,

het ging om 11 bedrijven.

waar het percentage biggensterfte bekend is,

Van de mammoetbedrijven

ligt dit resp. op 11.7 en 15%.

Het gemiddelde van de bedrijven die meedoen aan de
bedrijfsadministratie van
het consulentschapllag in 1981
Bij de mesterij

tussen de

16.5 en 17%.

is het beeld minder duidelijk.

mammoets tot de betere bedrijven behoren.

Je kan niet zeggen,

dat alle

Er zijn bedrijven die wel heel

goede resultaten hebben, maar ook bedrijven die niet veel boven
het gemiddelde
uitsteken.

Gemiddeld blijken ze bij de betere bedrijven te behoren.

De uitval varieert op de bezochte bedrijven
russen de 1

en 4%

(gemiddeld

2.1%L De groei per dag varieerde van 670 tot 730 gram
per dag;
Deze hoge groeicijfers hangen ook samen met het hoge
begingewicht van de biggen
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bij

sommige mammoets.

De voederconversie varieert tussen de 2.8 en 3.2

(3). Bij

de bedrijfs-

administratie van de bij de konsulentschappen aangesloten bedrijven in
Overijssel,

Gelderland en Noord-Brabant lag de gemiddelde uitval tussen de

2.4 en 2.8%. De gemiddelde groei per dag lag tussen de 636 en 649 gram.
De gemiddelde voederconversie lag tussen de 3.05 en 3.15.

Bij de bedrijven

die meedoen aan de LEI-boekhouding zijn de resultaten slechter

(4).

Vestigingsplaatsen en vestigingsomvang
Veel bedrijven hebben de bedrijfsgebouwen op meerdere plaatsen staan

(5).

De vestigingsgrootte varieert tussen de 500 en 1000 zeugen. Met uitschieters
naar 1400 en 2000 zeugen. De vestigingsgrootte in de mesterij varieert
tussen de 3000 en 8000 mestvarkensplaatsen met een uitschieter naar 15.000
en een uitschieter naar 500.

De uitschieter naar

15.000 heeft te kennen gegeven

dat als ze op nieuw zouden beginnen ze in kleinere eenheden Zouden gaan werken
vanwege de ziektedruk.
Er wordt gewerkt met meerdere vestigingen,

omdat je niet teveel mestvarkens

of zeugen op één vestigingsplaats kan zetten.

Grote hoeveelheden dieren op

een vestigingsplaats vergroot het ziekterisiko. Een ander voordeel van meerdere
vestigingen is de risikospreiding.

Als er ziekte op één vestiging uitbreekt

wordt niet het hele bedrijf getroffen.

Een andere beperking voor het aantal

dieren op één vestigingsplaats is de hinderwet.

Het kunnen kopen van een

bouwperceel of een bestaand bedrijf speelt ook een rol.
Aan de andere kant moet een vestiging ook niet te klein zijn. Een zeugenhouderijvestiging moet niet veel kleiner worden dan 500 zeugen.
de voordelen van het groot zijn minder.

Dan worden

Volgens Houben is de arbeidsorga-

nisatie optimaal bij eenheden van ruim 1000 zeugen. Volgens Cornelissen
is zijn vestiging van 1000 zeugen het rendabelst. De kleinere vestigingen
hebben relatief hoge

stookkosten en een ander nadeel is dat bij elke vestiging

een bedrijfswoning hoort.

Relatie
handelJe
met
zou verwachten dat mammoetbedrijven een sterke binding hebben met de
toeleverende en afnemende industrie. Opvallend is dat veel bedrijven leveren
aan handelaren.

Van de zeugenbedrijven hebben we geen beeld waar de biggen

heen gaan.

Dat ze met name aan grote mesterijen leveren,

te liggen.

Zij kunnen namelijk grote hoeveelheden biggen tegelijk leveren

lijkt voor de hand
(6).
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Het komt steeds meer voor, dat bij grote
biggenleveringen ineens de prijs
per big hoger ligt. Geen van de mammoets
levert haar mestvarkens aan Coveco.
De mammoets die vroeger aan Coveco leverden,
zijn, toen ze gingen groeien,
naar de partikuliere handel of industrie overgestapt.

De NCB daarentegen

beter in de markt bij de mammoets in Brabant.

De mammoets stellen naast extra kwantumtoeslagen
en kortingseisen ook aanvullende eisen. Dit doen zij veelal om ziekteinsleep
te voorkomen. Zo willen
ze hun varkens in het begin van de week, aan
het begin van de dag vervoerd
hebben. De wagen moet dan leeg en schoon komen.
Andere maatregelen die ze
nemen om hun ziekteinsleep te voorkomen zijn:
- Het op straat laten ophalen van de mest

(in tijden van ziektes).

Dan hoeft

de vreemde mestwagen niet op het bedrijf
te komen.
- Zelf de basisfokkerij en de subfokkerij en/of
vermeerdering er bij nemen.
Zodat er geen ziekteinsleep door dieren van
buitenaf op kan treden.
- Zelf de mestvarkens naar de slachterij afvoeren.

De fokkerijgroeperingen hebben slechts een
klein deel van de levering van
vermeerderingszeugen aan mammoets in handen.

Dit deel

Zowel van den Berg als Houben vertrekken bij
FOMEVA.
maar een deel van hun varkens aan Homburg
voor Homburg van deze twee afnemers)

is kleiner geworden.
Ze leveren ook nog

(45.000 varkens per jaar minder

(7).

De mammoets zijn de plaatselijke Rabobanken
ontgroeid.
Rabobank hier niet op in is gesprongen,
NMB of de ABN.

Voorzover de centrale

zijn de mammoets vertrokken naar de

Ook aan de voorlichting zijn deze bedrijven ontgroeid.
Volgens

enkele eigenaren van mammoetbedrijven komt de
voorlichting bij hun op bezoek
om dingen te leren.
Ze zijn veelal wel te spreken over de
gezondheidsdienst voor dieren.

Ze

hechten ook veel waarde aan de onderlinge kontakten
tussen mammoetbedrijven.

êäïllq
In tegenstelling tot de

legpluimveehouderij

is

GI bij

mammoets nauwelijks sprake van part-time personeel.

de varkenshouderijr

Er is wel sprake van

los personeel voor de weekenden op een aantal
bedrijven

(vaak familie).

Veruit het grootste deel van het werk wordt door
full-time personeel gedaan.
Dit verschil met de leghennenhouderij

zal komen,

doordat in de varkens-

houderij niet zoiets bestaat als eiereninpakken
dat ieder dag terug komt,
Ook heeft het te maken met de eenvoud
van het werk in de pluimveehouderij.
Er is weinig scholing voor nodig om
eieren in te pakken.
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Om de arbeidsproduktiviteit te vergelijken hebben
we de varkensbedrijven
omgerekend in SBE's per VAK

(Volwaardige ArbeidsKracht)

VAK gelijkgesteld aan 42% uur per week

(9).

(8). We hebben één

Op de door ons bekeken mestbe-

drijven varieerde het aantal SBE's per VAK van 191 tot 360.
was 276 SBE per VAK

(10).

Het gemiddelde

Op de door ons bekeken bedrijven met alleen

zeugen of met zeugen én mestvarkens varieerde het
van 202 tot 296 SBE per
VAK.

Het gemiddelde bedroeg 231 SBE per VAK.

Bij een gezinsbedrijf van 1500 mestvarkens komen
we op 180 SBE per 42%urige arbeidskracht uit.

Dat is een groot verschil.

We hebben een gezins-

bedrijf voor 1% VAK geteld. Bij de mammoets hebben we
meewerkende gezinsleden meegeteld en de ondernemer is ook zwaarder meegeteld
dan één VAK
Bij een gezinsbedrijf van 150 zeugen komen we op
beidskracht uit.

140 SBE per 42%-urige ar-

Dat is een groot verschil met de

met zeugen of met zeugen én mestvarkens

231

SBE per VAK bij mammoets

(13)

Wat de verschillen veroorzaken met de meer gangbare
gezinsbedrijven,
minder goed aan te geven dan bij

is

de leghennen. Er is niet iets dergelijks

als een inpakmachine of een sorteermachine.

Bij

de varkens valt wel te den-

ken aan automatisch voeren, brijvoedering met afvalprodukten,
regeling en administratie met de komputer.
zaken.

(12).

klimaat-

Dit zijn minder duidelijke oor-

Sommige moderne gezinsbedrijven hebben bijvoorbeeld ook een
automa-

tische voerinstallatie.

De arbeidsdeling kan wel een belangrijke rol spelen.

Uitbreiding van de mammoetbedrijven
Op het ogenblik wordt er zeker door de grote
bedrijven uitgebreid.

Veel

van de bedrijven waar wij kontakt mee hadden zijn aan het
uitbreiden, gaan
dit binnenkort doen of hebben het net achter de rug.
goede

(jaar)

Of dit met voorgaande

jaren te maken heeft zal van bedrijf tot bedrijf verschillen.

Veelal breiden de mammoets ook in slechte tijden uit

(met name de grotere).

Van de Berg heeft ook in slechte jaren uitgebreid
door

(fäilllete)

bedrijven
of bouwpercelen op te kopen. Volgens Houben heeft
het uitbreiden bij hemzelf

minder dan vroeger te maken met al of niet goede jaren.
gebeurt meer planmatig.

"Het uitbreiden

" Begin 1982 had hij nog 1500 zeugen en 9000 mestvarkensplaatsen, nu is hij al
veel groter en heeft hij plannen
verder door
te groeien naar 3100
zeugen en 15.000 mestvarkensplaatsen.
Ook andere mammoets
zitten niet stil. Het gaat
dan meestal om uitbreidingen
met zo'n 2 á 3000
mestvarkensplaatsen
of enkele honderden zeugen
tegelijk. Soms kopen ze
1
hele (failliete) bedrijven
op.

-27-

In de leghennensektor is dat tot voor kort een vrij
onbekend verschijnsel
geweest.

Hier zijn de periodemet slechte prijzen tot vorig
jaar van korte

duur geweest. Nu ook hier de slechte prijzen al
een jaar aanhouden,

worden

zelfs heel moderne bedrijven opgekocht. Valder
uit Neer is een voorbeeld.

Cornelissen uit Wanroy heeft een bedrijf van 14 ha
opgekocht om er 800
zeugen neer te zetten

(14).

De toeleverende en afnemende industrie speelt

een ondergeschikte rol in de uitbreidingen van
mammoets.
van mammoets is veelal goed.
het uitbreiden zijn,
breiden betreft,

De vermogenspositie

Het is duidelijk dat grote bedrijven hard aan

terwijl heel veel bedrijven voorzichtig zijn wat uit-

of hun gaten aan het vullen zijn.

Eäë
De mestafzet geeft op de grote varkenshouderijbedrijven
meer problemen dan
op de grote legpluimveebedrijven.
de gehele bedrijfstak,

Dit is trouwens een situatie die geldt voor

en niet alleen voor de grote bedrijven. Ook in de

varkenshouderij is de mestafzet
nog niet zó problematisch, dat het invloed heeft
op de plaats waar gebouwd gaat worden.

De hinderwet is wat betreft het al of

niet uitbreiden ook hier veel belangrijker.

We kennen slechts een geval

dat in verband met de mestafzet zijn nieuwste vestiging in
een mesttekortgebied in Limburg wil starten.

De mammoets kopen niet speciaal grond om hun

mest op af te zetten.

De meeste bedrijven kunnen de mest nog kwijt in de
direkte omgeving.
bij anderen ofwel op eigen land.
de mestbank.

Slechts een minderheid maakt gebruik van

Houben maakt gebruik van de mestbank,

omdat hij anders bang

is dat de boeren in de omgeving problemen gaan möken.
de mest graag bij hem afnemen.
leveringen.

Ofwel

De loonwerker wil

Het gaat namelijk om regelmatige en grote

Dit laatste geldt ook voor andere mammoets.

rijden de mest zelf kosteloos uit voor de ontvanger.
voor 3 gulden per kubieke meter betalen
schotgebieden kan het voorkomen,

Een paar bedrijven

Sommigen moeten hier-

(zeugenmest). Ook in de mestover-

dat de mammoets geld krijgen voor hun mest.

Dit is dan mestvarkensmest.
Op deze basis raken ze de mest vlot kwijt. De
hoeveelheid mest die ze per
ha uitrijden varieert van 70-150 kubieke meter per ha.
hier niet van af.

Gezinsbedrijven wijken
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V Waarom mammoetbedrijven kunnen bestaan
V.1

INLEIDING

Grote bedrijven met vreemde arbeid

(mensen in loondienst)

zijn in de

landbouw een niet veel voorkomend verschijnsel. De landbouwprijzen zijn
zodanig laag dat er geen loon voor een vaste medewerker in zit. De gezinsbedrijven moeten het hoofd boven water houden door veel onbetaalde uren
te maken.

Een andere mogelijkheid om te konkurreren is het niet betalen van

de rente over het eigen vermogen.
Het is ook niet aantrekkelijk voor de kapitaalverschaffers van buiten de
landbouw om mammoetbedrijven op te zetten in de landbouw.

Zij nemen namelijk

geen genoegen met een zeer laag rendement op hun kapitaal.

En zij moeten

CAO-loon uitbetalen aan hun werknemers.

Een mammoetbedrijf in de rundveehouderij
opgeheven.

(Finsterwolde)

is dan ook in 1980

De ondernemers wensten het verlies niet te dragen. De arbeids-

produktiviteit was daar zo hoog dat de kostprijs 2 cent per kilo melk lager
uitkwam dan op de steekproefbedrijven van het LEI
mee op,

(1).

Toch hield men er

omdat de werkelijke kostprijs hoger lag dan de wekelijkse uitbeta-

lingsprijs.

Het verschil werd hier als verlies gerekend,

en dat verlies kwam

volledig op de rekening van het ingebrachte kapitaal omdat de werknemers
in Finsterwolde nu eenmaal op de loonlijst stonden.

In de intensieve veehouderij komen ondanks de lage prijzen toch mammoetbedrijven voor.

Grote bedrijven in de intensieve veehouderij

zijn geen

uitzondering. En het ziet er naar uit dat het er eerder meer dan minder
worden.

De vraag is dan ook,

hoe het komt dat deze bedrijven wél in staat

zijn hun vreemde arbeidskracht te belonen.

Deze bedrijven moeten dus op

andere punten wat terug verdienen om met de gezinsbedrijven
werktijden en lage arbeidskosten)

(met lange

te kunnen konkurreren.

Iets wat zeker een rol speelt is de kostenophouw in de intensieve veehouderij.
In tegenstelling tot andere takken in de landbouw is de arbeid in de intensieve veehouderij een relatief lage kostenpost

(zie tabel

v.1.)-

In de mèlkvêëor

houderij bedraagt de post arbeid ongeveer 30% van de kosten

(2).

houderij, mesterij en legpluimveehouderij

5% en 6%.

is dit resp.

18%,

In de zeugenIn de

melkveehouderij kan een bedrijf blijven voortbestaan als slechts 80% van de
kosten worden goedgemaakt door de opbrengsten. Dan moet men genoegen nemen
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met 1/3 van de werkelijke loonkosten
Als in de mesterij

(onderbetaling van je eigen arbeid).

slechts 80% van de kosten worden goedgemaadt door de

opbrengsten kan je door genoegen te nemen met een lager
inkomen je bedrijf
niet voort blijven zetten.
voor niks te werken.

Je kan slechts 5% van de kosten besparen door

In de intensieve veehouderij kan je je konkurrentie-

positie ten opzichte van mammoets met vreemde arbeid
veel minder versterken
door genoegen te nemen met een lagere beloning van je
arbeid.

Tabel V.1 kostenopbouw intensieve veehouderij
zeugen
beloning bedrijfsleiding

mestvarkens

leghennen

3%

1%

1%

arbeidskosten

18%

5%

6%

voerkosten

52%

45%

65%

gebouwen en inventaris

12%

4%

10%

biggen/legrijpe hennen

-

39%

16%

14%

6%

2%

overige
Bron:

LEI, voorkalkulatie voor 1982/83 voor een bedrijf
met 150 zeugen en

voor een bedrijf met 750 mestvarkens.(varkens 1982).
Kostprijsberekening
voor de leghennen voor een bedrijf met 30.000 leghennen
voor het jaar 81/82.
De totale kosten per zeug per jaar bedragen f2418,-;
per mestvarken per
jaar f986,-;

en per leghen f45,12

(3).

Daarnaast speelt de grondgebondenheid een rol.
of kippenbedrijf uit te groeien,
om verder door te kunnen groeien.

Om tot een groot varkens-

hoef je niet zoveel grond bij te kopen
In de melkveehouderij en akkerbouw moet

je grond erbij kopen om verder door te kunnen groeien.

Dit is een behoorlijke

drempel.

Ten eerste moet er voldoende grond in de buurt te koop zijn.
Ten
tweede moet je naast de gebouwen de
grond kunnen financieren. (4)
In de grondgebonden bedrijftakken is de positie van
gezinsbedrijven relatief
sterk omdat zij de kosten van hun eigen grond

(voorzover de grond vrij is)

niet hoeven te rekenen. we hebben ook aandacht aan het nivo van het
nettooverschot van de verschillende takken van de landbouw als
verklaring voor
het ontstaan van mammoets in de intensieve veehouderij

(5).

Dit overschot

blijkt de laatste 10 jaar in de intensieve veehouderij
op gemiddeld
+0.6%

(uitgedrukt in % van de kosten)

te liggen.

dit op +13% en bij de melkveehouderij op -7%

Bij de akkerbouw lag

(beide op pachtbasis)

(6).

Het ontstaan van mammoets in de intensieve
veehouderij komt dus niet door
het nivo van het netto overschot
inclusief arbeid,

(het verschil tussen de totale kosten,

en de opbrengsten). Alhoewel een te lage kostendekking
het
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aanmerkelijk moeilijker maakt om uit te groeien naar mammoet.

In de akker-

bouw is tenslotte ook geen ontwikkeling naar mammoets ontstaan, ondanks
haar hoge netto overschot. Mammoets die er zijn, hebben door een
uitzonderlijke situatie lage kosten voor de grond

(7).

V.II OP WELKE PUNTEN IS HET MAMMOETBEDRIJF IN DE PLUIMVEEHOUDERIJ IN HET
VOORDEEL TEN OPZICHTE VAN HET GEZINSBEDRIJF?

Teghpische resultaten goed
1 Ondanks de grote eenheden zijn de technische rezultaten goed tot zeer
goed te noemen

Arbeidsproduktiviteit ligt hoger
2 De arbeidsproduktiviteit ligt bij mammoets hoger dan bij gezinsbedrijven.
Bij de pluimveehouderij hangt dit samen met de automatiseringsmogelijkheden.

Bedrijven met 15.000-20.000 leghennen rapen de eieren met de hand.

Bedrijven met 30.000 kippen doen het rapen van de
eieren met bêhulp Van
een raapmachine. Bedrijven vanaf 40.000-50.000 leghennen hebben automatisch
inpakken van eieren. Deze machines worden relatief goedkoper bij grote eenheden.

Daarnaast speelt de arbeidsorganisatie, het opsplitsen van taken,

een rol.

De komputer gestuurde klimaatregeling, administratie en voer- en

watervoorziening zijn pas rendabel bij grote eenheden

(8).

De invoering van

komputers maakt het mogelijk grotere eenheden dieren tegelijk te overzien.
Deze schaalvoordelen alleen kunnen het bestaan van mammoetbedrijven in de
pluimveehouderij niet verklaren.

Moderne gezinsbedrijven rapen en pakken ook

automatisch.

Kwantumkortingen
3 Als je de officiële kwantumkortingen op het voer bekijkt, blijkt dat een
bedrijf met 140.000 leghennen 12% cent per leghen per jaar minder betaalt
voor zijn voer als een bedrijf met 21.000 leghennen, als ze beide het
voer betrekken van de CeHaVe.

Dat is een %% van de voerkosten.

oosten liggen de officiële kortingen hoger dan in het zuiden

In het

(9).

De

gemiddelde arbeidsopbrengst per leghen tussen 1970 en 1980 varieert tussen de
min 80 cent tot plus f4,50 per leghen per jaar.
de extra kortingen verrekend,

We hebben dan niet

De aanwezigheid van een overcapaciteit

in de mengvoederindustrie speelt in de hoogte van deze bedragen zeker
een rol.

Dit lag enkele jaren geleden nog anders,

was van een overcapaciteit. Kwantumkortingen
rol.

toen er nog geen sprake

spelen een belangrijke

De mammoetbedrijfeigenaren noemen het allemaal belangrijk voor het
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bedrijf.

Aan de afzetkant wordt ook gewerkt
met kwantumtoeslagen.

Mammoetbedrijven krijgen betere kontrakten
met hogere prijzen omdat ze grote
hoeveelheden tegelijk leveren.

Investeringskosten
4 De investeringskosten per leghen
liggen lager bij mammoetbedrijven.
hangt samen met:

Dit

- het in eigen beheer bouwen
- grote eenheden tegelijk bouwen is goedkoper
- kortingen bij de aannemer omdat mammoets
grote

(regelmatig terugkerende)

klanten zijn.

Integratievoordelen
5 Naast de onder 2,

3 en 4 genoemde schaalvoordelen
hebben mammoets ook
vaak integratievoordelen. Deze
bedrijven zijn zo groot uitgegroeid dat
ze ook andere delen van de
produktiekolom op grote schaal kunnen
opzetten.
Een voorbeeld hiervan is het
erbij nemen van de opfok aan de ene
kant en
de eierhandel aan de andere kant.
Door de grote omvang is het mogelijk
zelf de export van de eieren te
regelen.

Als een mammoetbedrijf de eierhandel
ingaat en een sorteermachine koopt,
is dat aantrekkelijk. De
sorteerkosten bedragen 40-50 cent per 100
stuks
(inklusief ophalen en vracht).

De reëele opbrengst is 70 tot 100
cent

per 100 eieren .

Het is alleen rendabel om je eigen
eieren te gaan
sorteren als je zelf veel
eieren produceert.
Het integratievoordeel is het grootst als je je
eigen eieren sorteert. Als je hele
grote eenheden bouwt kan je een
sorteermachine rechtstreeks aan de legbatterijen verbinden. Het inpakken kost
normaal zo'n 20 à 30 cent per 100
eieren, het vervoer naar de
sorteermachine van de handelaren nog eens
20
cent (10). Deze kosten maak je
dan niet. Dat brengt bij een vestiging
van 400.000 leghennen (2.3 miljoen eieren per week) f500.000,- per
jaar
op.

De kosten van een werknemer in de pluimveehouderij variëren
tussen de

f25.000 en f50.000,-.

V.3 OP WELKE PUNTEN IS HET
MAMMOETBEDRIJF IN DE VARKENSHOUDERIJ IN
HET
VOORDEEL TEN OPZICHTE VAN EEN
GEZINSBEDRIJF?

Technische resultaten
1 Ondanks de grote eenheden zijn
de technische resultaten goed tot zeer
goed te noemen. Dit speelt met
name bij de zeugen een belangrijke rol.
De komputer maakt het mogelijk
om grotere eenheden te overzien. Door
de
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automatisering en arbeidsdeling wordt er een groot deel van de tijd
besteed aan rondkijken en toezichthouden.

Arbeidsproduktiviteit hoger
2 De arbeidsproduktiviteit ligt hoger bij mammoetbedrijven dan bij

(mOdGI¤G) gGZiHSbGdIijVGn. schaalvO¤rd@l@¤ als automatisch voeren en
normale brijvoedering zijn geen privilege voor de mammoetbedrijven.
grote gezinsbedrijven maken hier ook gebruik van.
sen

(zelf mammoet)

IDG arbêidsdeling

Alhoewel volgens Cornelis-

automatisch voeren pas rendabel wordt bij

(gespecialiseerde taken)

De

300 zeugen.

op mammoetbedrijven is GGD DC"
Het

lanqrijke oorzaak voor deze hogere arbeidsproduktiviteit pn mämmO€tS·

wordt ook vaak aangedragen als de reden voor de goede technische resultaten.
De komputer

maakt het mogelijk om grotere een-

(administratie en klimaat)

heden tegelijk te overzien.
Op een mammoetbedrijf kan iemand die 42% uur in de week werkt gemiddeld
220 zeugen houden.

In de mesterij

ligt dit op ongeveer 2000 mestplaatsen,

Bij gezinsbedrijven ligt dit op resp.

110 zeugen en 1000 mestvarkens.

Kwantumkortingen

4 Net als in de legpluimveehouderij
en toeslagen een belangrijke rol.
industrie

(12)

speelt het geven van kwantumkortingen
De overcapaciteit in de mengvoeder-

en de overcapaciteit in de vleesverwerkende industrie

spelen bij de hoogte van de bedragen zeker een rol.
dit minder.

In de fokkerij

Voor de afzet van grote partijen biggen ineens,
kwantumtoeslagen in integratieverband.
tegelijk te leveren

{2,50 per big.

(14).

bestaan nog geen officiële

Door grote hoeveelheden biggen

(vanwege ziekteinsleep)

Het gaat dan om ongeveer
(15).

speelt

De hoeveelheid voer die op een bedrijf met zeugen wordt omge-

zetlis een stuk geringer dan in de mesterij en de pluimveehouderij

schaal

(13)

kan je meer geld per big vragen.

Dit gebeurt nog niet op grote

De gemiddelde arbeidsopbrengst tussen 1970 en 1980 was f385,-

per zeug per jaar

(16).

Als je dus

19 biggen levert per zeug,

levert je

dat f47,50 aan toeslagen per zeug per jaar op.
Dit werkt ten nadele van de grote mesterijen die niet geheel aan hun eigen
biggenbehoefte voldoen.

Kwantumkortingen en -toeslagen spelen in de mesterij een belangrijke rol.
Als je bij de CeHaVe je voer koopt en je varkens aflevert bij
je de volgende officiële verschillen per afgeleverd varken

de NCB, krijg

(zie tabel V.2).

De gemiddelde arbeidsopbrengst per afgeleverd mestvarken in de periode
1970-1980 was f17,30.
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Tabel V.2 verschillen per afgeleverd
mestvarken als gevolg van verschillen in de kwantumtoeslagen en -kortingen
aantal afgeleverde

aantal mest-

varkens op jaarbasis

plaatsen

_

verschil per afgeleverd varken
ten opzichte van bedrijf met
1200 mestplaatsen

3.000

1200

0

10.000

4000

{3.35

20.000

8000

{3,80

38.000

-

Bron en berekening:

{4,05

zie bijlage

Het verschil per afgeleverd varken
tussen een gezinsbedrijf met 1200
mestvarkens en een mammoet van 4000 of 8000
mestvarkensplaatsen is resp.
{3,35 en {3,80. Voor een
bedrijf dat 20.000 mestvarkens aflevert
scheelt
dat {76.000,- per jaar. Daar kan je
ruim 1 arbeidskracht van bekostigen (17).
Als je jongeren in dienst neemt
kan je er wel 2 à 3 betalen.

Xääàä
5 In de mesterij

speelt de brijvoedering met afvalprodukten
een belangrijke

rol.

Volgens van de Berg en Smits is het voeren
van afvalprodukten hun
'redding'. Naast het kostenvoordeel, kost
dit voeren van afvalprodukten ook
minder tijd (volgens het consulentschap
kost het juist meer tijd). Dit
kostenvoordeel ten opzichte van normaal droog
voer kan oplopen tot {20,per afgeleverd mestvarken. Volgens
het consulentschap gaat het om ongeveer {10,- per afgeleverd varken.
Het brijvoeren met afvalprodukten is
rendabel vanaf 1000 mestvarkensplaatsen. De kosten van brijvoederinstallaties
zijn voor een groot gedeelte
kosten die onafhankelijk zijn van de
omvang van het bedrijf (bv. je hebt
een komputer nodig voor het mengen).
Bij grotere eenheden varkens liggen
de kosten per varken dus lager.
De prijs die voor afvalprodukten wordt
betaaldlhangt sterk af van de afstand
van het transport. Het onderhandelen
met de leveranciers over de prijs
heeft ook veel invloed op de hoogte
ervan, aldus het consulentschap
(19).
De brijprodukten bederven snel.
Grotere bedrijven kunnen grotere hoeveelheden
tegelijk afnemen, waardoor de transportkosten
gedrukt worden
Volgens Houben was zijn kostenvoordeel
in de mesterij toe te schrijven aan
het brijvoeder van afvalprodukten,
gebouwenkosten en het kostenvoordeel
door het maken van zijn eigen droog
voer.

t
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Tnvesteringskosten
6 Ook in de varkenshouderij
bouwkosten.

zullen er kortingen bedongen worden op de

In eigen beheer bouwen brengt ook voordelen met zich mee.

Integratievoordelen
7 Naast schaalvoordelen genoemd bij
kenshouderij integratievoordelen.
in de legpluimveehouderij.

2,

3,

4,

5 en 6 zijn er ook in de var-

Het komt echter minder vaak voor dan

Voorbeelden van integratie zijn het erbij nemen

subfokkerij, vermeerdering, mesterij, voer en handel.

van basisfokkerij,

Kostprijsvergelijking
De kostprijs per big bij een bedrijfsgrootte van 150 zeugen bedraagt volgens het LEI {130,bekend.

(20). Van één groot mammoetbedrijf is ons de kostprijs

Hier was de kostprijs

12 gulden lager.

Hij

leverde ruim 19 biggen

per jaar per zeug af.
De mammoet produceerde tegen dezelfde kosten per zeug,
jaar meer.

2 biggen per zeug per

Dit kon ze tegen dezelfde prijs omdat het mammoetbedrijf een

goedkopere input heeft

(gebouwen,

voer etc.), hogere arbeidsproduktiviteit

heeft en betere technische resultaten bereikt.
Het verschil in de kostprijs per afgeleverd mestvarken tussen die mammoet en
een gezinsbedrijf met 750 mestvarkensplaatsen bedraagt 11 gulden

(21).

Dit verschil bedraagt {11,- als we voor de biggen een gelijke kostprijs
rekenen

(22).

Deze

11 gulden is het verschil aan de kostenkant.

Daar komen de hogere opbrengsten per afgeleverd mestvarken voor de mammoet
nog bij

(23).

Het is dan ook niet verwonderlijk dat de mammoetbedrijven in

staat zijn de vreemde arbeid te betalen.
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VI. Het ontstaan van mammoetbedrgven
Varkenshouderij
Mammoetbedrijven zijn voor het grootste gedeelte ontstaan uit gezinsbedrijven.

Het aantal mammoetbedrijven dat van de industrie is,

is beperkt.

Mammoetbedrijven zijn ontstaan uit gezinsbedrijven die meerdere jaren achter
elkaar goede technische resultaten boekten

(1).

Dit heeft vergaande financiële

konsekwenties. Zo is het saldo per zeug en per mestvarken in Overijssel bij
bedrijven met gunstige resultaten 2% keer zo groot als bij bedrijven met
ongunstige resultatenfzie tabel VI.1).

Tabel VI.1 verschil in saldo bij gunstige en ongunstige resultaten
1/3 bedrijven on-

1/3 bedrijven

gunstige resultaten

gunstige resultaten

aantal groot gebrachte
biggen per zeug per jaar

13'8

17'8

610

669

Opbrengst-voerkosten
per zeug per
jaargroei

per mestvarken

per dag
Opbrengst-voerkosten
f

per mestplaats
Bron:

58'_
f 140'-

Provinciale raad voor de bedrijfsontwikkeling

(2)

Bij de huidige aantallen dieren per bedrijf kunnen kleine verschillen in
technische resultaten, kosten en/of opbrengsten vrij snel grote inkomensverschillen veroorzaken.
vermogen op te bouwen.

zij

zijn op die manier in staat een behoorlijk

Met dit vermogen zijn ze in staat verder door te

groeien.

Het zijn de grotere bedrijven in de zeugenhouderij die gemiddeld betere
technische resultaten behalen

(3).

In de mesterij

taten niet toe bij grotere bedrijven.
vaak beweerd wordt,

ook niet af

Ze nemen,

nemen de technische resul-

in tegenstelling tot wat

(4). Het zijn de grotere gezinsbedrijven

met goede technische resultaten die uitgroeien tot mammoet.
Grotere gezinsbedrijven kunnen betere technische resultaten behalen dan
kleinere niet-gespecialiseerde bedrijven omdat men op gespecialiseerde
bedrijven een groter deel van de dag in de stallen doorbrengt.
uit de zeugenboekhouding van de consultenschappen.

Dit blijkt

Mammoets-kunnen nog betere

technische resultaten behalen vanwege de arbeidsdeling die wordt toegepast.
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Er zijn kleinere bedrijven die betere resultaten behalen dan mammoets.
Ondanks alle technische hulpmiddelen en vooruitgang speelt vakmanschap in
de ingensieve veehouderij nog een grote rol.

Wij vermoedden dat gezinsbedrijven die uitgroeiden tot mammoets al bevoordeeld waren toen ze begonnen te groeien. Veel grond hebben zou zo'n voordeel
zijn. Veel grond in eigendom betekent een goede vermogenspositie voor het
bedrijf.

Dit vermogen zou het uitgroeien tot mammoetbedrijf mogelijk maken.

Ze kunnen dan makkelijker geld lenen bij de bank. Het blijkt echter dat de
gezinsbedrijven die uitgegroeid zijn tot mammoet, toen ze nog gezinsbedrijf
waren,

niet meer grond hadden dan andere gezinsbedrijven.

Er zijn ook gezinsbedrijven met goede technische resultaten die niet uitgroeien tot mammoetbedrijf. Een rol speelt hierbij of het bedrijf zich wel
of niet is gaan specialiseren in de varkenshouderij. En of het bedrijf
wel een hinderwetvergunning kan krijgen om door te groeien. Er zijn ook
gezinsbedrijven die wel tot een mammoetbedrijf kunnen uitgroeien maar dit
om andere dan ekonomische redenen niet doen.

De landbouwindustrie heeft naast het geven van toeslagen en kortingen weinig
direkt

(via kontrakten e.d.)

de varkenshouderij.

bijgedragen aan het opzetten van mammoets in

Er zijn wel enkele veevoederfabrikanten die zelf een

zeugenhouderij hebben opgezet om zo een integratie te kunnen opstarten. Ook
slachterijen hebben dit geprobeerd

(6). Behalve de fokkerijgroepering van

de grote slachterijen is daar niemand in geslaagd.
hoven)

zijn zeugenhouderij afgestoten. De gebr.

Zo heeft Drost

(Schoon-

Jansen uit Wesepe hebben van

hun plannen om een eigen bedrijf op te zetten afgezien. De reden die hiervoor werd aangedragen was dat ze de integratie groter hadden moeten opzetten.
Daarnaast hebben in het westen nog 2 mengvoederfabrikanten hun zeugenhouderij met zware verliezen verkocht. Waarom er maar weinig industriëlen
in staat zijn een mammoet te stichten,

is niet duidelijk.

Het kan samenhangen

met de hoogte van de investeringen die nodig zijn om een integratie op te
zetten.
een rol.

De hoogte van de beloning van de investering

(rendement)

speelt ook

Het gaat de industrie niet om het verdienen aan de landbouwproduktie

zelf,maar om het binden van afnemers, binden van leveranciers, uniform slachtmateriaal en het in gang zetten van een ontwikkeling in het afzetgebied om de
afzet in de toekomst te verzekeren. Daar komt bij dat de mengvoederindustrie
de laatste jaren veel kapitaal heeft moeten investeren in de groei en modernisering van de mengvoerfabriek.
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Een belangrijke reden voor de slachterijen om een
varkensintegratie op te
zetten was de levering van uniform slachtmateriaal.
Tegenwoordig is het
geen probleem meer om aan uniform slachtmateriaal
te komen.
dat slachterijen een behoorlijk

Daar komt bij

grote integratie moeten opzetten om een

deel van de slachtcapaciteit te kunnen vullen met
varkens van de integratie.
Zo'n grote integratie vergt een behoorlijke investering.

Tot 1977 hebben de
slachterijen veel kapitaal moeten investeren in
de uitbreidingen van de
slachtcapaciteit. Na 1977,

en zeker nü,

gaat het slecht met de slachterijen.

Investeringen in de primaire sektor liggen
nu dan ook niet voor de hand.
Het ligt wel voor de hand dat de landbouwindustrie
bedrijven in de zeugenhouderij

sticht en niet in de mesterij. Via een integratie kan je
veel mesters

aan je mengvoerfabriek of slachterij binden.

In de zeugenhouderij heb je meer mammoetbedrijven dan
in de mesterij.

De

Z9¤9€¤hO¤d€ïïj is miDdGI kapitaalintensief . Geleidelijke groei naar
grotere
eenheden is makkelijker.

De hoeveelheid mest en de beperkingen door de hinder-

wet maken het langzaam uitgroeien van mestbedrijven minder
makkelijk. Aan
de andere kant zijn door het lage voederverbruik in
de zeugenhouderij de
kortingen op het voer van geringere betekenis dan in de
mesterij.

In de

mesterij heb je schaalvoordelen in de vorm van brijvoedering
van afvalprodukten. Ook de rentabiliteit van het bedrijfsvermogen ligt
hoger in de

mesterij

(7).

Van de mammoets in de mesterij zijn er slechts twee in
handen van investeerders van buiten de landbouw. Je zou er meer verwachten
vanwege de hoge investeringsdrempel. Dit zou een drempel kunnen zijn voor investeerders
vanuit
de landbouw.
Aan de andere kant is de mesterij minder interessant voor
de industrie omdat
je er minder binding

dan in de zeugenhouderij

(via integratie)

mee kan be-

reiken.

Pluimveehouderij
Ook hier zijn de mammoetbedrijven voor het grootste
deel uitgegroeide gezinsbedrijven.

Ze zijn op dezelfde manier ontstaan als in de varkenshouderij.

Bedrijven met langdurig goede resultaten zijn in staat
uit te groeien tot
mammoets

(8). Van de groep

'hele groterds'

(meer dan 200.000 leghennen)

de meerderheid niet ontstaan uit uitgegroeide
gezinsbedrijven.
van het automatisch inpakken,
ziektes via entingen

is

De ontwikkeling

rapen en sorteren én het in de hand hebben van

(voer en water)

de groei naar mammoetbedrijven.

De

hebben ook een bijdrage geleverd aan

(grote)

supermarktketens hebben het mogelijk

gemaakt voor de grotere bedrijven om rechtstreeks hun eieren
af te zetten.
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De afzetstruktuur stimuleert het ontstaan van grote bedrijven.
eindprodukt;

Eieren zijn

ze kunnen rechtstreeks aan de winkels geleverd worden,

in

tegenstelling tot varkens.

Bij de legpluimveehouderij

spelen de mengvoerindustrie en de bijbehorende

afspraken een belangrijke rol.
250.000 leghennen).
van UTD.

Het voergebruik is hoog

(250 ton per week voor

Zo zijn er enkele hele grote mammoets ontstaan met behulp

UTD had namelijk een nieuwe mengvoerfabriek neer gezet.

Hierdoor

moest ze ineens veel meer voer afzetten. Andriessen/de Haen uit Tolbert zegt
dat ze zo groot zijn geworden door het lukratieve kontrakt van UTD. Bij
Valder, van Loon en bij Wim Valks heeft UTD ook een rol gespeeld. UTD heeft
zich er nu uit teruggetrokken.

Een ander belangrijk punt dat het ontstaan van hele grote vestigingen ineens
mogelijk maakt,
(1978),

is de WIR

(Wet InvesteringsRekening). Vóór de WIR bestond

kon men gebruik maken van de investeringsaftrek.

aftrekbaar voor de inkomsten/winstbelasting.
als je winst maakt.

Hier heb je alleen iets aan

Dan hoef je minder belasting te betalen.

krijg je het geld als je de investering gepleegd hebt.
ontvangt,

Investeringen waren

Bij de WIR

Het bedrag dat je

hangt af van de omvang van de investering en niet van je inkomsten

of winst. Bij de investeringsaftrek krijg je een geleidelijkere groei.

Een

bedrijf dat reeds bestaat en winst maakt, kan ervan profiteren. Bij de WIR
hangt de subsidie alleen af van de omvang van de investering.
Bij de kippen speelt dit een belangrijkere rol dan bij de varkens omdat:
- Bij de kippen het meer om investeerders van buiten de landbouw gaat,
(eierhandel)

die in één keer een grote vestiging neerzetten. Dit is in de

kippen zinvol omdat een eigen mammoet een redelijk groot deel van de eigen
omzet kan leveren.

Bij de varkensslachterijen is dit veel minder het geval.

Eén mammoetbedrijf levert maar een zeer klein deel van de omzet.

De WIR maakt grote vestigingen ineens mogelijk.

De investeringsaftrek

maakte de geleidelijke groei van goed draaiende gezinsbedrijven naar mammoets
mogelijk.

Bedrijven die winst maakten of een hoog inkomen hadden,

kiezen tussen belasting betalen of investeren.

konden

Zij kozen voor investeren;

het

gevolg was een nog groter inkomen. Wederom moesten ze kiezen tussen investeren
of belasting betalen etc.

yakmanschap
In de intensieve veehouderij

is vakmanschap belangrijk. Maar als je varkens
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in afzonderlijke gebouwen
over je erf verspreid
hebt staan of sterk verouderde gebouwen hebt, beperkt
dat je mogelijkheden. Daar
komt bij dat niet
alleen vakmanschap de
bedrijfsresultaten bepaalt. Het
hangt ook af van je
uitgangspositie. Zo zitten jonge
boeren die net overgenomen
hebben zwaarder
dan bedrijven die al vrij
zijn.
Mammoetbedrijven hebben moderne
gebouwen en kunnen mede daardoor
goede
resultaten behalen. Waardoor ze
weer meer mogelijkheden hebben
om vernieuwingen
door te voeren. Waardoor ze
weer beter produceren enz.
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VII. Rcgmnale vcrdelmg van mammoctbcdmjvcn
De intensieve veehouderij is van oudsher een onderdeel geweest van het gemengde bedrijf.

De oppervlakte kultuurgrond per bedrijf en de kwaliteit van

de grond waren vaak beperkende faktor voor uitbreiding in de rundveehouderij
of akkerbouw.

De intensieve veehouderij

is hier verder tot ontwikkeling gekomen.

De kleine bedrijven in deze gehieden hadden in de tijd van schaalvergroting en intensivering geen andere mogelijkheid om de arbeid volledig te benutten.

De bedrijven waren te klein.

Hierdoor was uitbreiding in de inten-

sieve veehouderij de enige uitweg om boer te blijven.

Overijssel Gelderland en

houderij komt dan ook met name voor in Brabant,
Limburg

De intensieve vee-

(zie tabel VII.1a en VII.2)

Tabel VII.1a~de vêrdêlinq .j van het aantal varkens per gebied in procenten
1960

1970

1980

3%

3%

2%

rivierkleigebied

10%

9%

8%

weidegebied

16%

10%

7%

zandgebied

69%

77%

82%

2%

1%

1%

zeekleigebied

overige gebieden
Bron:

CBS

Tabêl VII-lb«de verdeling

van het aantal varkens per provincie met over-

wegend zandgebieden
1960

1970

1980

7%

3%

2%

Overijssel

17%

17%

16%

Gelderland

32%

31%

28%

Noord-Brabant

29%

35%

41%

Limburg

15%

14%

13%

Drenthe

Bron:

CBS

In deze 5 provincies zitten de meeste mammoets.
varkenshouderij

In de

zijn de belangrijkste provincies Gelderland en Brabant.

Binnen de zandgebieden is het zwaartepunt steeds meer in Noord-Brabant komen
te liggen.

De aandelen van Overijssel en Limburg zijn vrij konstant gebleven.

Het aandeel van Gelderland is teruggelopen

(zie tabel VII.1b). Ook in de

legpluimveehouderij heeft er een duidelijke afname plaatsgevonden in Gelderland.

Het produktieaandeel van Limburg is behoorlijk gegroeid.

punt ligt in Brabant en Limburg

(zie tabel VII.2k

Het zwaarte-
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Tabel VII.2 de verdeling

van het aantal legkippen per
provincie in

procenten

_“_

1960

1970

Fries/Gr/Dr

__

1980

7%

9%

9%

Overijssel

11%

9%

7%

Gelderland

32%

27%

26%

Brabant

21%

23%

26%

Limburg

15%

18%

23%

Ze/NH/ZH
Bron:

7%

___

7%

6%

1

_____

_____

CBS

Voor de Tweede Wereldoorlog tekenden
zich er geen belangrijke verschillen
af in de ontwikkeling tussen het
zuidelijk zandgebied (Brabant en Limburg)
en het oostelijk zandgebied (Gelderland
en Overijssel). Na de Tweede Wereldoorlog, vooral sedert de jaren 50, komen
met toenemende versnelling de
bekende processen van verdergaande
rationalisatie, specialisatie en schaalvergroting op gang. Verschillen in
ontwikkeling tussen het zuiden en het
oosten begonnen zich pas in het einde
van de jaren`60 en in het begin van
de zeventiger jaren te manifesteren.
In 1965 was de gemiddelde bedrijfsgrootte van bedrijven met varkens in de
4 provincies nog gelijk. In 1970
was de gemiddelde bedrijfsgrootte
in Limburg en Brabant aanmerkelijk groter
geworden dan in Overijssel en Gelderland.
De verschillen worden nog steeds
groter (zie tabel VII.3).

Tabel VII.3 aantal varkens per bedrijf in de
provincies

1960

1965

1970

Overijssel

20

36

Gelderland

19

Noord Brabant

Limburg
Bron:

1975

1980

63

102

183

200

35

67

117

200

217

22

41

105

208

355

387

23

41 _w__ 97

181___m_320

_‘l9§1_

355___

CBS

De bedrijven in de Peel en in westelijk
Noord-Limburg zijn gemiddeld het
grootst met resp. 452 en 404 varkens per
bedrijf (het gaat hier om mestvarkens en zeugen bij elkaar opgeteld) (1).

In de leghennen ziet het er hetzelfde uit.
Alleen is daar Limburg de provincie met de grootste gemiddelde
bedrijfsomvang. De bedrijfsgrootte in
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Limburg is van oudsher het grootst

(tabel VII.4).

Tabel VII.4 aantal leghennen per bedrijf in de prpvincies

__N

1965

1970

1974

1976

Overijssel

120

200

350

670

5211

6119

Gelderland

220

390

750

1120

4768

5952

Noord Brabant

170

270

1260

2320

8084

9777

Limburg

300

440

2230

4300

8995

10888

Bron:

1979____g%àL_

CBS

Ook de mammoetbedrijven bevinden zich voor het grootste gedeelte in Limburg en Brabant

(tabel VII.5).

Het is niet zo vreemd dat in deze koncentra-

tiegebieden de mammoetbedrijven ontstaan.

In Oost-Brabant en Noord-Limburg

is de gemiddelde bedrijfsgrootte het grootst.

Tabel VII.5 aantal mammoets per provincie in

1983

varkens

___

leghennen

Overijssel

13

1

Gelderland

12

4

Noord Brabant

38

12

Limburg

23

11

Overige

10

2

Bron:

____

____

eigen inventarisatie

De koncentratie biedt verschillende
voordelen.

Zo kan het voer over

kortere afstanden en in grotere hoeveelheden tegelijk vervoerd te worden.
"Je hebt daar hele varkensstraten.

Daar hoef je maar met de bulkwagen op

de weg te gaan staan en je kan het voer zo rond strooien."

Als de verschillen in bedrijfsontwikkeling eenmaal bestaan, worden de verschillen alleen maar groter.

Grotere bedrijven hebben betere mogelijkheden

om sneller uit te breiden, worden dan nog groter, en breiden dan weer makkelijker uit,

etc.

In deze gebieden zijn het dan ook de gezinsbedrijven die

uitgroeien tot mammoetbedrijf. Ook voor mammoetbedrijven van mengvoerfabrikanten is het de beste vestigingsplaats. Het zijn de belangrijkste afzetgebieden voor het voer.

Door het opzetten van een integratie met biggen van

het eigen bedrijf garandeert men de afzet van het voer.
Het spreekt voor zich dat de fokkerijgroeperingen met hun bedrijven in de
afzetgebieden zitten.

Daar moeten hun biggen tenslotte voor het grootste
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gedeelte heen. Ook voor niet uit
gezinsbedrijven ontstane mammoets in de
legpluimveehouderij is het de beste
vestigingsplaats. Ze kunnen dan mee
profiteren van de koncentratievoordelen.
(Alhoewel koncentratienadelen
tegenwoordig ook een rol kunnen gaan
spelen in de vestigingskeuze van dit
type bedrijven;)

Hoe komt het echter dat aan het eind
van de jaren

'60, begin jaren'70
de ontwikkeling tussen het zuiden
en het oosten zover uiteen gelopen
is?
Hier hebben we geen doorslaggevende
verklaring voor kunnen vinden. Hieronder beschrijven we de verschillende
verklaringsmogelijkheden. We geven
daarbij ook aan waarom ze niet
deugen.

1 Door een wisselwerking tussen
de afnemende en toeleverende industrie
én
de primaire sektor, is de
struktuur tussen het zuiden en het
oosten uit
elkaar gegroeid. De uiteenlopende
struktuur zou dan de oorzaak zijn voor
het ontstaan van mammoetbedrijven.
In dit laatste kunnen wij ons vinden.
Maar de verwerkende industrie
(slachterij en vleesverwerkende industrie)
was al in de 20-er jaren en 30-er
jaren aanwezig in Brabant. Unilever
vestigde zich al in 1929 in Oss (2).
Later volgde Homburg in Cuyck en de
NCB in Boxtel. Deze zijn’samen met
COVECO, de 4 grootste van Nederland (3).
Dit kan dus geen verklaring zijn voor
het uiteenlopen van de ontwikkeling
tussen het zuiden en het oosten. Deze
speelde zich namelijk pas in het
einde van de 60-er jaren af.
Door de toename van het mengvoedergebruik
in de intensieve veehouderij
is de toeleverende industrie in
de loop van de 60-er jaren belangrijker
geworden. Dit hangt samen met de
groei van de intensieve veehouderij en
daarmee de toenemende behoefte aan mengvoer.
De toeleverende en verwerkende industrie was reeds langer aanwezig.
Maar door de groei in de intensieve veehouderij werd zij pas belangrijk.
En kon ze invloed hebben op
het sneller groeien van de intensieve
veehouderij in het zuiden dan in het
oosten. De vele vaarwegen worden vaak als
oorzaak genoemd voor de sterker
ontwikkelde mengvoerindustrie aldaar.

2 De arbeidsopbrengst per fokzeug,
mestvarken of leghen is in het zuiden
hoger. Wat betreft de fokzeugen is
dit niet waar. Goedkoper en minder voer
in het zuiden wegen op tegen de
betere technische resultaten in het oosten.
Eind

70-er jaren wordt de biggenprijs in het
zuiden iets hoger. De
verschillen in de voerkosten zijn echter
ook kleiner geworden (4).
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De arbeidsopbrengst per mestvarken ligt in het zuiden wel iets hoger.

Begin jaren '70 lag dit verschil op f20,- per
kwam dit op f10,-

(5).

mestvarkensplaats. Later

Het verschil is toe te schrijven aan een lagere

voerprijs, betere voederkonversie en een groter aantal afgeleverde mest(6).

varkens per mestplaats per jaar

De prijs die de slachterijen betalen

aan de varkenshouders loopt volgens het LEI niet uiteen tussen het zuiden
Uit het varkensprijzenonderzoek van De Boederij blijkt

en het oosten.

dat de uitbetalingsprijs in het zuiden beter is dan in het oosten

(7).

De Oostgroep betaalde aan haar leveranciers in het zuiden aanzienlijk
meer uit dan aan haar leveranciers in het oosten

(8). Bij de leghennen

was de arbeidsopbrengst in het zuiden eind 60-er jaren en begin 70-er
jaren lager dan in het oosten. Dit werd langzaam omgezet in een hogere
arbeidsopbrengst voor het zuiden
die de doorslag gaf.

(9). Ook hier was het de lage voerprijs

De arbeidsopbrengst was in het zuiden eerst lager

vanwege de lagere opbrengstprijzen. Toen de bedrijfsgrootte reeds uiteengegroeid was,
per kip

hadden de edrijven in het zuiden een grotere arbeidsopbrengst

(10).

Alleen in de varkensmesterij was op het moment van uiteengroeien, de
arbeidsopbrengst beter dan in het oosten.

In die tijd groeiden echter ook

de zeugenhouderij en de legpluimveehouderij harder door in het zuiden. Het
kan dan ook geen eenduidige verklaring zijn voor het starten van het uiteengroeien van het zuiden en oosten.

Telkens komt terug dat de voerprijs in het zuiden lager is.

Dit heeft

te maken met de eerder tot stand gekomen koncentratie van de zuidelijke
mengvoercoöperaties

(11).

De CeHaVe,

en in mindere mate Landbouwbelang,

is van oudsher een grote mengvoederproducent.

In het werkgebied van de

CeBeCo en de ABTB-Handelsraad heeft deze koncentratie langer op zich laten
wachten.

Deze

twee

zijn pas in

1974 kwam de LTB er ook bij

1972 gefuseerd tot CEBECO-Handelsraad.

In

(12). Men is toen pas begonnen met het koncen-

treren van plaatselijke produktieeenheden.

Dit heeft tot gevolg gehad dat

de voerprijs nu nog zo'n 3% hoger ligt. De verschillen worden echter geleidelijk kleiner

(13), maar ze zijn belangrijk geweest.

3 Een andere faktor die wel genoemd wordt als verklaring voor het ver-

schil tussen het zuiden en het oosten/is het verschil in 'agrarische bevolkingsdruk'.

Hoe hoger die druk is

(meer mensen)

hoe kleiner de be-
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drijven.

Hoe groter de noodzaak om te intensiveren,

sieve veehouderij zich

Ontwikkelt.

hoe verder de inten-

Tussen het zuiden en het oosten,

tussen de katholieke en niet-katholieke streken, hebben vrij

lang ver-

schillen bestaan in natuurlijke groei van de agrarische bevolking.
'kultureel'

of beter

In

opzicht werd die druk op uiteenlopende manieren verwerkt.

Niet trouwen en voortplanten en de boerderij bij elkaar houden,

tegenover

wel trouwen en de boel verdelen. Toch kan je hiermee niet al te grote
verschillen verklaren tussen het zuiden

(katholieke boeren)

en het oosten

(overwegend niet-katholieke boeren, met enkele belangrijke katholieke enklaves). Waar door tweede,

derde en volgende kinderen minder

(of later)

getrouwd werd, bleven op de niet verdeelde bedrijven wel meer mensen
(eters en arbeidskrachten)

achter.

Daar bestond dus ook de noodzaak van

intensivering via veredeling. Dit verschil is echter

(gedeeltelijk)

te

niet gedaan doordat in het zuiden grotere hoeveelheden woeste gronden zijn
ontgonnen

(14).

Daar komt bij dat de hierboven genoemde redeneringen niet verklaren

waarom het

uiteengroeien pas eind jaren`60 heeft plaatsgevonden.

4 In Brabant heb je een grotere en meer verspreide industrialisatie dan in
Overijssel en Gelderland. De industrialisatie doet de levensstandaard
stijgen.

Hierdoor stijgen de aspiraties van de agrarische beroepsbe-

volking.

Met als gevolg moderniseren en intensiveren om zo het inkomen

ook te verhogen.
Het moeilijke van deze verklaring is dat in Twente, waar de industrialisatie ver was voortgeschreden, niet een gelijksoortige ontwikkeling heeft
plaats gehad als in het zuiden.
is dat eind jaren

Een ander argument tegen deze verklaring

'60 de agrarische beroepsbevolking in Overijssel en

Gelderland ook in aanraking was gekomen met hogere inkomens in de industrie.

5 De meest gehoorde verklaring voor de verschillen tussen het zuiden en
het oosten is de pioniersmentaliteit van de Peelbewoners. Deze mentaliteit zou de oorzaak zijn van het ontstaan van de grote bedrijven. Wat
is er op deze verklaring tegen?
a)

De pioniersmentaliteit bestaat al langer dan 15 jaar,

b)

De omstandigheden moeten van dien aard zijn dat een ontwikkeling naar
grote bedrijven mogelijk is. Met de pioniersmentaliteit alleen ontstaan
nog geen grote bedrijven.

c)

Als de pioniersmentaliteit de verklaring is voor het verschil in bedrijfsontwikkeling, moet de bedrijfsontwikkeling in alle sektoren van de

1
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landbouw op eenzelfde manier uiteenlopen. Als we de toename van het
aantal ligboxenstallen als maat voor ontwikkeling in de melkveehouderij nemen,

dan blijkt de toename van het aantal ligboxenstallen in

Overijssel sinds 1975 even groot te zijn als in Brabant

(het totaal

aantal bedrijven met ligboxenstal in Brabant lag in 1975 hoger dan in
Overijssel).

In Limburg, waar de pioniersmentaliteit ook aanwezig is,

blijft het aantal ligboxenstallen en de groei ver achter bij Overijssel
en Gelderland

(15).

We kunnen dus geen eenduidige verklaringsfaktoren bedenken voor het ontstaan
van de verschillen in de ontwikkeling eind jaren
het oosten.

'60 tussen het zuiden en
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VIII. Effcktcn van mammoetbedrijven
Produktie-uitbreiding
Mammoetbedrijven zijn in het algemeen bedrijven die heel
snel
groeien.

(kunnen)

Als zij groeien, groeien zij vaak met een groter aantal
dieren

tegelijk dan bij gezinsbedrijven gebruikelijk is.
goede prijzen, wordt er hard uitgebreid.

Zeker na een periode met

Op de mammoetbedrijven waar wij

nu iets van weten, bestaan er op dit moment meer of
minder uitgewerkte plannen voor een uitbreiding van decapaciteit met in totaal_ 56.000
mestvarkensplaatsen en 4100 zeugen.
Ook bij de leghennenmammoetbedrijven liggen er plannen
klaar om de produktie
uit te breiden.

Deze plannen dateren echter vaak nog uit de periode, dat de

eierprijzen nog niet zo slecht waren. Op korte termijn ligt de
uitvoering
van deze plannen niet voor de hand.

Overigens verklaren veel eigenaren van

mammoetbedrijven dat hun beslissing om al of niet uit te breiden
slechts
in geringe mate afhankelijk is van slechte of goede
prijzen.

De uitbreidingen,

die de afgelopen jaren in de varkenshouderij zijn gerealiseerd,
te bevestigen.

lijken dit

Er is daar behoorlijk uitgebreid, ondanks de gemiddeld slechte

prijzen van de afgelopen vier jaar.
mammoetbedrijven niet uitgebreid.

Bij de leghennen wordt nu ook door de

Hier gaat het echter om een uitzonderlijk

slechte situatie.
Behalve dat de reeds bestaande mammoetbedrijven blijven
uitbreiden, komen
er ook steeds meer mammoetbedrijven bij, doordat ook
de groep bedrijven er
vlak achter blijft uitbreiden. Door beide ontwikkelingen trekt
de groep mammoetbedrijven een steeds groter deel van de totale produktie naar
zich toe,
en neemt ze relatief ook een groot deel van de produktiegroei
voor haar
rekening.

Zowel bij de leghennen,

als bij de zeugen komt de groei van het

aantal dieren op de groep mammoetbedrijven overeen met ongeveer
de helft van
de totale groei van het aantal dieren in die sektoren sinds
1978.
Op dit moment groeien niet alleen de mammoetbedrijven
hard door, maar zeker
ook de groep bedrijven die daar wat betreft bedrijfsomvang
vlak achter zitten.
Volgens gegevens uit Brabant zijn het op het
moment met name de mestbedrijven.
met 2500 á 3000 mestvarkens en de leghennenbedrijven
met 60.000 á 70.000
leghennen, die aan het uitbreiden zijn, of daar vergunning voor
aanvragen
Ook bij de zeugen zijn het met name de grote(re)
(2).

(1).

bedrijven die nu uitbreiden

Hiermee breiden deze bedrijven hun produktie uit in een
situatie waarvan

in het algemeen gedacht wordt dat de markt geen uitbreiding
van de produktie
toelaat.

Dit zou betekenen,

dat de uitbreiding op de mammoetbedrijven en de
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grote bedrijven veel sterker dan voorheen konkurrerend werkt voor de overige
bedrijven. Tot nu toe is het aantal leghennen en varkens immers alleen nog
Alleen bij de zeugen is sinds

maar gegroeid.

1980 een daling in het totaal

aantal zeugen te konstateren.

Al met al komt een steeds groter deel van de produktie terecht op bedrijven
die die extra produktie voor hun voortbestaan eigenlijk niet nodig hebben.
Dit gaat ten koste van de bedrijven die die groei eigenlijk wel nodig hebben,
maar er mede door de groei van de mammoetbedrijven niet aan toe komen.

Verlies van arbeidsplaatsen
Op de mammoetbedrijven wordt gemiddeld een hogere arbeidsproduktiviteit gehaald dan in de rest van de landbouw,

en ook hoger dan op de grotere

gespecialiseerde gezinsbedrijven in de intensieve veehouderij. Ondanks deze
hoge arbeidsproduktiviteit weten ze de technische resultaten toch op een
hoog nivo te handhaven.

Het LEI heeft het afgelopen jaar weer het gemiddelde

berekend voor de arbeidsproduktiviteit in de varkenshouderij.
ligt op ongeveer 110 zeugen of ongeveer
arbeidskracht

(3).

Het gemiddelde

1250 mestvarkens per volwaardige

Op de mammoetbedrijven waar wij iets van weten, komen ze

op gemiddelden van ongeveer 220 zeugen of ongeveer 2000 mestvarkens per volwaardig arbeidskracht.
Ruw geschat zou je dus kunnen stellen dat als alle varkens gehouden gaan
dat dan ongeveer de helft van de nu nog aanwezige
'
arbeidsplaatsen komt te vervallen.

worden op mammoetbedrijven,

Ook bij de leghennen gelden dergelijke verhoudingen.
waardige arbeidskracht ongeveer
mammoetbedrijven waar wij

12.000 tot

In 1979 kon een vol-

15.000 leghennen aan

(4).

Op de

iets van weten, komen ze op ongeveer 30.000 tot

40.000 leghennen per volwaardige arbeidskracht.

Ook in de leghennensektor

zou dus ongeveer de helft van de nu nog aanwezige arbeidsplaatsen komen te
vervallen als alle produktie zou gaan plaats vinden op mammoetbedrijven(5).
Dat alle produktie plaats gaat vinden op mammoetbedrijven,
zo aannemelijk.
wacht.
snel,

is voorlopig niet

Ondanks dat gaan de ontwikkelingen wel veel sneller dan ver-

Niet alleen de ontwikkeling van mammoetbedrijven zelf gaat onverwacht
ook de ontwikkeling van de grotere gespecialiseerde gezinsbedrijven

gaat veel sneller dan bijvoorbeeld in de Landbouwverkenningen
wacht werd

(6).

uit

1977 ver-

Het huidige aantal bedrijven met 100 en meer zeugen, of 1000

en meer mestvarkens,

is nu al ongeveer twee keer zo groot als toen in de

Landbouwverkenningen voor 1990 verwacht werd.
arbeidsproduktiviteit hoger dan gemiddeld.

Ook op deze bedrijven ligt de

Op de grotere bedrijven kan dat

oplopen tot bijvoorbeeld 150 zeugen of 25.000 leghennen per volwaardige
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arbeidskracht

(7).

Dat

is overigens

nog altijd een

stuk

lager dan bij

de

mammoetbedrijven.
Al met al zal door de verdergaande schaalvergroting
en specialisatie het
verlies aan arbeidsplaatsen in de intensieve veehouderij
voorlopig snel
doorgaan.

Door de ontwikkeling van de mammoetbedrijven zal dit verlies
nog

sneller gaan.

Enerzijds zal dit sneller gaan omdat de mammoetbedrijven zelf

minder arbeid gebruiken. Anderzijds zal dit sneller gaan omdat
de uitbreiding
van de mammoetbedrijven de prijsdruk extra verhoogt,

en daarmee de schaal-

vergroting en specialisatie extra versnelt.

Kortingen en Toeslagen
De mammoetbedrijven hebben door hun omvang een sterke positie in
de onderhandelingen met de toeleverende en afnemende industrie
door zijn zij

(of handel).

in staat om flinke extra's te bedingen bij het afsluiten van

kontrakten en dergelijke. We doelen hier op de extra's die,
ook,

Hier-

in welke vorm dan

bedongen worden bovenop de reeds bestaande kwantum-regelingen. Dit

zijn extra's die de gewone gezinsbedrijven niet in staat zijn om af te
dwingen.
Op deze manier gaan die extra's die de mammoetbedrijven
voor zich opeisen,
ten koste van de overige bedrijven.

Die extra's moeten tenslotte ergens

vandaan komen.
Een kleine illustratie:

bij de leghennen hebben de mammoetbedrijven een

produktie-aandeel van ongeveer 20%.

Dat betekent dat zij ook ongeveer 20%

van de totale hoeveelheid voer afnemen. Je zou nu kunnen zeggen
dat ieder
gulden extra korting per 100 kg voer die de mammoetbedrijven afdwingen,
dat voor de overige bedrijven een kwartje aan extra kosten met zich meebrengt.
Dat betekent voor een bedrijf met 20.000 leghennen ongeveer 2000 gulden
extra kosten op jaarbasis.

In feite worden door de extra kortingen voor de mammoetbedrijven,
de prijsverschillen tussen de bedrijfsgrootte-klassen verder vergroot.
is het bij de meeste kwantum-regelingen zo,

Tot nu toe

dat de maximale kortingen en

toeslagen al bereikt worden door de grotere gespecialiseerde gezinsbedrijven.
Bedrijven dus met rond de
hennen.

1000 à 2000 mestvarkens of 20.000 à 35.000 leg-

Waarschijnlijk zullen deze bestaande kwantumregelingen zich geleide-

lijk aan gaan passen aan de ontwikkelingen in de bedrijfsgroottes.

De nu

nog onderhands gegeven extra's kunnen als voorlopers gezien worden
van deze
te verwachten aanpassingen in de toekomst.
zijn,

Als deze aanpassingen doorgevoerd

is dit weer een verdere vergroting van de stimulans tot verdergaande

schaalvergroting.

De mammoetbedrijven en zeker ook de groep bedrijven er vlak
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achter kunnen gezien worden als de aanstichters van deze verdere vergroting
van de prijsverschillen

tussen grotere en kleinere bedrijven.

Epgilijkheden met mestafzgp
Wat betreft mestproduktie is er op de mammoetbedrijven geen enkele verhouding meer tussen de hoeveelheid geproduceerde mest en de oppervlakte grond
die hetbedrijf in gebruik heeft.
mammoetbedrijven.

Dit is echter niet een specifiek kenmerk van

Ook op veel gezinsbedrijven is die verhouding al lang zoek.

Bij de gespecialiseerde varkensbedrijven
varkenshouderij)
grond,

(60% of meer van de sbe's in de

heeft slechts 14% van de bedrijven meer dan 10 ha kultuur-

en slechts 4.2% heeft meer dan 15 ha kultuurgrond. Bij de gespecia-

liseerde pluimveebedrijven liggen deze percentages op respektievelijk 9.5%
(8). Als je niet meer mest op de grond wilt uitrijden dan uit land-

en 3.6%

bouwkundig oogpunt gezien verantwoord is,
of 500 leghennen per ha houden.
per 10 ha grond.

kan je ongeveer 33 mestvarkens

Dit is 330 mestvarkens of 5000 leghennen

Het zal met deze gegevens duidelijk zijn dat veruit de

meeste gespecialiseerde bedrijven met een groot overschot aan mest zitten.
Wat dit betreft zijn mammoetbedrijven dus niet wezenlijk verschillend van
gezinsbedrijven.
Toch hebben de mammoetbedrijven gemiddeld wel een veel groter mestoverschot
dan gezinsbedrijven.

Het LEI telde afgelopen jaar 95 bedrijven in de inten-

sieve veehouderij met 1000 of meer sbe's.
ongeveer 10 ha kultuurgrond.
geen kultuurgrond.

Deze bedrijven hebben gemiddeld

Een kwart van deze bedrijven heeft helemaal

Een paar bedrijven hebben echter wel veel grond.

bedrijven hebben het gemiddelde opgetrokken naar die

Deze

10 ha gemiddeld

(9).

Mammoetbedrijven leveren meestal dus een behoorlijke bijdrage aan het mestoverschot in hun vestigingsgebied

(10). De vestiging van een mammoetbedrijf

in een gebied brengt dus een zwaardere konkurrentie om de mestafzet met
zich mee.
Het probleem hierbij is,
positie

Zilttéh.

mestafzet

dat de mammoetbedrijven relatief in een gunstige

LOO1'1bédI‘ljVé1'1

dié

hele

(al of niet via de mestbank),

mammoetbedrijven,
kunnen laden,

qrgtewwaqeng

hebben

rijden

vOor

de

hebben vaak een voorkeur voor de

omdat ze daar zelfs de grootste wagen altijd in een keer

en zeker omdat ze daar ook makkelijk kunnen laden

(11).

Boven-

dien kunnen ze op de mammoetbedrijven ook heel regelmatig terugkomen.
Iets anders is dat de mammoetbedrijven vaak een zodanig lage kostprijs hebA
ben

(en zodanig kapitaalkrachtig zijn), dat zij het zich kunnen veroorloven

om de mest desnoods tegen wat hogere kosten af te zetten.

Zo is er een aan-

tal bedrijven dat de mest met eigen materiaal gratis bij de afnemers op het
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land uitrijdt.

Dit maakt de mestafzet voor
de overige bedrijven weer
moeilijker en vooral ook duurder.
Op het ogenblik wordt er
hard gewerkt aan het opstellen
van een Wet op de
Bodembescherming en een herziening
van de Meststoffenwet.
Deze wetten moeten het mogelijk gaan maken
om regels te stellen voor de
hoeveelheid mest
die op een ha grond uitgereden
mag worden. Deze regels zullen
er toe leiden
dat er nog veel meer dan tot
nu toe mest uit de overschotgebieden
weggetransporteerd moet gaan worden. Het
relatieve voordeel van de
mammoetbedrijven
bij het laden van de mest
wordt daarbij waarschijnlijk
alleen nog maar groter.
Door de toename van de
hoeveelheid te transporteren mest,
zullen de loonbedrijven immers alleen nog
maar meer groot materieel in
gaan zetten.
Overigens kan met deze nieuwe
regels, in principe, via heffingen
wel iets
gedaan worden aan dit relatieve
voordeel voor de mammoetbedrijven.
Of dit
ook daadwerkelijk zal
gebeuren, is nog heel onduidelijk.
(In hoofdstuk XI
gaan we verder in op deze
meststoffenwetgeving.)

Ondanks de wijziging van de
hinderwet in november 1981, wordt
in de praktijk,
bij het beoordelen van de
vergunningaanvragen, meestal nog gebruik
gemaakt van
de oude afstandsgrafieken.
Deze afstandsgrafieken lopen
minder steil naarmate de eenheden groter
worden (zie figuur VIII.1). Bij
grotere eenheden
hoef je daardoor relatief
minder afstand te houden tot andere
bebouwing dan
bij kleinere eenheden het
geval is. Een voorbeeld ter
verduidelijking: Bij
eenheden tot aan 500 mestvarkens
moet de afstand tot andere bedrijven
minimaal
50 meter zijn. Bij eenheden
van 1000 mestvarkens moet die
afstand minimaal
ongeveer 80 meter zijn. Bij
een eenheid van 2500 mestvarkens
moet die afstand
minimaal ongeveer 125 meter zijn.
Er is dus geen sprake van een
evenredige
toename van de afstand met de
toename van het aantal dieren op
een bedrijf.
Bij evenredigheid zouden deze
afstanden respektievelijk 50 meter,
100 meter
en 250 meter moeten zijn.
‘
fig.

VIII.1 afstandsgrafiek zoals
die gebruikt wordt bij het beoordelen
van een vergunningaanvrage
in het kader van de hinderwet

afstand

ii
aantal dieren
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Mammoetbedrijven zijn door dit verschijnsel relatief in het voordeel ten
opzichte van kleinere bedrijven als het gaat om het krijgen van een hinderwetvergunning.

Op het ogenblik zijn de effekten van een mammoetbedrijf op de omliggende
bedrijven dus vrij beperkt, wat betreft hinderwetvergunningen. De enige
standsgrafieken.

voor een

De vestiging van een grote eenheid maakt

groter gebied nieuw-vestiging onmogelijk,

dan een kleine eenheid.

gebied dat nieuw-vestiging daar onmogelijk is,

dan een kleine eenheid.

Bij een vestiging met 3000 mestvarkens gaat het om een cirkel met een straal
van ongeveer 130 meter.

Dat is al met al nog niet zo'n zware.

belasting. Ook

een mestvarkensbedrijf met 1000 mestvarkens heeft al een cirkel met een straal
van ongeveer 100 meter.

Bij de vestigingen van mammoetbedrijven met zeugen

gaat het doorgaans om nog kleinere cirkels.
Eigenlijk heeft in dit geval de relatieve bevoordeling van de grote eenheden
via de afstandsgrafieken ook nog voordelen voor de andere bedrijven. De
stankcirkels rond mammoetbedrijven hebben hierdoor relatief een kleine diameter.

Met de wijziging van de hiüdêfwêt is echter het begrip
ingevoerd. Dit heeft tot gevolg dat bij

'kumulatief effekt'

een vergunningaanvraag niet langer

meer alleen gekeken wordt naar de hinder die het aanvragende bedrijf zelf
veroorzaakt.

Er wordt nu ook gekeken naar de hinder die de reeds aanwezige

bedrijven veroorzaken voor de omgeving.

De hinder van de verschillende

bedrijven wordt voortaan als het ware bij elkaar opgeteld.

Het zal duidelijk

zijn dat een mammoetbedrijf nu een relatief veel zwaarder effekt heeft op
de omliggende bedrijven.
Een voorbeeld van dit zwaardere effekt door het kumulatief effekt is het
volgende.

Het geval speelt zich af rond het mammoetkippenbedrijf van de

gebroeders van Loon in Horst

(Limburg).

Een aantal bedrijven mag nu niet meer

verder uitbreiden vanwege de aanwezigheid van die kippenmammoet.
bedrijf hadden zij nu nog wel mogen uitbreiden.

Zonder dat

Zonder het kumulatief

effekt hadden zij ook nog mogen uitbreiden. Door rekening te houden met
de hinder die de mammoet reeds veroorzaakt
bouwing),

(voor de aanwezige burgerbe-

is er nu geen ruimte meer voor de extra hinder die de uitbreiding

van de andere bedrijven zou gaan veroorzaken
(zie figuur VIII.2L

(voor diezelfde burgerbebouwing)
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fig VIII.2 situatieschets rond het mammoetbedrijf van de gebroeders
van Loon in Horst.
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1. =burgerbewouwing langs een weg.
(de afstanden van 2 tot 1,
genoeg.

2.

van 2 tot 2

=boerenbedrijven.
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3.

=mammoetbedrijf

en van 2 tot 3 zijn in principe groot

2 mag niet uitbreiden vanwege de hinder die 3 reeds op

1 veroorzaakt.

Ruimtelijke problemen
De mammoetbedrijven bevinden zich vooral in de provincies
Brabant en Limburg,

en in veel mindere mate in de provincies Gelderland en Overijssel.

Echter niet alleen de mammoetbedrijven ontwikkelen zich in het zuiden
sneller,
ook de gehele varkenshouderij en pluimveehouderij ontwikkelen
zich in het
zuiden sneller dan in het oosten

(zie hoofdstuk II). Gezien

ontwikkeling in het zuiden is het ook niet vreemd,
mammoetbedrijven ontstaan.

Mammoetbedrijven zijn

deze snellere

dat daar juist de meeste

tenslotte te beschouwen als

extreme uitvloeisels van de algehele schaalvergroting. Toch zijn de
mammoetbedrijven ook nog wel meer dan alleen uitvloeisels van een ontwikkeling.
zijn tegelijk ook koplopers in deze ontwikkeling.
langrijk stimulerend effekt.

Ze

Ze hebben hierdoor een be-

Ze hebben bijvoorbeeld een duidelijke voorbeeld-

werking voor andere bedrijven.

Zo is in Noord-Limburg een bedrijf met twee

à drie arbeidskrachten al een min of meergeaksepteerd
verschijnsel aan het
worden.

In Gelderland en Overijssel daarentegen worden dit soort bedrijven
nog

veel meer als uitzondering beschouwd,
Behalve deze voorbeeldwerking zijn er ook nog wel direktere stimulansen.
De
aanwezigheid van een groot zeugenbedrijf maakt het bijvoorbeeld een stukje
eenvoudiger om een groot mestvarkensbedrijf op te bouwen.
faktoren is het wel te verwachten,

Door dit soort

dat de verschillen tussen het zuiden en

het oosten voorlopig alleen nog maar toe zullen gaan nemen.

De snelle ontwikkeling in het zuiden betekent voor de bedrijven in het
oosten
dat zij minder kansen krijgen om in de toekomst ook een dergelijke ontwikkeling door te maken.

Ze worden daar nu min of meer uit de markt gedrukt.

Dit brengt met zich mee dat een deel van de negatieve effekten van de
schaal~
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vergroting als geheel en de ontwikkeling van mammoetbedrijven in het bijzonder,

nu afgewenteld worden op de bedrijven in het oosten. Het verlies aan

arbeidsplaatsen zal voornamelijk optreden in het oosten en voorlopig minder
in het zuiden.
Zo ontstaat er een verdergaande vorm van regionale specialisatie met een
voor de verschillende regio's verschillende uitwerking.

In het oosten zal

het moeilijker worden om in de varkenshouderij uit te gaan breiden en zullen
er op langere termijn arbeidsplaatsen in de intensieve veehouderij-sektor verdwijnen.

In het zuiden staat het voordeel van een zeker behoud van arbeids-

plaatsen tegenover de nadelen als mestoverschotten en hogere ziektedruk.

Een effekt,

dat voornamelijk op plaatselijk nivo speelt, maar ook effekten

in groter verband kan krijgen,

is het feit dat de gebouwen van mammoetbedrij-

ven vaak slecht passen in het aanwezige landschap. De grote gebouwen van met
name de leghennen- en mestvarkensmammoetbedrijven
selen in het landschap,
ken.

zijn opvallende verschijn-

die het aanzien van het landschap zeker niet beter ma-

Ze doorbreken de van oudsher aanwezige kleinschalige struktuur die ont-

staan is als gevolg van het bestaan van veel kleine bedrijven.
Het is zeker niet denkbeeldig dat er naar aanleiding van de mammoetbedrijven
extra verordeningen‘
plaats ervan.

zullen komen ten aanzien van gebouwen en de vestigings-

Hoewel de maatregelen met name ingegeven kunnen zijn door de

ontwikkeling van mammoetbedrijven, kunnen zij ook wel eens effekten hebben
voor veel gezinsbedrijven.
Sommige mensen hangen de theorie aan dat je beter één mammoetbedrijf kan hebben dan tien kleinere bedrijven.

Eén groot bedrijf valt immers makkelijker

weg te werken in het landschap dan tien kleinere,verspreid liggende bedrijven.

Dit mag dan in principe zo zijn,

bedrijven er al,

in de praktijk staan die tien kleinere

en komt dat mammoetbedrijf er nog eens bij.

Problemen met ziekte-uitbraken
Er komen steeds meer aanwijzingen

dat het aantal dieren in een gebied niet

zonder negatieve bij-effekten kan oplopen. Met het aantal dieren,

stijgt ook

de kans op omvangrijke ziekteuitbraken in een gebied. Dat de technische resultaten in de varkenshouderij in Brabant de laatste jaren achterblijven bij
de resultaten in de rest van Nederland, wordt met name ook geweten aan de
grote koncentratie van varkens in deze provincie

(12).

De grote bedrijven hebben door hun grote aantallen dieren theoretisch een veel
grotere kans op ziekteuitbraken op het bedrijf.

Er wordt op mammoetbedrijven

dan ook van alles aan gedaan om de kans op ziekteuitbraken zo klein mogelijk
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te maken. Toch blijkt zo af en toe dat de maatregelen Uiêt

weest zijn. Dit geldt met name voor de mestbedrijven, maar
ook wel voor zeugenbedrijven. Gegevens van het Stamping-Outfonds

(varkenspest)

wijzen er

op dat de grote bedrijven een relatief groot beroep doen
op dit fonds

(13).

Er lijkt dus wel enige grond aanwezig om te stellen,
dat de vestiging van
een mammoetbedrijf de kansen op ziekteuitbraken in de
omgeving verhoogt.

Opdrijven van de grondprijs
Mammoetbedrijven zijn vaak snel groeiende kapitaalkrachtige bedrijven.
dan ook te verwachten,

Het is

dat zij makkelijker dan andere bedrijven een hoge prijs

kunnen betalen voor een perceel grond dat zij willen aankopen.
De meeste mammoetbedrijven kopen echter niet zo veel grond
bij. Grond aankopen met het oog op de mestafzet is normaal gesproken een onrendabele
aangelegenheid,

en gebeurt dan ook heel weinig. De enige grond die bijgekocht
wordt,

is om eventuele nieuwbouw op te plegen.

Hier en daar, op plaatsen waar bouw-

percelen schaars zijn, kan sprake zijn van grondprijs-opdrijving
door mammoetbedrijven. Toch gaat het doorgaans om zulke kleine oppervlakten
grond,

dat je in z'n algemeenheid moeilijk kan zeggen, dat juist de
mammoet-

bedrijven de grondprijs opdrijven.

t
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DEEL 2
Gezien de ontwikkeling van mammoetbedrijven zoals die zich nu voordoet,
en de oorzaken die daaraan ten grondslag liggen,

is een verdere groei

van het aantal mammoetbedrijven te verwachten. De ontwikkeling van deze
groep van bedrijven heeft zodanig negatieve effekten op de bestaansmogelijkheden van de overige bedrijven in de sektor, dat het volgens ons zeker nodig
is om in te grijpen. Op de een of andere manier moet de ontwikkeling naar
mammoetbedrijven aan banden gelegd gaan worden.
Om te kunnen bepalen op welke wijze dat het beste kan gebeuren,

bekijken we

eerst welke mogelijkheden er nu al zijn binnen het kader van reeds bestaande
wetgeving.

Daartoe bekijken we achtereenvolgens de mogelijkheden met het

bestemmingsplan buitengebied, met de hinderwet,

en met de op stapel staande

meststoffenwetgeving.
Daarna bekijken we ook nog de mogelijkheden met de nog steeds in voorbereiding zijnde Landhouwvestigingswet.

Om deze wet is vanuit de landhouw zelf

nadrukkelijk gevraagd.

Als wij nü zeggen dat de ontwikkeling naar mammoetbedrijven gestopt moet
worden, bedoelen we niet dat wij tegen deze bedrijfsvorm als zodanig zijn.
In principe zijn wij

zelf

wel voorstanders van de bedrijfsvorm waarin

meerdere mensen op één bedrijf werkzaam zijn. Wij zijn echter tegen de huidige ontwikkeling naar mammoetbedrijven vanwege de manier waarop het nu gaat.
Een kleine groep van bedrijven groeit uit tot mammoetbedrijf,

terwijl de grote

groep van bedrijven de negatieve effekten van die ontwikkeling te verwerken
krijgt. we zouden graag zien dat de voordelen die een bedrijfsopzet met meerdere mensen met zich mee brengt, bereikbaar worden voor een veel grotere groep
van bestaande bedrijven.

Daar moet het aanpakken van de huidigen ontwikkeling

naar mammoetbedrijven de mogelijkheden voor scheppen.
Een inhoudelijk bezwaar tegen de huidigen mammoetbedrijven richt zich op het
feit dat het in veruit de meeste gevallen zó geregeld is dat één persoon
(of een paar personen)
bedrijf.
neemster)

de zeggenschap heeft over de gang van zaken op het

De overige daar werkzame mensen hebben als gewoon werknemer

(werk-

die zeggenschap niet. Zelf zijn we voorstander van gelijkwaardigere

onderlinge verhoudingen tussen de mensen die op één bedrijf werkzaam zijn.
Dit is echter een duskussie die nu niet zo urgent is. Op het ogenblik is
het urgenter om de voorwaarden te scheppen dat zoveel mogelijk bedrijven
de kans krijgen om in eerste instantie te blijven bestaan, en in tweede
instantie uit te groeien naar een meer-mens opzet.
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IX. Bestemmingsplan

buitengebied

2

Agrarische bedrijven hebben te maken met het bestemmingsplan buitengebied.
Het bestemmingsplan van Venray is als voorbeeld genomen.

Dit hebben we ge-

daan omdat het bestemmingsplan buitengebied van Venray:
- in januari 1983 is vastgesteld.

Kortom het is vrij

recent.

- het overeenkomt met de nieuwe richtlijnen van de provincie.
- het representatief is voor bestemmingsplannen in Noord- en Midden-Limburg.
In zo'n bestemmingsplan maakt men onderscheid in verschillende soorten ge:
bieden.

Zo heeft het bestemmingsplan Venray een 6-tal bestemmingen

(1).

Deze zijn:
-

1

Agrarisch gebied met vrije vestiging

- 2

Agrarisch gebied met landschappelijke openheidswaarde

- 3

Agrarisch gebied met landschappelijke waarde

- 4

Agrarisch gebied met hoge landschappelijke waarde

-5+6 Agrarisch gebied in de buurt van de bebouwde kom
In de verschillende soorten bestemmingen zijn verschillende beperkingen opgenomen.

In

'agrarisch gebied met vrije vestiging'

rische bedrijven mogelijk.
1 ha.

Het is via artikel

is vrije vestiging van agra-

Het bouwperceel mag echter niet groter zijn dan

11 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening

(art 11 WRO)

mogelijk om bij B en W uitbreiding te vragen tot een bouwperceel van läha
Daarnaast moet het om de vestiging gaan van een volwaardig bedrijf

In de tweede kategorie,
de',

worden,

(2).

(3).

'agrarisch gebied met landschappelijke openheidswaar-

naast de bij

1 genoemde eisen, ook eisen gesteld aan de bouwper-

ceelsbreedte,en aan de lengte van de afzonderlijke gebouwen. Om de openheid te
beschermen mogen zich niet meer dan 3 bedrijven per km weglengte vestigen.
Deze twee bestemmingen

(1+2)

van de gemeente Venray.

samen omvatten zo'n 25 à 33% van de oppervlakte

In de rest van Noord- en Midden-Limburg liggen deze

percentages even hoog

(5).

In de derde kategorie

'agrarisch gebied met landschappelijke waarde', gelden

de hierboven genoemde eisen ook. Vrije vestiging is echter niet meer mogelijk.
De bestaande agrarische bedrijven binnen deze bestemming krijgen een bouwblok
toegewezen

(6). Vestiging van nieuwe volwaardige agrarische bedrijven is bin-

nen deze bestemming mogelijk

na afweging van de agrarische belangen en land-

schappelijke belangen door Burgemeester en Wethouders

(B en W). Als de agra-
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rische belangen de doorslag geven zal de gemeente
bouwblok toekennen,

(via artikel

11 WRO)

een

en een bouwvergunning afgeven. Voor de afweging tussen

landbouw en landschap heeft de provincie richtlijnen opgesteld.

Deze richt-

lijnen worden strenger naarmate het gebied een hogere landschappelijke, dan
wel natuurlijke waarde heeft

In kategorie 4

(7).

'agrarisch gebied met hoge landschappelijke waarde'

hêtzelfde als in kategorie
niet meer mogelijk.

3,

Alleen is niguwvggtigihq via artikel

geldt
ll WRO

Als er toch een nieuwe vestiging moet komen, moet het

bestemmingsplan worden aangepast, met alle langdurige procedures vandien.

Kategorie 5+6. Deze bestemmingen zijn bedoeld voor het reserveren van ruimte voor toekomstige andere bestemmingen zoals

woningbouw. Nieuwvestiging

van bedrijven is hier niet mogelijk.

In Brabant, Overijssel en Gelderland ligt de situatie ten aanzien van bestemmingsplannen ongeveer hetzelfde

(8).

De provinciale besturen van deze pro-

vincies hebben net nota's uitgebracht of gaan dit binnenkort doen.

In deze

nota's staan de richtlijnen voor de gemeentes voor het maken van het bestemmingsplan buitengebied

(9).

Het enige verschil is dat men in Overijssel en Gelderland nergens de mogelijkheid tot vrije vestiging heeft.

In de agrarische gebieden zonder landschap-

pelijke of natuurwetenschappelijke waarde moet je daar ook een aanvraag indienen bij B en W via artikel

11 WRO als je een nieuw bedrijf wil stichten.

In Brabant werken sommige gemeentes op dezelfde manier als Limburg,
gemeentes werken op dezelfde manier als Gelderland en Overijssel
bied van de vrije vestiging of via artikel

andere

(op het ge-

11 WRO aanvragen van een bouwblok).

Dit is in de praktijk echter niet zo'n belangrijk verschil
verschil is dat men in Gelderland en Overijssel

(10).

Een tweede

(en in Brabant bij enkele

bijzondere niet agrarische bestemmingskategorieën)

naast de bouwblokmethode

ook nog onderscheid maakt tussen grondgebonden en grondongebonden bedrijven.
In gebieden met hoge landschappelijke en natuurwetenschappelijke waarde is de
nieuwvestiging van grondongebonden bedrijven onmogelijk

Hierboven hebben we de nieuwe
plan buitengebied.
buitengebied

(12)

(11).

ontwikkelingen besproken van het bestemmings-

Er zijn echter ook nog gemeentes zonder bestemmingsplan
of met oude bestemmingsplannen buitengebied

(13).
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Mammoets
In de nota's van Gelderland en Limburg gaat men in op het verschijnsel
mammoetbedrijven.

In overijssel besteedt men er geen aandacht aan.

In alle

nota's en uit onze gesprekken blijkt dat deze nota's mammoetbedrijven
alleen
bekijken als een ruimtelijk iets.

"De toetsing van mammoetbedrijven dient te

stoelen op een ruimtelijke belangenafweging",
Venray(14),

aldus het bestemmingsplan

logisch gezien het karakter van de Wet ruimetelijke ordening.

Zowel Limburg,

Brabant als Gelderland hebben in het bestemmingsplan een

speciale bestemmingskategorie voor mammoetbedrijven.

In Brabant gaat het

om bedrijven waar de "arbeidsomvang zodanig groot is dat het een arbeidsbehoefte vertegenwoordigt van drie of meer arbeidskrachten."

(Dit geldt voor

de intensieve veehouderij, voor de tuinbouw is er een aparte regeling.)

De

vestiging van, dan wel uitgroei tot, mammoetbedrijf met intensieve veehouderij,
risch

acht de provincie onder bepaalde voorwaarden toelaatbaar in het agragebied zonder landschappelijke waarde

(15).

(In de overige agrarische

gebieden, met landschappelijke waarde, mag het sowieso niet.)

Wil je zo'n

mammoetbedrijf vestigen dan moet je via artikel 11 WRO bij de gemeente toestemming vragen

(via bouwvergunningaanvraag). Dit wordt dan afgewogen tegen

landschappelijke, milieuhygiënische en andere waarden.

Daarnaast mag

het totale bouwblok niet groter zijn dan 2 ha.
In de overige agrarische gebieden moet het bestemmingsplan worden gewijzigd
als er een mammoetbedrijf zich wil vestigen.

Dit is veel moeilijker dan toe-

stemming vragen via artikel 11 WRO.

In de gemeente Deurne wilde men de vestiging van mammoetbedrijven helemaal
verbieden

(mammoetbedrijf:

3 VAK of meer). Naar aanleiding van een bezwaar-

schrift van de plaatselijke NCB is dit veranderd. Mammoetbedrijven kunnen zich w
nu wel vestigen door aanvrage van een bouwvergunning bij B en W. Deze moet
de vestiging van, of verdere uitgroei naar, een mammoetbedrijf toetsen op
landschappelijke aanvaardbaarheid.
toetsing

(meestal)

gelijk maakt

(17).

In Deurne vertelde men ons dat zo'n

de vestiging of verdere uitgroei tot mammoet nlet_onmoIn Mierlo lag het hetzelfde;

daar was het zelfs zo dat

de dienstdoende ambtenaar in het geheel niet wist waarom er een aparte bestemming mammoetbedrijven in het bestemmingsplan stond

(18).

-

Het is de vraag of de Raad van State het kriterium "3 VAK of meer" wel als
planologisch relevant ziet.

De adviseur van de Raad van State heeft in zijn

-80-

advies in zake het bestemmingsplan buitengebied van de gemeente Zeeland
(NBr)

opgemerkt dat het aantal werkzame arbeidskrachten in dit geval geen

ruimtelijk relevant kriterium is

In Limburg wordt door de regeling dat een bouwblok maximaal 1% ha groot
mag zijn,

de vestiging van bedrijven als Valder in Neer moeilijker gemaakt.

Valder had namelijk één groot bouwblok dat groter was dan 1% ha
wordt echter niet echt onmogelijk gemaakt.

Uitbreiding tot een grotere om-

vang blijft namelijk mogelijk via een bestemmingsplanwijziging.
krijgt dan de bestemming mammoetbedrijf.
wijziging via artikel
tegen in te dienen

(5 ha). Het

Zo'n bouwblok

Dit gaat veel langer duren dan een

11 WRO. Ook zijn er meer mogelijkheden om er bezwaar

(19).

In Gelderland geldt bijna hetzelfde als in Limburg.

Daar heeft men echter

niet op provinciaal nivo een maximale bouwblokomvang vastgesteld.

Dat moe-

ten de gemeentes zelf doen. Ook kan de gemeente grenzen stellen aan het
maximum bebouwingspercentage of een maximum stellen aan de oppervlakte van
de bebouwing.

Dit om mammoets

te weren

(20).

In Overijssel heeft men een maximale bouwblokomvang van 1 ha.
mag maximaal met 10% vergroot worden via artikel

Deze omvang

11 WRO. Als je een bouw-

blok groter dan 1.1 ha wilt, moet het bestemmingsplan gewijzigd worden

(21).

Door het CBS is eind 1982 een struktuur-enquête onder pluimveehouders gehouden.

Van de bedrijven met meer dan 100.000 leghennen kon 16% niet verder

uitbreiden vanwege bestemmingsplan én hinderwet,
wet.

24% niet vanwege de hinder-

Er waren geen bedrijven bij die wél een hinderwetvergunning konden krij-

gen maar die niet konden uitbreiden vanwege het bestemmingsplan

(22).

Andere beperkingen die in het bestemmingsplan zijn opgenomen zijn de bouwvoorschriften.

Dit zijn normen voor de nok- en goothoogte van de gebouwen.

Deze normen zijn echter zodanig dat ze de vestiging van mammoets niet tegen
gaan

(28).

Konklusies
Op dit moment kan je niet zoveel van bestemmingsplannen verwachten. Volgens
artikel

10 van de wet ruimtelijke ordening mag je met bestemmingsplannen geen

struktuurbeleid voeren

(23).

De provincie Limburg denkt mammoets tegen te

.
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houden door het vaststellen van die maximale bouwblokgrootte

(24).

De bouwblokmethode werkt niet omdat op een bouwblok van 1 ha,
bedrijfsontwikkeling,

140.000 leghennen passen. Van Putte,

kippenmammoet en vertegenwoordiger in batterijen,

kel

(26).

bedrijfsontwikkeling)

(dwz 0.6 ha van die

En dan bestaat er nog de mogelijkheid om via arti-

11 WRO het bouwblok te vergroten naar 1% ha.

al te grote problemen.

zelf een

had het over 210.000

leghennen per ha bij een bebouwingsdichtheid van 60%
1 ha is bebouwd)

volgens de

Dit uitbreiden kan zonder

Voor varkens gelden de volgende normen:

(volgens

500 zeugen per ha of 3400 mestvarkens per ha.

Dit is

inklusief woonhuis en dergelijke op die 1 ha. Omgerekend naar 1% ha is het
750 zeugen en 5250 mestvarkens.

De normen van bedrijfsontwikkeling zijn vrij

laag.
uit hoofdstuk III en IV blijkt dat dit geen onoverkomelijke belemmering is
voor mammoetbedrijven.

Hun vestigingsgrootte blijkt tussen de 500 en 1000

zeugen en tussen de 3000 en 8000 mestplaatsen per vestiging te liggen.
Zo heeft Houben uit Ysselsteyn 7 bouwblokken.

Dit zijn afzonderlijk allemaal

volwaardige bedrijven.

De provincie Brabant denkt mammoets te weren door een maximum te stellen
aan het aantal VAK per vestiging.

Dit lijkt effektief, maar het is niet

moeilijk om de bestemming mammoetbedrijf toegewezen te krijgen in agrarische
gebieden met vrije vestiging.

Daar komt bij dat mammoets vaak meerdere ves-

tigingen hebben en op die manier de 3 VAK-regeling kunnen ontlopen.
Het is echter de vraag of het 3 VAK-kriteruim wel goedgekeurd wordt.

Mammoetbedrijven ontstaan ook in agrarische gebieden met landschappelijke en
hoge landschappelijke waarde.
of zelfs onmogelijk.

Nieuwvestiging in deze kategorie is moeilijk

Maar als je reeds bestaande bedrijven opkoopt heb je

daar geen last van. Je koopt dan namelijk een reeds bestaand bouwblok met
hinderwetvergunning.
In Limburg kan je in sommige bestemmingskategorieën maar één bouwblok per
bedrijf toegewezen krijgen.
te richten

Dit kan je ontduiken door een apart bedrijf op

(bijvoorbeeld een andere BV).

Mammoetbedrijven worden

in gemeentes met

een verouderd of

zonder bestemmingëpläü

buitengebied via de ruimtelijke ordening geen strobreedte in de weg gelegd.
De tot nu toe gevoerde beroepszaken tegen het afgeven van een bouwvergunning
aan mammoetbedrijven hebben geen succes gehad, of men verwacht er geen succes
van

(27).
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Het is wel mogelijk de vestiging van mammoets moeilijker te maken dan nu
wordt gedaan met het bestemmingsplan. Bijvoorbeeld door de bouwblokken niet
groter dan 1 ha te laten worden.

De uitbreidingsmogelijkheid naar 1% ha

zou dan moeten vervallen. Mammoets op een bouwblok van 1 ha onderscheiden
zich ruimtelijk niet van gezinsbedrijven op een bouwblok van 1 ha.

Het is

dan ook onmogelijk bedrijven met meerdere van zulke vestigingen met behulp
van het bestemmingsplan te weren.
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X. Hinderwet
"Er wordt wel eens vaker een
wet gemaakt of veranderd
zonder dat overzien wordt wat dat gaat betekenen,
of hoe het moet gebeuren
in de praktijk. Er is geprobeerd om de
hinderwet te stroomlijnen ten
aanzien van de
bestaande wetgeving op dit
terrein. Probleem is nu hoe
het maet~werke¤
in de agrarische sfeer"
aldus Rijnders van de inspektie
van de volksgezondheid voor de hygiëne van
het milieu (1). Deze uitspraak
slaat op de gewijzigde hinderwet van november
1981. Er is nog veel
onduidelijkheid over
de werking van de verschillende
vernieuwingen. Een gevolg
van deze onduidelijkheid is dat er in de
verschillende provincies
en gemeentes verschillend
beleid wordt gevoerd ten
aanzien van de afgifte van
hinderwetvergunningen.
Dit andere beleid bestaat
voornamelijk uit accentverschillen
in de toepassing van de nieuwe wet (2).

Er zijn 3 belangrijke
verschillen met de oude hinderwet:
1 Het begrip hinder wordt
veel ruimer uitgelegd. Niet
alleen direkt gevaar
en hinder voor 'de mens als
buurman of buurvrouw' wordt in
ogenschouw
genomen. Ook andere zaken tellen
nu mee. Gesproken wordt
over 'maatschappelijke, rekreatieve,
natuurwetenschappelijke en ekologische
waarden'.
2 Een nieuwe term die in
de nieuwe wet voorkomt is
het 'kumulatief`effekt'.
Dit biedt de mogelijkheid om bij
een vergunningsaanvraag niet
alleen
hinder van het betreffend
bedrijf te beoordelen, maar ook
rekening te
houden met hinder van bedrijven
in de direkte omgeving (3).
3 Een andere belangrijke
verandering is, dat men nu bij de
vergunningsafgifte ook rekening houdt
met toekomstige ontwikkelingen
op het bedrijf en
in dg naaste Omgeving (bv een nieuwe woonwijk).

Ekologie,

landschap en rekreatie

Bij de nieuwe hinderwet mag
een vergunning ook geweigerd
worden vanwege
aantasting van ekologische,
landschappelijke en rekreatieve
waarden. Rijnders: (inspektie Limburg)
"dit is problematisch om mee te
werken. Hinder
is al iets vaags, maar
deze nieuwe waarden maken het
niet beter. De een is
soms harder dan de ander,
maar soms zijn geen van alle
waarden hard. Zeker
wat dit punt betreft wachten
we op richtlijnen uit Den
Haag".
"We passen dit punt toe waar
heel direkte schade wordt veroorzaakt.
Bijvoorbeeld bij een bedrijf langs
een bosrand waar de dooie takken
naast de
stal hangen en zo. Maar
vaak ligt het onduidelijker.
Bij zure regen bijvoorbeeld, dat is nu aktueel,
zijn er verbanden aanwezig. Dat
is wel duide-
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lijk, maar niemand weet met zekerheid iets te zeggen.·

In Limburg zijn we

voor grote bio-bedrijven in relatie tot natuurgebieden wat strenger, maar
dat kleden we wel een beetje voorzichtig in,

in de adviezen. We staan op

het standpunt dat de inspektie milieuhygiëne geen waardeoordelen mag geven.
We gaan dus in onze beoordeling af op waarden die in het bestemmingsplan
buitengebied worden vastgelegd.

Bij het vaststellen van zo'n plan worden

altijd de aanwezige natuurwaarden geïnventariseerd.
in het bestemmingsplan buitengebied, gebieden met
waarde'

Op grond hiervan worden

'hoge landschappelijke

In deze gebieden mag er dan niet meer bijgehouwd worden.

vastgesteld.

Onder druk van de LLTB is echter bepaald dat bestaande bedrijven ook in gebieden met

'hoge landschappelijke waarde' moeten kunnen doorgroeien.

inspektie milieuhygiëne treedt hier soms korrigerend op.
toch

De

Als je die bedrijven

door laat groeien blijft er niks van zo'n gebied over op lange termijn.‘

In gevallen dat er reeds een groot bedrijf aanwezig is kan je al weer wat
toegeeflijker zijn.

De situatie is dan toch hopeloos“ aldus Rijnders van de

inspektie van de volksgezondheid voor de hygiëne van het milieu

In Brabant,

(4).

Gelderland en Overijssel hebben ze op deze grond nog geen hinder-

wetvergunning geweigerd. Overijssel toetst niet op landschappelijke en ekologische waarden.

"Dit wordt niet gedaan omdat we de kennis niet in huis hebben.

Daar komt bij dat op dit terrein helemaal geen objektiverende normen aanwezig zijn",

aldus Moorman van de inspektie van de volksgezondheid voor de

hygiëne van het milieu in Overijssel

(5).

In Brabant heeft men het geprobeerd.

Ze hebben kontakt gehad met de inspektie

voor natuurbehoud.
(6).

Deze hielden de boot af omdat ze er te weinig van af wisten

In Gelderland neemt men ook nog een afwachtende houding aan.

De gemeentes doen het ook weer anders.

Sommige gemeentes, ook buiten Limburg

willen in zeer duidelijke gevallen een vergunning op deze grond weigeren

(7).

Onder zeer duidelijke gevallen rekent men bedrijven die vlak bij een natuurgebied liggen.

(In Limburg passen ook niet alle gemeentes dit onderdeel van

de hinderwet toe.

Dit hangt sterk van de gemeente af.)

Dinissen van Bouw- en Woningtoezicht van Kring Horst

(Limburg):

"Mammoetbe-

` drijven kan je niet tegenhouden met de hinderwet. Allereerst is het het juiste
instrument niet en ten tweede zijn er maar weinig bedrijven die vlak bij
natuurgebied liggen"

Konklusie:

(8).

Een toetsing op landschappelijke, ekologische en rekreatieve

een
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waarden remt de mammoetbedrijven
niet in het bijzonder. Hiervoor
geldt hetzelfde als voor de agrarische
gebieden in het bestemmmingsplan
met natuuren andere waarden. Het maakt
vestiging en uitgroei van alle
intensieve vee ---houderijbedrijven moeilijker.
_

Daarbij komt dat men erg
terughoudend

met de mogelijkheid om
hinderwetvergunningen te weigeren omgaat.
Men verwijst naar het
bestemmingsplan als het
beleidsmakend instrument op dit
terrein.

Kumulatief effekt
Bij de oude wet ging het
om maximale hinder van één
bedrijf; het ging om de
relatie tussen het bedrijf van
de vergunningaanvrager en een
omwonend persoon.
Afhankelijk van de omvang van
het aantal dieren moet de afstand
tot de omliggende bebouwing een bepaalde
afstand bedragen. Hiervoor bestaan
grafieken.
In de nieuwe hinderwet gaan
de overige bedrijven in de
buurt ook meetellen.
Daar zijn rekenmethodes voor,
"maar ze zijn te ingewikkeld
voor de gemiddelde
gemeenteambtenaar" (9). Er wordt nu
bij het TNO gewerkt aan een
betrekkelijk
eenvoudig systeem.
Ook zonder dit uitgewerkte systeem wordt het
kumulatief effekt soms al verwerkt in de behandeling van
sommige vergunningaanvragen (10).
Een voorbeeld
V
hiervan is de kippenmammoet
van Loon in Horst. Om dit bedrijf
van van Loon
liggen zo'n 5 à 6 andere
bedrijven. Een van deze bedrijven
wilde
uitbreiden.
Dit werd afgewezen op grond
van het kumulatief effekt. Bij
de oude hinderwet
had dit nog wel gekund (11).
Deze kleinere bedrijven kunnen dus
vanwege van Loon
niet meer uitbreiden.
"Terwijl de 100 varkens extra
in het niet valt bij de reeds
aanwezige kippen
van van Loon" (12). (Sommige
van die 5 à 6 kleinere bedrijven
hebben toch een
vergunning gekregen omdat er in
het verleden reeds toezeggingen
waren gedaan.)
"Met het kumulatief effekt
werken we nu dus alleen in gevallen
waar het gevoelsmatig erg duidelijk ligt.
Dan kom je dus vanzelf eerder
bij wat grotere
bedrijven uit, maar er zijn ook
wel situaties denkbaar waar het
alleen om
1
kleine bedrijven gaat" (13).

·

In Brabant is het kumulatief
effekt pas éénmaal toegepast (14).
Dit ging
toen niet om een mammoetbedrijf.
In Gelderland hebben ze het
helemaal nog niet
qêbruikt (15). In Overijssel
heeft de inspektie van de volksgezondheid
VOO!
de hygiëne van het milieu
éénmaal geadviseerd aan een
gemeente om op grond
van het kumulatief effekt
een vergunning te weigeren. De
gemeente heeft het
advies niet overgenomen,
de inspektie heeft hier geen
bezwaar tegen aangetekend (16).
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Het blijkt dat Limburg met de toepassing van het kumulatief effekt verder
durft te gaan dan andere provincies. Uit gesprekken met gemeente-ambtenaren
geen gebruik

buiten Limburg blijkt dat zij terughoudender reageren of er
van maken,

omdat ze het een weinig harde grond vinden om een hinderwetver-

gunning te weigeren

(17).

In Limburg maken sommige gemeentes er sneller

gebruik van dan andere gemeentes

Konklusie:

(18).

Door het kumulatief effekt heeft een vestiging van een mammoet-

bedrijf negatieve invloed op de uibreidingsmogelijkheden van bedrijven in
de omgeving.

De vestiging van mammoetbedrijven wordt door het kumulatief

effekt ook moeilijker. Bij vestiging van een mammoetbedrijf is het gewicht
van het reeds aanwezige aantal dieren minder groot.
4000 mestvarkens neer wilt zetten,

Als je een vestiging van

weegt een naburige vestiging van 1000

varkens minder zwaar dan wanneer je wilt uitbreiden van 1000 naar 12000 mestvarkens en de buurman heeft een vestiging van 4000 mestvarkens.

4000 of 5000

mestvarkens maakt de noodzakelijke afstand ten opzichte van hindergevoelige
objekten niet veel groter.

1000 of 5000 mestvarkens maakt de noodzakelijke

afstand om een hinderwetvergunning te krijgen wel veel groter.

Door het kumu-

latief effekt hebben de gezinsbedrijven meer last van mammoetbedrijven dan
andersom.

Toekomstige ontwikkelingen
Bij de afgifte van een hinderwetvergunning
houden met de toekomstige ontwikkelingen.

kun je tegenwoordig ook rekening
Rijnders:

"In de eerste plaats

kijken we naar de toekomstige ontwikkelingen op het bedrijf zelf.

Als

iemand geen grond heeft en begint met bijvoorbeeld 500 mestvarkensfdan zit het
er dik in dat er in de toekomst nog een aantal varkens bij

zal komen

.

Waar de situatie heel duidelijk ligt nemen we de ontwikkeling van de omliggende bedrijven ook mee.
weigeren "
Meyer

Bij gevallen van nieuwvestiging kan je iets eerder

(19).

(inspektie Brabant):

"Alleen het bestemmingsplan wordt gebruikt om de

toekomstige verwachtingen te bekijken.
plannen van de buurman"

(20).

Dus niet de eventuele uitbreidings-

Als in het bestemmingsplan een bepaald gebied

bestemd is voor woningbouw kan je daar met de afgifte van een hinderwetvergunning rekening mee houden en op die grond een vergunning weigeren.
De gemeenten die wij gesproken hebbenizeggen dat zowel het bestemmingsplan
als de hinderwet niet de mogelijkheid bieden om mammoets te weren

(21).

Het

is natuurlijk wel zo dat het moeilijker is om in een vol gebied een vergunning te krijgen voor een grote hoeveelheid varkens of kippen

(22).

-67-

Het CBS heeft eind 1982 een struktuurenquête
onder legpluimveehouders gehouden. Ze hebben ·
, gekeken naar de uitbreidingsmogelijkheden
van de
verschillende bedrijfsgroottes. 28% van de
legpluimveebedrijven buiten de
bebouwde kom kunnen niet meer uitbreiden
vanwege het bestemmingsplan buitengebied en/of de hinderwet (23). Bij
bedrijven met meer dan 100.000 leghennen lag dit percentage op 40%.Van
deze 40% was de hinderwet altijd de
belemmering om uit te breiden. (Daarnaast was
in 16% van de gevallen óók
het bestemmingsplan een belemmering.)

Konklusie
Ondanks het feit dat de hinderwet
uitbreidingen van grote eenheden moeilijk maakt, remt het de ontwikkeling naar
grote bedrijven niet.
1 Mammoets hebben vaak meerdere vestigingen.
Als op één vestiging de hinder··wet vol is, beginnen ze elders.
2 Mammoetbedrijven kopen bedrijven op
die reeds een hinderwetvergunning hebben, zo heeft Houben (Ysselsteyn) onlangs
een kippenbedrijf in zijn straat
opgekocht. De hinderwetvergunning van dit
bedrijf voor kippen heeft hij omgezet in een vergunning voor fokzeugen.
(Voor de hinderwet is 1 fokzeug
gelijk aan 10 kippen met natte mestopslag en 20
kippen met droge mestopslag.)
3 De hinderwet kan wel belemmeringen veroorzaken
voor de uitbreiding en
vestigingsplannen van mammoets.

Het kan dan ook voorkomen dat individuele

bedrijven niet uitgroeien tot mammoets vanwege
de hinderwet. Maar de
ontwikkeling naar mammoets zal het niet stopzetten.

Grote bedrijven zoeken
naar die vestigingsplaatsen waar nog
wel een hinderwetvergunning te krijgen
is. Het is wel de vraag of door de
hinderwet grote eenheden, in koncentratie‘
de schaalvoordelen minder groot worden. Een
sorteermachine is rendabeler
de schallvoordelen minder groot worden.
Een sorteermachine is rendabeler
bij grote eenheden. En Te Wierik is
niet voor niks in Friesland gaan zitten
met zijn 340.000 kippen. Bij deze keus speelde
het kunnen krijgen van een
"hinderwet- en bouwvergunning een belangrijke
rol.
4 Ondanks de hinderwet en ondanks dat
er al jaren gezegd wordt dat sommige
intensieve veehouderijgebieden volzitten,
zijn er nog mogelijkheden om een
vergunning te krijgen voor zeer grote eenheden.
En groeien er nog steeds bedrijven uit tot mammoetbedrijven (24).
5 Ook voor de hinderwet geldt dat via
bezwaarschriften weinig tot geen
resultaat is geboekt om mammoets te weren.
Een voorbeeld hiervan is Valder
in Neer.
6 Er bestaat een mogelijkheid om mammoets
te weren met de hinderwet.

Dit kan
door te stellen dat vestigingen boven bepaalde
omvang, geen hinderwetver-
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vergunning kunnen krijgen.

De hinderwet moet dan gewijzigd worden.

De

moeilijkheid hiervan is:
maximum grootte per vestiging vaststelt.
- dat je alleen een

Meerdere

vestigingen blijven mogelijk.
bijvoorbeeld een bedrijf boven een be- dat je niet hard kan maken waarom
hinderwetgepaalde omvang ontoelaatbare hinder veroorzaakt als er geen
voelige objekten in de buurt liggen.

Een wijziging van de hinderwet in

deze richting ligt dan ook niet voor de hand.
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XI. Mcststoffcnwetgcving
In toenemende mate wordt erkend, dat de mestafzet
van de intensieve veehouderij onaanvaardbare problemen met zich mee brengt voor
het milieu.

Ener-

zijds dreigt een deel van de landbouwgrond door
overbemesting ongeschikt te
worden voor verdere produktie,

anderzijds raakt het grondwater dermate ver-

vuild, dat het ongeschikt wordt voor menselijke konsumptie.
Sinds enkele jaren wordt er door de overheid serieus aan
gewerkt om deze pro-

blematiek via aieuwe wetgeving drastischer aan te pakken. Het
belangrijkste
uitgangspunt bij die wetgeving is de hoeveelheden jaarlijks op
het land te
brengen mest aan maxima te binden. Als oplossing voor het
teveel aan mest
in de koncentratiegebieden,

is er voor gekozen om het grootste deel van de

overtollige mest te transporteren naar mestarme gebieden als
met name de
akkerbouwgebieden.

Ook voor dit transport gaan in die wetgeving de nodige

voorwaarden geschapen worden.
Als deze meststoffenwetgeving van kracht wordt,

zal het belanrijke verander-

ingen ten opzichte van de huidige praktijk met zich mee brengen.
Afgelopen
jaar

('82)

werd in totaal reeds bijna 450.000 ton mest vervoerd via de drie

mestbanken in Brabant,

Limburg en Gelderland. Dit is echter nog maar een klein

deel van het geschatte gezamenlijke mestoverschot in
die drie provincies. Dat
gezamenlijke mestoverschot werd in 1979 al geschat op 4 miljoen m3 (1).
Dit
gegeven wordt echter nog vertekend door het feit dat er ook
binnen de provincier zélf weer overschot- en tekortgebieden zijn.
Voor Brabant zijn voor 1979
de overschotten en tekorten per regio afzonderlijk geschat.

Het provinciale

overschot was in totaal ruim 2 miljoen m3. In de tekortgebieden
werd het
m3.
tekort geschat op 1.9 miljoen
Dit betekent dat de overschotgebieden gezamenlijk een overschot aan mest hebben van 3.9 miljoen
m3. Dus behalve dat
m3,
Brabant een netto mestoverschot heeft van ruim 2
miljoen
moet er binnen
de provincie ook nog eens een ongeveer even grote
hoeveelheid mest vervoerd
worden van de overschotgebieden naar de tekortgebieden. Als in
Limburg en
Gelderland een vergelijkbare situatie geldt, moet er op den duur
dus circa 8
m3
miljoen
mest per jaar afgevoerd gaan worden uit de overschotgebieden!
Bij deze berekeningen is de omvang van het overschot afgeleid
uit de hoeveelheid stikstof in de toegediende mest, en de stikstofbehoefte
van een gewas.
Je kan bij het berekenen van het overschot aan mest echter
ook uitgaan van
fosfaat.

Op basis van de hoeveelheid fosfaat in de toegediende mest,

en de

fosfaatbehoefte van het gewas kom je op een ruim twee keer zo groot mestoverschot als op basis van stikstof.

Ook fosfaat spoelt op den duur uit naar

1
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het grondwater.

Uiteindelijk zullen de hoeveelheden te transporteren mest

eigenlijk dus nog een keer zo groot gaan worden als waar nu van uitgegaan
wordt.

Wat betreft de wetgeving ten aanzien van de mestoverschotten-problematiek
zijn zowel de Wet op de Bodembescherming als de Meststoffenwet van belang.
De Wet op de Bodembescherming is een geheel nieuwe wet die nu nog steeds
in voorbereiding is.

De Meststoffenwet dateert al van 1947, maar er wordt

al enige tijd aan gewerkt om de wet te herzien.
Het ministerie van landbouw en visserij

is oorspronkelijk met de wijziging

van de Meststoffenwet begonnen om de normstelling voor de hoeveelheden
toegestane mest per ha "in eigen hand" te houden.

Het begon steeds duide-

lijker te worden dat er maatregelen moesten komen ten aanzien van de mestafzet.

Met het wijzigen van de Meststoffenwet was het de bedoeling om

'milieuhygiëne'

niet te veel invloed te laten krijgen op deze problematiek.

In de loop der jaren is het milieuhygiénisch aspekt echter steeds meer op de
voorgrond getreden.
Op het ogenblik is het nog niet duidelijk welke delen van de benodigde
regelgeving in welke wet terecht gaan komen.

Het lijkt er echter op dat

de normstelling voor de toegestane hoeveelheden mest per ha toch terecht
gaat komen in de Wet op de Bodembescherming.

In dat geval blijft de Mest-

stoffenwet ongeveer gelijk aan de vorige versie.

Er komt nu echter een

aanvullend gedeelte bij, dat de organisatie van de afvoer van het mestoverschot moet gaan regelen.

Hoewel de onderlinge afstemming tussen de Wet op de Bodembescherming en
de Meststoffenwet blijkbaar nog steeds problemen oplevert,

is wel ongeveer

duidelijk wat de inhoud van het totale pakket van maatregelen moet worden.
Niet de inhoud van de wetgeving is het probleem, maar wie het voor het
zeggen krijgt bij de normstelling voor de toegstane hoeveelheden mest per ha.
De globale inhoud van het een en ander is grotendeels al beschreven in de
Ontwerp-Meststoffenwet van augustus 1981.

Die globale inhoud is als volgt

(2).

- er kunnen regels gesteld worden voor de toegestane soorten meststoffen en
de toe te dienen hoeveelheden daarvan.
- volgens een nog nader te bepalen systeem wordt de omvang van het mestoverschot per bedrijf vastgesteld.
- de bedrijven kunnen verplicht worden om zelf de benodigde gegevens bij te
houden over de geproduceerde,
meststoffen.

de aangewende,

en de verhandelde hoeveelheden

Dit wordt ook wel het bijhouden van een mestboekhouding genoemd.
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(Overbemesting is via bijvoorbeeld monstername
achteraf niet vast te stellen. Daarom is deze verplichting tot het
bijhouden van een mestboekhouding
noodzakelijk.)
- er kunnen regels gesteld wordrn ten aanzien van de
wijze van mestopslag op
het bedrijf zelf, in verband met een zo
eenvoudig en efficiënt mogelijke
aflevering van de mest aan de mestbank.
- bedrijven kunnen verplicht worden om te melden waar
ze de mest afzetten
buiten het eigen bedrijf.I@lFS kan de
verplichting opgelegd worden om het
mestoverschot in het geheel bij de mestbank in
te leveren.
De regels kunnen per bedrijf verschillen.

Het ene bedrijf kan bijvoorbeeld

verplicht wordrn om alleen te melden waar de overtollige
mest wordt afgezet,

terwijl het andere bedrijf de mest verplicht bij
de mestbank moet inleveren.

- de toepassing van de regels kan beperkt worden tot bepaalde
gebieden.

Ook

per gebied kunnen de regels verschillen.
- in gebieden waar een mestbank aktief is, wordt deze mestbank de uitvoerende
en kontrolerende instantie. Zelfs krijgt de
mestbank de bevoegdheid om
maatregelen te treffen bij eventuele overtredingen.
Ze mag boetes opleggen

tot 20.000 gulden
- voor gebieden waar geen mestbank aktief is,

is de mogelijkheid geschapen

om de afzet van het mestoverschot zonodig
te binden aan een vergunningenstelsel. Nog niet duidelijk is welke instantie hier
het uitvoerend en kontrolerend werk moet gaan doen.
- de mestbanken mogen zelf bepalen volgens welk systeem
zij de kosten van
haar funktioneren verhaalt op de bij haar
aangesloten bedrijven. Heel
nadrukkelijk is de mogelijkheid open gehouden
om een gedeelte van de kosten
bij vooruitbetaling te innen. Dit kan
gebruikt gaan worden als 'prikkel'
voor de aangesloten bedrijven om daarna
hun overtollige mest ook daadwerkelijk bij de mestbank in te leveren. Ze
hebben dan immers toch al een
gedeelte van die afzetkosten betaald.

De onderlinge afstemming van de
Wet op de Bodembescherming en de
Meststoffenwet heeft tot nu toe op de ministeries
de meeste aandacht gekregen. Er is
door de ministeries nog heel weinig
aan gedaan om tot een konkrete invulling
van de regelingen te komen. De
gezamenlijke mestbanken hebben het afgelopen
jaar het initiatief genomen om zelf
konkrete ideeën te ontwikkelen over
het toe te passen systeem van de
mestbanken in de toekomst.
Volgens deze voorlopige plannen moeten
de kosten van mestafvoer via de mestbank gedekt gaan worden door het instellen
van twee soorten heffingen. Een
basisheffing voor ieder bedrijf met een
mestoverschot, en daarbij een pphaal-
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heffing voor die bedrijven die de mest ook daadwerkelijk bij de mestbank inleveren.

Hiermee maken ze dan dus gebruik van de mogelijkheid om de kosten

bij vooruitbetaling te innen.

Dit gebeurt in de vorm van de basisheffing.

De basisheffing moet relatief hoog zijn om zodoende de ophaalheffing relatief laag te kunnen houden.
Het eerste doel met de relatief lage ophaalheffing,

is het stimuleren dat

de bedrijven hun mestoverschot bij de mestbank inleveren. Hoe meer mest de
mestbanken te verwerken krijgt, des te grootschaliger en goedkoper zij zal
kunnen werken.

Een tweede doel met de relatief lage ophaalheffing,

is het

voorkomen van de situatie dat bedrijven binnen het overschotgebied, die nog
mest kunnen gebruiken, onevenredig veel gaan verdienen aan de mestafzetproblemen op de intensieve veehouderijbedrijven.

Zij kunnen dan in ieder geval

niet meer vragen dan de ophaalheffing bedraagt. Anders gaat iedereen toch naar
de mestbank.
Een ander belangrijk uitgangspunt bij de vormgeving van het systeem is dat
er zo min mogelijk zeugemest

(en kalvergier)

getransporteerd moet gaan worden

Zeugemest (en kalvergier) hebben namelijk een zodanig
m3
mest in vergelijking met mestvarkens- en kippelage bemestingswaarde per

via de mestbanken.

mest, dat het ondoenlijk is om die mest te gaan transporteren

(zie tabel XI.1).

.tabel XI.1 stikstof-gehalte van verschillende mestsoorten in gewichtsprocenten
Stikgtgf
gewichtsorocenten
soort mest
kippemest

9.2

mestvarkens

5.5
2.0 à 3.9

zeugemest
Bron: Mestbank geld

In principe moet de zeugemest en kalvergier dus op de een of andere manier
binnen het overschotgebied blijven. Er moet dan zoveel mogelijk mestvarkensmest en kippemest uit het overschotgebied weggetransporteerd worden om zodoende ruimte te scheppen voor de afzet van die zeugemest en kalvergier.
Eventueel kunnen zeugemest en kalvergier ook gezuiverd worden

De kosten

inklusief kapitaalslasten en transportkosten en dergelijke,
m3
(3). Met deze mogelijkheid om te zuiveren,
op totaal ongeveer 10 gulden per

hiervan komen,

kan ook weer voorkomen wgyägn, dat er

'woekerprijzen' voor de afzet van

die mest gerekend gaan worden binnen het overschotgebied.
Om te bereiken,

dat zoveel als mogelijk de mestvarkensmest en kippemest weg-

getransporteerd gaat worden.

en de zeugemest en kalvergier binnen het over-

schotgebied blijft, moet de ophaalheffing variëren per mestsoort.

Het verschil

I
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in ophaalheffing voor mestvarkensmest en kippemest
enerzijds,
mest

en zeuge-

en kalvergier anderzijds, moet als het ware overdreven
groot zijn.

Als bedragen voor die ophaalheffing wordêü wel genoemd:
1 à 2 gulden per
m3
m3
voor kippemest tot
5 à 6 gulden per
voor zeugemest en kalvergier.
De rest van de kosten moet dan gedekt worden uit de
basisheffing.
Tot zover is er vrij algemene overeenstemming over,

'

V

Verschil van mening bestaat er echter nog over de vaststelling van de basisheffing. Met name over de vraag wie er
aan de basis~
heffing moet gaan meebetalen.

De een vindt dat iedereen moet meebetalen via

een algemene heffing op het veevoer

(enkele centen per 100 kg), de ander

vindt dat alleen de overschotbedrijven moeten meebetalen
m3).
per

(enkele guldens

Wat betreft de problematiek van de mammoetbedrijven, wordt er nog
wel eens
beweerd dat het met het in werking treden van de
meststoffenwetgeving ook
afgelopen zal zijn met het ontstaan van mammoetbedrijven.

Zonodig kan er

ook nog aan gewerkt gaan worden om mammoetbedrijven extra te
laten betalen voor
hun overschot aan mest.
Je kan je inderdaad met recht afvragen of de
mammoetbedrijven-problematiek
niet zonder meer is afgelopen als de meststoffenwetgeving in
werking treedt.
Met de mestafvoer zijn namelijk hele grote bedragen gemoeid. Voor
de afzet
van zeugemest en mestvarkensmest kan je kosten verwachten
van tegen de 10
m3
gulden per
mest. Voor de kippemest zal dat een viertal guldens minder
m3
per
mest zijn (4).

tabel XI.2 schatting van de extra kosten op jaarbasis

2_

(in guldens)

voor de

__gnestaf§eE_êlE;§e meststoffenwetgeving in_wê£king treedt
kosten per

--

.

kosten per

-lie-ati1&i_ta

__

kosten per

leqliat---

schatting huidige

Situatie

3.00

13.50

1.20

12.50

45.00

4.20

9.50

31.50

3.00

schatting toekomstige

Situatie
schatting van de

Gxträ kosten
gemiddelde arbeids-

opbrengst laatste 10 jaar

45`OO

(schattingen op basis van 10 gulden

385‘OO_____m_____jïfïï_”_____
/m3

mestvarkens- en zeugemest, en

6 gulden./m3 kippemest)
Bron van gem.

arbeidsopbrengst laatste tien jaar: LEI

-74-

Uit tabel XI.2 kan je aflezen dat de geschatte extra kosten voor de mestafzet
op jaarbasis flink op kunnen lopen. Ze kunnen een belangrijke aanslag
gaan worden op de inkomens in de intensieve veehouderij. De vraag is, op
hoeveel bedrijven men er in zal gaan slagen om het hoofd boven water te houden,
als deze situatie zich werkelijk gaat voordoen.
Om deze vraag te kunnenbeantwoorden

is het belangrijk,

enig inzicht te heb-

ben in de spreiding rond de gemiddelde arbeidsopbrengst die voor de sektor als
geheel berekend is.

Uit onderzoek van het LEI in voorgaande jaren blijkt dat

die spreiding heel erg groot is

(zie tabel XI.3),

tabel XI.3 verdeling van de bedrijven

(in procenten)

naar afwijking ten op-

zichte van de gemiddelde arbeidsopbrengst per dier per jaar
afw.

in gld. per

zeug per jaar

%

afw.

in gld. per

bedr. mestv. per jaar

%
bedr.

+100 tot +300

25

+20 tot +60

27

+300 en meer

12

+60 en meer

9

Bron:

afw.

in gld. per

leghen per jaar

%
bedr.

+1 tot +3

28

+3 en meer

12

LEI

Verder blijkt uit het onderzoek dat deze spreiding ongeveer hetzelfde blijft
over de jaren.
in een jaar,

Zowel bij een hoge als bij een lage gemiddelde arbeidsopbrengst

geldt hetzelfde spreidingsbeeld.

bedrijven te zijn die over de jaren hogere

Ook blijken het vaak dezelfde

(of lagere)

arbeidsopbrengsten

halen.
Gezien deze spreiding in de arbeidsopbrengsten tussen de bedrijven kan je
V€fWöChï€U

dat het in werking treden van de meststoffenwetgeving, de ver-

schillen tussen de bedrijven alleen maar verder zal vergroten. De kopgroep van
bedrijven zal de extra kosten voor de mestafzet wel kunnen opvangen
met moeite,

zeker bij de leghennen).

(zij het

Een groot deel van de rest van de

bedrijven zal het heel erg moeilijk krijgen met deze extra kosten. Wat betreft de mammoetbedrijven, mag je er vanuit gaan dat zij
drijven met de hogere arbeidsopbrengsten behoren.

tot de groep van be-

Het lijkt ons dan ook zeer

de vraag of de ontwikkeling van mammoetbedrijven zal stoppen naar aanleiding
van de meststoffenwetgeving.

Zoals hiervoor reeds vermeld is, wordt er

over gedacht om de grote

bedrijven relatief meer te laten betalen voor de mestafzet.

De mogelijkheden

hiervoor zijn aanwezig in het kader van de basisheffing. Je zou bijvoorbeeld
de basisheffing kunnen staffelen naar de omvang van het mestoverschot per
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bedrijf.

Een voorbeeld van zo'n staffeling zou kunnen zijn: een tarief van
m3
5 gulden/m3 voor de eerste 1500
mestoverschot, een tarief van 6 gulden/mg
m3
voor de tweede 1500
overschot, een tarief van 7 gulden/m3 voor de derde
m3
1500
overschot, en 8 gulden/m3 voor het overige overschot (5).
Vergeleken met een algemeen tarief van 5 gulden/m3 mestoverschot, brengt deze
staffeling ongeveer 21.000 gulden aan extra kosten met zich mee voor een grondloos bedrijf met 8000 mestvarkensplaatsen. Dit komt voor dit bedrijf neer op
ongeveer 1 gulden aan extra kosten per afgeleverd varken.

Dat lijkt ons nu

niet bepaald een bedrag dat op zich het ontstaan van mammoetbedrijven zal
tegenhouden.

Ter vergelijking:

een dergelijk bedrijf als hiervoor genoemd,

dat voer van CHV en aflevert aan de NCB,

krijgt vergeleken met een bedrijf

met 1200 mestplaatsen al bijna 4 gulden per afgeleverd varken aan extra
kwantumkortingen en -toeslagen.
In principe kan je die staffeling natuurlijk ook zodanig inrichten, dat de
extra kosten voor de mestafzet bij

zo'n mammoetmestbedrijf ongeveer overeen

gaan komen met de voordelen uit de kwantumregelingen.

-

Een voorbeeld van een

staffeling die dit bewerkstelligt is de volgende. 5 gulden/m3 voor de eerste
m3,
m3,
1500
7 gulden/m3 voor de tweede 1500
10 gulden/m3 voor de derde
m3,
1500
en 18 gulden/m3 voor de rest van het overschot. Op deze manier komen
de extra kosten voor dat bedrijf met 8000 mestplaatsen op ongeveer 4 gulden
per afgeleverd varken.
Het zal echter duidelijk zijn dat een dergelijke staffeling niet meer reeël
is te noemen.

Het tarief staat dan in geen enkele verhouding meer met het

effekt dat een groot bedrijf op het totale mestoverschot heeft.

Zeker in de

vestvarkensektor zal de regeling ontdoken worden door het bedrijf op '
te splitsen in verschillende BV's.

,

De eenheden zijn bij de mestvarkens immers

meestal niet groter dan 3500 mestvarkens.

Ook zal een bedrijf het overschot
m3
aan mest op eigen gelegenheid vast wel goedkoper dan
a
18 gulden per

kwijt kunnen raken. Of je zo'n bedrijf dan nog kan verplichten om de mest bij
de mestbank in te leveren,

lijkt

zeer de vraag.

Een en ander betekent dat wij denken dat via de meststoffenwetgeving de
mammoetbedrijven niet zodanig extra belast worden dat hun bestaande voordelen ten opzichte van gezinsbedrijven komen te vervallen.

Konklusie
Samentvättêüd denken we dat de introduktie van de meststoffenwetgeving geen
afdoend middel is tegen de ontwikkeling van mammoetbedrijven.

Integendeel,

de introduktie van deze wetgeving zal eerder de reeds bestaande verschillen
tussen de bedrijven vergroten.

Ook het inbouwen van extra lasten

(binnen
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zekere grenzen)

voor de mammoetbedrijven kan deze ontwikkeling niet

afdoende tegengaan.
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XII. Landbouwvcsugmgswct
XII.1

I

INLEIDING

Hoewel er reeds een aantal jaren aan wordt
gewerkt, verkeert de landbouwvestigingswet nog steeds in een vrij pril stadium
van voorbereiding.
Het is zelfs nogal twijfelachtig of het
uiteindelijk nog wel tot indiening
van een wetsvoorstel zal komen.
Ondertussen heeft het ministerie van Landbouw
en Visserij wel op 15 februari 1982 een ontwerp vastgesteld voor
zowel een Landbouwvestigingswet als
voor een bijbehorend Landbouwvestigingsbesluit
voor de varkenshouderij (1).
In dit ontwerp is getracht alle in
aanmerking komende 'instrumenten‘ te
verwerken. Het is in feite een voorbeeld
van wat er allemaal mogelijk is
binnen het kader van een Landbouwvestigingswet.
Voorjaar 1982 is dit ontwerp voor advies naar
de betrokken instanties gestuurd. Ook hetjLandbouwschaçmäas een van
de instanties die om advies gevraagd
werd.

Afgelopen voorjaar was het nog de bedoeling
van het ministerie om nog
deze zomer ('83) te besluiten of er
gewerkt gaat worden aan het opstellen van
een definitief wetsvoorstel. Onder andere
vanwege het feit dat het Landbouwschap nog steeds geen definitief advies
klaar heeft, is dit besluit weer verder uitgesteld naar op z'n vroegst dit
najaar ('83).

XII.2 DOELEN VAN DE WET

Hieronder gaan we eerst in op de doelen die
nagestreefd

(kunnen) worden met
deze ontwerp-Landbouwvestigingswet.
Daarna gaan we wat verder in op de vraag
hoe de wet praktisch moet gaan werken, en
wat de effektiviteit van de wet
kan zijn. Tenslotte behandelen we een
aantal argumenten die een rol spelen
bij de huidige diskussies rond de
Landbouwvestigingswet. Eerst echter de
doelen.

weren van nevenbedrijven
Het tegengaan van een verdere toename
van het aantal nevenbedrijven in de
intensieve veehouderij, is altijd een vrij
belangrijk doel geweest bij de
voorstanders van een Landbouwvestigingswet.
Men is het er niet mee eens dat
mensen een bedrijf opzetten voor de
bijverdienste. Deze bedrijfjes werken
tenslotte konkurrerend voor die bedrijven
waar mensen voor hun inkomen volledig afhankelijk zijn van dat
bedrijf.
In het ontwerp van de Landbouwvestigingswet
en het bijbehorende Landbouwvestigingsbesluit zijn echter geen normen opgenomen
voor een minimaal
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toegestane bedrijfsomvang.
_

Deze normen ontbreken om zodoende de mogelijkheid

open ten houden dat bestaande landbouwbedrijven
tak in het bedrijf opnemen.

de varkenshouderij als neven-

Zo'n neventak heeft dan namelijk vaak eenzelfde

omvang als veel nevenbedrijven.
Om ondanks het ontbreken van deze normen voor de minimum bedrijfsomvang,
de vestiging van nevenbedrijven toch moeilijker te maken, heeft men er voor
gekozen om eisen te gaan stellen aan de vakbekwaamheid van het betreffende
bedrijfshoofd.

Iedereen die een bedrijf wil beginnen van welke omvang dan

ook, moet aan de gestelde eisen voldoen.

De benodigde vakbekwaamheid kan

iemand verkrijgen door het doorlopen van een middelbaar agrarische opleiding
(met goed gevolg uiteraard), of door twee jaar werkzaam te zijn op een
landbouwbedrijf,
veel mensen

aangevuld met enige kursussen.

Op deze manier hoopt men

(voornamelijk van buiten de landbouw)

ervan te weerhouden om te

beginnen met een nevenbedrijf.

weren van_grgte_bedrijven
Een ander belangrijk doel van de Landbouwvestigingswet is het tegengaan van
de ontwikkeling naar hele grote bedrijven.

De hele grote bedrijven nemen per

slot van rekening produktieruimte weg, die een groot deel van de bestaande
gezinsbedrijven goed zou kunnen gebruiken om het inkomen op peil te brengen.
Deze te grote bedrijven moeten geweerd gaan
een maximaal toegestane bedrijfsomvang.

worden via het vaststellen van

Als voorstel voor die maximaal toege-

stane bedrijfsomvang wordt in het Landbouwvestigingsbesluit een omvang genoemd van 450 varkenseenheden.

Dit komt overeen met een omvang van 450 zeugen,

of 3600 mestvarkens danwel opfokzeugen.

Dit voorstel is gebaseerd op de norm

dat er maximaal drie arbeidskrachten op een bedrijf werkzaam mogen zijn.
Om ontduiking van deze regels te voorkomen,

is de voorwaarde gesteld dat

iemand slechts op één bedrijf als bedrijfsleider werkzaam mag zijn.

Ook zal

er nagegaan worden in hoeverre twee bedrijven ekonomisch en organisatorisch
onafhankelijk van elkaar zijn.

Als de afhankelijkheid te groot is, worden

de bedrijven beschouwd als zijnde één bedrijf.
niet bekend.

Hoever dit strekt is

(ons)

In het Landbouwvestigingsbesluit wordt wel aangegeven dat als

het gaat om

'belendende of nagenoeg belendende gebouwen', dat het dan als

een bedrijf

(inrichting)

beschouwd zal worden.

Hoe het zal gaan met verder

uit elkaar gelegen afzonderlijke bedrijven die van één eigenaar zijn,
(ons)

niet bekend

is

(2).

weren van invloed van de industrie
Een derde belangrijk punt is het aan banden leggen van te sterke bindingen
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van landbouwbedrijven met handel of industrie.

Doel hiervan is het in stand

houden van de financiële zelfstandigheid van de landbouwbedrijven.
Om deze afhankelijkheid van handel of industrie aan banden te kunnen leggen,
worden er eisen gesteld aan de financiering van de landbouwbedrijven.

De

bedrijfsleider moet daartoe een overzicht geven van de eigen en vreemde
vermogensbestanddelen van het bedrijf.
Een eerste eis ten aanzien van de financiering is dat de
van een bedrijf zodanig moeten zijn,

financiële middelen

dat het bedrijf minimaal gedurende een

jaar financieel zelfstandig moet kunnen draaien.

Een tweede eis is dat het

geleende vermogen alleen verstrekt mag zijn door wettelijk erkende kredietinstellingen.
van familie

Een uitzondering hierbij

is gemaakt voor leningen afkomstig

(bloed- en aanverwanten).

Het gaat bij dit alles om de financiering van zowel de gebouwen en de inventaris als van de levende have.
Het is de bedoeling om ook de afgesloten kontrakten en de borgstellingen in
ogenschouw te nemen.

Ook BV's met de handel of industrie als enige aandeel-

houder zullen zo mogelijk geweerd gaan worden.

Het achterliggend idee bij het stellen van eisen aan de financiering van de
landbouwbedrijven is,

dat als er maar voldoende voorwaarden aan de financiering

gesteld worden via de Landbouwvestigingswet,

er dan geen wet hoeft te komen

voor de regulering van de kontraktproduktie.

"De noodzaak om te komen tot

een wet op de kontraktproduktie moet worden bezien in relatie met de Landbouwvestigingswet.

Stringente bepalingen met betrekking tot de financiering

in een Landbouwvestigingsbesluit kunnen er in belangrijke mate toe bijdragen
dat agrariërs zich onafhankelijk kunnen opstellen ten aanzien van toeleverende
en afnemende industrie"

(3).

XII.3 UITVOERING VAN DE WET

De uitvoering van de Landbouwvestigingswet in de praktijk zal gerealiseerd
worden met het invoeren van een nieuw vergunningenstelsel.

Iedereen die een

bedrijf wil beginnen, moet een vergunning aanvragen en zich onderwerpen aan
de dan van kracht zijnde toetsingen.

Bedrijven die bij het in werking treden

van de wet reeds bestaan, krijgen na aanvraag zonder meer een vergunning voor
de omvang die ze op dat moment hebben.
plaatsvindt,

Bij

iedere uitbreiding die daarna

zal dan een hernieuwde vergunning aangevraagd moeten worden.

Het Landbouwschap is in het Landbouwvestigingsbesluit aangewezen als de
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instantie die de vergunningaanvragen moet gaan beoordelen,

en zonodig de

vergunning ook verlenen.

De ontwerp-Landbouwvestigingswet is uitgevoerd als raamwet.

Dat wil zeggen

dat de Landbouwvestigingswet de mogelijkheden moet aangeven, terwijl via
Algemene Maatregelen van Bestuur wordt vastgesteld welke van die mogelijkheden gebruikt gaan worden en op welke manier. Belangrijk punt is dat de
ontwerp-Landbouwvestigingswet de mogelijkheid open houdt om zonodig alle
sektoren van de land- en tuinbouw onder een Landbouwvestigingsbesluit te
laten vallen.

Hierdoor kunnen ook andere sektoren dan de intensieve vee-

’

'

houderij onder de werking van de Landbouwvestigingswet gebracht gaan worden
in de toekomst.

XII.4 EFFEKTIVITEIT VAN DE WET

In deze paragraaf over de effektiviteit van de Landbouwvestigingswet laten
we het doel van het weren van nevenbedrijven buiten beschouwing. We hebben
ons in dit onderzoek speciaal gericht op de mammoetbedrijven. Van nevenbedrijven weten wij onvoldoende af om met enige zekerheid iets over de
effektiviteit van de wet te zeggen.

Weren van grote bedrijven
Zoals in paragraaf XII.2 reeds vermeld, moeten de grote bedrijven geweerd
gaan worden via het stellen van grenzen aan de toegestane bedrijfsomvang,
en de regel dat een bedrijfsleider slechts op één bedrijf als zodanig werkzaam mag zijn.
Het effekt van deze regels is in ieder geval dat er geen grotere vestigingen
meer zullen komen dan de voorgestelde 450 zeugen of 3600 mestvarkens.
Voor de mestvarkensmammoetbedrijven is dat niet echt een beperking vergeleken met de huidige

situatie.

Ook nu al worden er nauwelijks vestigingen

gebouwd die meer dan 3600 mestplaatsen omvatten.

Veel verder wil men vaak

niet gaan in verband met de grotere infektiedruk bij nog grotere aantallen.
Voor de zeugenmamoetbedrijven is de invloed van deze regels waarschijnlijk
veel groter.
zeugen.

Op dit moment worden er ook stallen gebouwd voor

1000 en meer

De grote vestigingen blijken rendabeler te zijn in verband met

stookkosten?

bouwkosten

of meer bedrijfswoningen)

(met name ook in verband met het uitsparen van één
en ook de arbeidsorganisatie.

Daarbij gaat het

meestal nog niet om dergelijk grote aantallen dieren dat de infektiedruk
te groot wordt binnen het bedrijf.

Zeker in de zeugenhouderij zullen deze

regels dus wel enig remmend effekt hebben op het ontstaan van mammoetbedrijven.
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Het is echter nog de vraag in hoeverre deze regels ook effektief
zijn ten
aanzien van bedrijven die met meerdere vestigingen werken.

De regel dat

iemand slechts op één bedrijf bedrijfsleider mag zijn, voorkomt
in ieder
geval de zeer simpele vormen van ontduiking van de wet.

Zonder deze regel

kan iemand op eigen naam verschillende BV's stichten
en dan zelf algemeen
bedrijfsleider zijn op al die BV's tegelijk.
Er zijn echter ook wel meer subtiele vormen van ontduiking
te bedenken,
waarvan het nog maar de vraag is of daar effektief tegen
opgetreden kan
WOfd€¤ met deze regels.

Iemand kan bijvoorbeeld verschillende BV‘s laten

stichten, daar onderhands de aandelen van verwerven, en per
vestiging een
bedrijfsleider/direkteur benoemen. Dergelijke ontduiking is heel moeilijk
aan te tonen. Wie de aandeelhouder is van een BV hoeft niet bekend
te zijn.
Als je dan toch de feitelijke eigenaar van een BV wilt achterhalen,
ben je
aangewezen op gegevens als: wie is de stichter van de BV, wie zijn de
kommissarissen,en dergelijke.

Meestal zal dat echter onvoldoende bewijzen

opleveren om op grond daarvan een vergunning te weigeren.
Ontduiking kan ook aangetoond worden door te bewijzen dat de verschillende
bedrijven feitelijk als één bedrijf optreden.

Dit is bijvoorbeeld het geval

als de verschillende bedrijven gezamenlijk als eenheid onderhandelen
met
bijvoorbeeld de mengvoerindustrie. Je kan echter ook als eenheid onderhandelen
om vervolgens per BV een apart kontrakt af te sluiten. Als de handel
en
industrie niet willen meewerken in deze,

is de kans klein dat je de ontduiking

kan aantonen.
Om ontduiking aan te tonen is in de regel dus gewoon veel en langdurig
speurwerk nodig.

Dan nog zijn de bewijzen vaak niet echt hard te maken.

Het is vaak meer iets van aannemelijk maken.

Dat is echter niet genoeg.

Samenvattend kan je zeggen dat dit deel van de wet nog het meeste resultaat
zal hebben via het aan banden leggen van de grootte per vestiging.
met meerdere

vestigingen

ondergebracht in verschillende BV's,

Bedrijven

zijn heel

moeilijk aan te pakken zolang de wetgeving ten aanzien van besloten vennootschappen niet verandert.

Besloten vennootschappen zijn op het ogenblik nauwe-

lijks te kontroleren.
Als je de Landbouwvestigingswet op dit punt effektiever wilt maken,

is het

te overwegen om de grens voor de maximaal toegestane bedrijfsomvang
verder
naar beneden te brengen. Je zou bijvoorbeeld de grens
kunnen bepalen op
basis van maximaal twee volwaardige arbeidskrachten
per bedrijf,
van drie valwaardige arbeidskrachten,

in plaats

zoals nu gedaan is. Dan kom je op

maximaal toegestane aantallen dieren van 300 zeugen of 2400 mestvarkens.
Dat maakt het voor mammoetbedrijven alweer wat minder aantrekkelijk

(4).

E
-82-

Het nadeel van het beperken van de bedrijfsomvang tot 2 VAK is dat maatschappen en samenwerkingsverbanden in de problemen kunnen komen. De beste
manier om mammoets aan banden te leggen is dan ook een effektieve vestigingswet.

Het voorontwerp wat er nu ligt is echter niet effektief.

Deze wet moet

effektief gemaakt worden door de ontsnappingswegen via BV's af te snijden.
Hiervoor moet het Nederlandse vennootschapsrecht worden aangepast.

weren van de invloed van de industrie
In de ontwerp-Landbouwvestigingswet en het bijbehorende Landbouwvestigingsbesluit is de mogelijkhei geschapen om via een toetsing van de financiële

positie

de invloed van handel en industrie in de financiering van land-

bouwbedrijven terug te dringen.

Deze financiële toetsing gaat plaats vinden

bij de beoordeling van de vergunningaanvrage.
Het is nog steeds behoorlijk onduidelijk hoe het één en ander precies moet
gaan werken. Hoe gaat er bijvoorbeeld omgegaan worden met afhankelijkheden
via borgstellingen en dergelijke? De kriteria uit het Landbouwvestigingsbesluit zijn wat dit betreft heel ruim gelaten.

Voor de groei naar mammoetbedrijven kan deze financiële toetsing in een
aantal gevallen in principe van belang zijn. Van UTD
van Unilever)

(mengvoerindustrie

is bekend dat zij een zestal jaren terug werkte met zodanig

risikoloze kontrakten voor de kontraktnemer, dat zij daarmee een belangrijke
stimulans is_geweest bij het ontstaan van een aantal mammoetbedrijven in de
leghennenhouderij
andere).

(Valder,

Andriessen, van Loon, Valks in Boxtel onder

Een kommissie van de Nationale Coöperatieve Raad voor de land- en

tuinbouw heeft de konklusie getrokken dat de groei naar grote bedrijven
onder andere geweten moet worden aan het afsluiten van vergaande kontrakten
(loonmest onder andere) met de industrie.

Zij konkludeert dan verder dat een

Landbouwvestigingswet geen zin heeft als niet gelijktijdig verboden wordt
om overeenkomsten af te sluiten waarbij het ondernemersrisiko wordt overgedragen op derden

(5).

De vraag is dan echter op welke manier je het probleem moet aanpakken. Je kan
de kontrakten aanpakken die de groei naar grote bedrijven stimuleren, maar je
kan ook proberen om via omvangsgrenzen grote bedrijven als zodanig onmogelijk
te maken.

Als de bedrijfsomvang wettelijk aan banden gelegd wordt,

hebben landbouwbedrijven voortaan ook minder mogelijkheden om bij industrieën
voordelige kontrakten

af te dwingen.

Of omgekeerd bekeken, hebben industrieën

minder reden om elkaar de loef af te steken bij het binnen halen van diet
grote bedrijven als klant.
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Ook voor de gezinsbedrijven heeft de financiële toetsing effekten.
bedrijven

(met name die net overgenomen zijn)

andere manier betrokken bij de financiering.
van de levende have.

Op veel

is de industrie op de een of
Vaak gaat het om de financiering

Het simpelweg verbieden van dit verschijnsel negeert

echter de oorzaken hierachter, en lost dus eigenlijk ook niks op.

Bij het

stellen van dergelijke eisen aan de financiering, moeten eigenlijk direkt
ook de mogelijkheden geschapen worden om bedrijven die

(tijdelijk)

zwaar

zitten op een andere manier uitkomst te bieden. Je zou hierbij kunnen denken
aan een ander beleid bij het Borgstellingsfonds voor de Landbouw.
Zolang er geen aanvullend beleid tegenover staat,

lijkt het ons geen goede

zaak om de financiële toetsing op deze manier toe te passen.

XII.5 VESTIGINGSWET, WAAROM WEL OF WAAROM NIET?

"De komst van mammoets in de kippen- en varkenshouderij, mensen van buiten
de landbouw die een schuur neerzetten,
Zo'n

3 à 4

industrieën met een eigen bedrijf.

jaar geleden waren dit de redenen waarom de m@eSt€ MGUSED binnen

de landbouw zich uitspraken voor invoering van een vestigingswet. Dan zou
voorkomen kunnen worden,

dat gezinsbedrijven die er nu hun brood mee proberen

te verdienen te veel in de knel komen doordat de produktie door anderen wordt
overgenomen.

Vorig jaar kwam de minister van landbouw met een voorontwerp

vestigingswet.

Maar de landbouworganisaties krabbelen nu terug.

Tegenstanders

van zo'n wet timmeren aan de weg en lijken steeds meer weifelaars voor hun
karretje te spannen. Voorstanders reageren gelaten:
een goede zaak maar hij
van juli 1983

zal er toch niet komen.'

",

'Een vestigingswet is
aldus de LANDBOUWMeAND

(6).

Een telefoonronde langs de provinciale organisaties geeft het volgende beeld.
De KNLC is tegen een vestigingswet,

de afdeling Overijssel en Gelderland

waren in principe wel voor maar trekken er niet hard aan.
De CBTB is officieel wel voor een vestigingswet.
standpunt opnieuw bepalen.

Er klinken

In september gaat ze haar

steeds meer geluiden binnen de

CBTB op tegen de vestigingswet.

In het Landbouwschap heeft men zich voor een raamwet uitgesproken.

Maar

"wellicht nooen de omstandigheden minder dan 5 jaar geleden tot een

t

vestigingsregeling omdat allerlei regels met betrekking tot milieu en
planologie gelden",
oktober

aldus de CBTB in de landbouwschapsvergadering van

198l

De KNBTB wil paal en perk stellen aan de ontwikkeling naar grote produktieeenheden

(mammoetbedrijven)

zet door industrieën,

in de intensieve veehouderij,

al of niet opge-

en aan intensieve veehouderij die door niet-agrariërs
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als nevenaktiviteit wordt uitgeoefend.
vestigingswet is.

Het is de vraag of men dus voor een

Er komt een werkgroep die nog eens gaat kijken naar de ge-

volgen van zo'n wet. Over een paar maanden komt er

e een definitief stand-

punt.
De KNBTB is alleen voor een vestigingswet als het geen raamwet is voor de
hele sektor.

Ze willen alleen een vestigingswet die geldt voor de varkens-

en pluimveehouderij. De regeling moet echter globaal en sober zijn.
Binnen de KNBTB is alleen de NCB voor een vestigingswet.
zijn Utrecht en Overijssel voor.
de ABTB.

Binnen de ABTB

Zij waren echter geen meerderheid binnen

De LTB en de LLTB waren tegen.

De Nederlandse pluimveeorganisatie is ook tegen een vestigingswet. Alleen
haar afdeling in Brabant is voor. De vereniging van varkenshouders in Brabant
is voor een vestigingswet. Maar die van Limburg is tegen een vestigingswet.

Het ziet er dus naar uit dat de Vestigingswet er niet zal komen. Wat zijn
nu de argumenten van de voor- en tegenstanders? Voorstanders van een
vestigingswet willen ingrijpen in de bedrijfsontwikkeling.

Redenen hiervoor

zijn de negatieve gevolgen voor de ontwikkeling rond mammoetbedrijven voor
de rest van de sektor.

In hoofdstuk VIII,

deze gevolgen op een rijtje.

effekten van mammoetbedrijven,

staan

De tegenstanders voeren de volgende argumen-

ten aan:

1 Bestemmingsplam hinderwet en de toekomstige meststoffenwet maken het voor
mammoetbedrijven zeer moeilijk om zich te vestigen of uit te groeien.
Kommentaar:

Uit de hoofdstukken IX,

X en XI waar bestemmingsplan,

hinder-

wet en meststoffenwet zijn behandeld, blijkt dat deze wetten mammoetbedrijven niet effektief kunnen weren

(7). Ervaringen met akties tegen mammoets

langs deze weg bevestigen dit.

2 Het aantal mammoetbedrijven neemt niet meer zo snel toe als enkele jaren
geleden. Anderen zeggen dat mammoetbedrijven met vreemde arbeid niet kunnen konkurreren met het gezinsbedrijf.
Kommentaar:
stuk II)

Uit de CBS-gegevens en uit onze eigen informatie

(zie hoofd-

blijkt dat de groei wel degelijk doorzet. Na jaren met slechte

prijzen gaat de groei van het aantal mammoets minder snel. Maar uit ons
onderzoek blijkt dat alle bezochte varkenshouderijbedrijven nu sterk aan
het uitbreiden zijn.
en met
lijk.

De groei van het aantal mammoets in de legkippen is tot

1982 sterk geweest. Op het moment is het voor alle bedrijven moeiMaar toch komen er nog steeds kippen bij

(8).

Waarschijnlijk worden de

verschillen tussen de bedrijven alleen maar groter door deze krisis. Valder
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is weliswaar failliet maar draait nu weer met
een andere eigenaar die
al weer uitbreidingsplannen heeft.

Hetzelfde geldt voor Euro-Ei.

failliete bedrijven worden tegen lage prijzen
verkocht

Deze

(ver onder de

stichtingskosten). De sterke bedrijven kunnen nu
failliete bedrijven
tegen een betrekkelijk lage prijs opkopen, en op
die manier zich makkelijk
vergroten. Een paar jaar geleden gebeurde hetzelfde
in de varkenshouderij.
Toen gingen er echter geen mammoets failliet.

3 Bij ons in de buurt zijn niet zoveel grote
bedrijven. Met een maximum van
3 VAK per bedrijf bereik je niks. Een
vestigingswet is dan ook niet nodig.
Kommentaar;
a)

Mammoets in Limburg en Brabant konkurreren rechtstreeks
met gezinsbe~
drijven in Gelderland en Overijssel. Mammoetbedrijven
kunnen dan wel
niet in de buurt staan,

dat wil niet zeggen dat mammoets uit het zuiden,

gezinsbedrijven uit Overijssel en Gelderland niet weg kunnen
konkurreren,
b)

De vestigingswet spreekt over een maximale bedrijfsomvang
van 45G zeugen
of 3600 mestvarkens

(voor legkippen bestaat nog geen koncept-Algemene

Maatregel van Bestuur).

Als bedrijven door mogen groeien naar die om-

vang zal dit ook ten koste gaan van de werkgelegenheid.
Er zullen nog
veel bedrijven en mensen verdwijnen.

Een middenbedrijvenbeleid moet er-

voor zorgen dat de groeimogelijkheden ten goede komen aan
de bedrijven
die de groeimogelijkheden nodig hebben om een fatsoenlijk
inkomen te
behalen. Met een vestigingswet alleen bereik je dit niet.

Samen met een

vorm van produktiebeheersing draagt een vestigingswet hiet
wel toe bij.

Dit wil niet zeggen dat een vestigingswet zinloos is.
van mammoets mee onmogelijk maken.
produktie voor hun rekening.

Je wilt GK het bêäïêäh

Zij nemen een steeds groter deel van de

Door die grote bedrijven;te weren, voorkom je

dat deze bedrijven een steeds groter deel van de beperkte produktieruimte
in beslag gaan nemen. En wil je middenbedrijven een kans geven dan
moet je
voorkomen dat alle beschikbare produktieruimte door mammoets wordt
weggenomen.

4 Tegenstanders van de vestigingswet zijn tegen nieuwe regels
omdat er al
genoeg beklemmende regels voor de landbouw zijn. Men zegt dan:
voor deregulering"
Kommentaar;
a)

"we zijn

(9).

Er zijn twee groepen mensen die dit argument gebruiken.

Mensen die eigenlijk niet willen dat er ingegrepen wordt in de
bedrijfsontwikkeling.
d¤¤rz@t•

Niet ingrijpen betekent dat de ontwikkeling naar mammoets

De gevolgen voor de sektor zijn geschetst in hoofdstuk Vlll.

A

lgg-

Als je die ontwikkeling ongewenst vindt, moet je in principe nieuwe
regelgeving aksepteren. Niet de vraag;dereguleren of niet-dereguleren
moet centraal staan.

Dereguleren is namelijk het afschaffenfvereenvou-

digen van overbodige en ingewikkelde procedures.
b)

Mensen die in de bedrijfsvoering en bedrijfsuitbreiding slechte ervaringen hebben gehad met het bestemmingsplan en de hinderwet.

Deze zijn

bang dat ze door een vestigingswet wederom beperkingen opgelegd krijgen.
Als de vestigingswet in werking is getreden moet je een vergunning méér
aanvragen. Dat geeft dus meer administratieve beslommeringen.

Binnen de

KNBTB leeft ook de gedachte dat bedrijven pas een vestigingsvergunning
hoeven te hebben als ze boven een bepaalde omvang uitgegroeid zijn.

Dit

om te voorkomen dat er een vergunning méér aangevraagd moet worden.
Dit heeft niet zoveel zin, omdat:
- er moet bijgehouden worden wie een vergunning nodig heeft.

Kortom

alle bedrijven moeten geregistreerd worden.
- bij de komende meststoffenwet zullen in verband met de basisheffing de
bedrijven en hun omvang ook geregistreerd moeten worden.

5 Bedrijven die moeten verplaatsen, kunnen door de vestigingswet in moeilijkï
heden komen.
Kommentaar:

Bedrijven die willen verplaatsen,

kunnen dat gewoon doen mits ze

maar beneden de maximum toegestane omvang blijven.

6 Door het stellen van opleidingseisen in de vestigingswet kan het boerenzoons en -dochters onmogelijk gemaakt worden om het bedrijf over te nemen.
Kommentaar:

Opleidingseisen zijn terecht. Als het nuttig is om aan mensen van

buiten de landbouw opleidingseisen te stellen dan is dit ook nuttig voor
mensen binnen de landbouw. Met ervaring en aanvullende kursussen kun je
ook een vergunning krijgen.
moeten worden.

Eigenlijk zou er een gerichte opleiding geëist

Bijvoorbeeld een akkerbouwer die varkens wil gaan houden moet

ook zo'n gerichte opleiding volgen.

Hij weet doorgaans immers niet meer van

varkens dan een bouwvakker.

7 De Vestigingswet is een raamwet. Tegenstanders van een vestigingswet zijn
bang dat de georganiseerde landbouw geen invloed heeft op de invulling van
de Algeme Maatregel van Bestuur.

Ze zijn bijvoorbeeld bang dat het

vestigingsbesluit ook voor andere delen van de landbouw gaat gelden, zonder
dat de organisaties daar invloed op hebben kunnen uitoefenen.
Kommentaar:

Dit argument speelt in op de slechte ervaringen met de hinder-

wet en het bestemmingsplan etc.

De Vestigingswet is een wet die alleen op

_
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de sektor ingrijpt.

De enige direkt belanghebbenden zijn de boeren en

boerinnen. Als de georganiseerde landbouw het er met elkaar over eens is
dat er een vestigingswet moet komen en hoe die er uit moet zien, dan hoeft
men niet bang te zijn dat de georganiseerde landbouw niet mee mag praten
over de invulling van de wet.
Bij de Wet Agrarisch Grondverkeer ligt dit anders.
langen van de overheid

(gemeentes met name)

Daar spelen ook de be-

een rol. Maar ook daar hebben

de standsorganisaties zichtbaar invloed gehad op de invulling van de Algemene Maatregel van Bestuur.

8 De Vestigingswet remt de ontwikkeling, dit gaat ten koste van
konkurrentiepositie'.

Ook bij de

'onze

voorstanders speelt dit argument een rol.

Mocht de Vestigingswet ten koste gaan van de konkurrentiepositie dan moet
de maximale bedrijfsomvang groter worden,

`

aldus de voorstanders van de

vestigingswet.
Kommentaar:
a)

Als de Nederlandse intensieve veehouderij voor het grootste deel uit
mammoets bestaat zal dit de konkurrentiepositie zeker verbeteren. Maar
dan is er geen sprake meer van onze

"konkurrentiepositie".

intensieve veehouders zal er dan geen plaats meer zijn.
meer bij
b)

voor vele

En horen ze niet

"ons", maar zijn ze afgevloeid.

De konkurrentiepositie zal al sterk verbeterd worden als de bedrijven
doorgroeien naar 150 zeugen. De kostprijs per big op een bedrijfsgrootte
van 150 zeugen bedraagt 130 gulden
dit 158 gulden .

(10). Op een bedrijf met 50 zeugen is

20% van de zeugen in Nederland worden gehouden op bedrij-

van met minder dan 50 zeugen.

Doorgroeien naar mammoets is geen noodzaak

om de konkurrentiepositie te handhaven.
c)

Grenzen stellen aan maximale bedrijfsomvang heeft ook gevaren in zich.

De

ervaring in de landbouw is tenslotte dat er ieder jaar weer uitgebreid
moet worden.
bouwbeleid.
lopen

(11).

Deze noodzaak zal blijven bestaan bij het

huidige land-

Men is terecht bang dat je tegen de gestelde grenzen op zal
Een bedrijf met 150 zeugen is op dit moment nog groot genoeg

om een inkomen te verdienen, maar over een paar jaar misschien niet meer.
Grenzen kunnen echter bijgesteld worden.
stellen,

gebeurt die aanpassing voor een deel al vanzelf.

9 De Vestigingswet is niet waterdicht.
ontduiken.

Door de grenzen in SBB vast te

De vestigingswet is gemakkelijk te

Daarom is een vestigingswet nutteloos.

Kommentaar;`De Vestigingswet is zoals uit het eerste deel van dit hoofdstuk bleek,

niet geheel effektief.

Grotere vestigingen op één plaats worden

O
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wel onmogelijk gemaakt.
pluimveehouderij

Dit zal in de zeugenhouderij

gevolgen hebben.

en in de leg-

De vestiging van mammoetbedrijven

zal echter niet onmogelijk worden. Op korte termijn kan de effektiviteit
vergroot worden door de maximum grenzen te verlagen.

Op langere termijn moet

dan de mogelijkheid van ontduiken via BV's aan banden gelegd worden, door
de mogelijkheden met BV's in te perken.
Voorstanders van een vestigingswet zijn vóór ingrijpen in de bedrijfsontwikkeling.

Dat de wet niet waterdicht is,

is voor hen juist een aanlei-

ding om te pleiten voor een vervolmaking van de wet.
niet met de bestrijding van de varkenspest,
anders uitbreekt? Nee,

"Men stopt toch ook

omdat die toch weer ergens

er is geprobeerd om die bestrijding beter te maken"

(12).

XII . 6 KONKLUSIE

uit de voorgaande hoofdstukken over wetgeving trekken wij de konklusie dat
de bestemmingsplannen buitengebied, de hinderwet ,
zijnde meststoffenwetgeving,

en de in voorbereiding

onvoldoende mogelijkheden bieden om het ontstaan

van mammoetbedrijven effektief aan banden te leggen.
dermate globaal van aard,
‘
er

dat de kapitaalkrachtige

Deze instrumenten zijn

(mammoet)bedrijven zich

relatief gemakkelijk aan kunnen aanpassen of onttrekken.
natuurlijk

nemen,

In theorie zijn

mogelijkheden om bij deze instrumenten bepalingen op te

die zich specifiek richten op het tegengaan van mammoetbedrijven.

In

de voorgaande hoofdstukken is echter al aangegeven dat die bepalingen óf
niet afdoende zijn, óf als neveneffekt ook veel gezinsbedrijven treffen, óf
omschreven moeten worden als oneigenlijk gebruik van de wet.
Wijzelf zijn er daarom voorstander van om een Landbouwvestigingswet in te
voeren.

Een dergelijke wet biedt mogelijkheden om mammoetbedrijven veel

gerichter aan te pakken. Maar dan moeten de vluchtwegen via BV's wel afgesneden worden,

anders is de wet niet zo effektief.

Veel problemen in deze maatschappij komen voort uit bepaalde ekonomische
ontwikkelingen. wij zijn er in z'n algemeenheid voorstander van om deze
ekonomische ontwikkelingen zelf te reguleren.
aanpakken van allerlei afgeleide problemen.

Dat lijkt ons effektiever dan het

‘
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DEEL3
XIII. Agramschc jongeren en mammoets
De jongerenorganisaties in de intensieve veehouderijgebieden zijn voor het
aan banden leggen van mammoetbedrijven met behulp van een vestigingswet.
Dit voorjaar hebben Noord-Brabant, Overijssel en Gelderland hun standpunt
over het ontwerp voorontwerp-vestigingswet naar buiten gebracht.

De Bra-

bantse jongeren vinden dat:
- er opleidings- en ervaringseisen gesteld moet hebben.
- het bedrijfshoofd het hoofdberoep in de landbouw heeft.
- op het gebied van financiering de invloed van de agrarische industrie
minimaal moet zijn.
- minimum- en maximumeisen aan de bedrijfsomvang gesteld moeten worden.

Ze

denken hierbij aan de maximale bedrijfsomvang van 2200 mestvarkens of
285 zeugen
maximaal

(maximum 400 SEE).

Per VAK

(Volwaardige ArbeidsKracht)

1400 mestvarkens of 180 zeugen mogen houden

per VAK).

zou je

(maximaal 250 SEE

Ze vinden dat de vestigingswet voor alle sektoren moet gelden.

Anders ontstaat er een verschuiving van de ene landbouwsektor naar de andere. Vandaar ook dat de maximale bedrijfsomvang in SEE per VAK gesteld is.
En niet in een aantal kippen of varkens per VAK.
De Gelderse en Overijsselse jongeren willen een vestigingswet waar de volgende
eisen gesteld kunnen worden:
- hoofdberoep in de landbouw.
- maximaal 3 VAK per bedrijf en geen minimum bedrijfsgrootte.
maximaal

Per VAK mogen er

125 zeugen of 970 mestvarkens gehouden worden.

- geen financiering van bedrijf of levende have door de industrie.

Akties
In de 70-er jaren is er met name door de jongeren aktie gevoerd tegen de
vestiging van mammoets. Voorbeelden hiervan zijn:
1 Goossens

in Griendtsveen

(L).

Goossens had en heeft reeds een mestvarkensbe-

drijf met 15.000 mestvarkensplaatsen in het Brabantse Asten.
hij

In

1974 wilde

in Griendtsveen 2500 fokzeugen en 1500 meststieren neerzetten.

Naar aan-

leiding van akties werd het bestemmingsplan zodanig gewijzigd dat Goossens
nog weinig kans had om in aanmerking te komen voor een bouwvergunning op
zijn eigen grond
2 Valder in Neer.

(1).
In

kippenbedrijfdat

1978 werden plannen bekend voor de vestiging van een

plaats moest bieden aan 450.000 legkippen.

Er zijn be-

zwaarschriften tegen het verlenen van de bouw- en hinderwetvergunning ingediend

(2).

hun einde.

Het heeft niet mogen baten.

De laatste procedures lopen op

Naar aanleiding van de akties rond Valder is er,

op aandrang van
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de agrarische jongeren,

een provinciale kommissie

opgericht.Hierin zaten de LLTB,

”grote bedrijven"

KPJ, Bond van varkenshouders en de

Nederlandse organisatie van pluimveehouders

(afdeling Limburg).

Naar aan-

leiding van de resultaten van de kommissie heeft de LLTB zich uitgesproken voor het aanpakken van mammoetbedrijven
3 De Groene Ster in Laren

(3).

(Gld), De mengvoederfabriek

'de Groene Sterluit

Deventer wilde in Laren een zeugenbedrijf starten. Akties waren het gevolg.
Uit angst zijn klanten te verliezen heeft het bedrijf van zijn plannen
afgezien.
4 In 1979/1980 heeft het AJW uit Brabant een inventarisatie gehouden van
het aantal mammoetbedrijven in de intensieve veehouderij. De uitkomsten van
de inventarisatie waren voor de jongeren aanleiding om in de toekomst de
stichting van mammoetbedrijven te dwarsbomen.

De resultaten van de inven-

tarisatie waren aanleiding tot kamervragen.
5 MeVarBe BV in de gemeente Nistelrode.
(NBr)

In

1980 vroeg v.d.

Berg uit Zeeland

een hinderwet- en bouwvergunning aan voor een bedrijf met 3500 mest-

varkensplaatsen. V.d. Berg had toen al 2300 zeugen en 8000 mestvarkens;·plaatsen in Zeeland.

Het AJW heeft toen een bezwaarschrift ingediend.

Ze

hebben zich niet gericht tegen de stankhinder en dergelijke, maar meer op
de bezwaren van grote bedrijven gezien vanuit de landbouw. De procedures
lopen nog, maar v.d.

De

Berg mag al gaan bouwen van de Raad van State.

toekomst

Dit waren de bekendste voorbeelden van akties rond mammoetbedrijven. Terwijl
het aantal mammoetbedrijven blijft toenemen,
vestiging van nieuwe mammoetbedrijven af.
1

neemt het aantal akties rond de

Hoe komt dit?

Het grootste deel van de akties is vastgelopen door het ontbreken van wettelijke machtsmiddelen.

Bezwaarschriftprocedures konden de verlening van de

hinderwet- en bouwvergunning niet tegenhouden.
niet.

Andere procedures zijn er

Er is wel een machtsmiddel om mammoets opgezet door de industrie te
De dreiging van het vertrek van de klanten kan reden zijn om

voorkomen.

de vestiging niet door te zetten

(Groene Ster, Bergia).

Dit geldt in min-

dere mate voor mammoets in de legpluimveehouderij die opgezet of opgekocht
zijn door de eierhandel.
van eigen bedrijf.

Een relatief groot deel van de afzet komt namelijk

En een groot deel van de eieren komt reeds van mammoet-

die geen bezwaar hebben tegen de levering aan dit soort eier-

bedrijven,
handelaren.

2 De diskussie over mammoetbedrijven is de laatste jaren niet eenvoudiger
geworden.

Een aantal jaren geleden waren de akties met name gericht tegen
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vestigingen van bedrijven door de industrie
opgezet,
vestigingen ineens

en tegen grote

(bv Valder).

Sinds die tijd heeft het starten van bedrijven
door de industrie niet
doorgezet.

Het zijn nu alleen nog de bestaande gezinsbedrijven
die uit-

groeien tot mammoet,

reeds bestaande mammoets die verder uitgroeien,
of

eierhandelaren en broeders die failliete mammoets
opkopen. Nu het voornam
melijk om uitgegroeide gezinsbedrijven gaat, is het aktievoeren
moeilijker
geworden.

Het gaat om boeren uit de buurt.

En het zijn boeren,

die het

door velen geprezen goed ondernemerschap, het
voor mekaar hebben gekregen
uit te groeien tot mammoet. Dan is de
verontwaardiging een stuk geringer.

3 Er zijn ook jonge boeren die zelf een
groot bedrijf hebben en de mogelijkheid hebben om door te groeien.
Daar komt bij dat door de grote werkloosheid
veel kinderen willen opvolgen.
Er komen meerdere kinderen op het bedrijf. Om
meer mensen aan het werk te
houden zijn uitbreidingen noodzakelijk. Kortom
het ligt niet meer zo eenvoudig als vroeger toen het industriëlen waren
die mammoets opzetten.
Een andere moeilijkheid is dat de bestaande
mammoets werkgelegenheid bieden aan jongeren in de buurt. Dit maakt het
moeilijker om tegen die bedrijven te zijn (4).

4 Er is een zekere gewenning tegenover
mammoetbedrijven gekomen.

niet meer om grote vestigingen ineens.

Het gaat

"Bij uitbreiding van grote gezins-

bedrijven wordt het bedrijf steeds een beetje groter;

dan schrik je niet.

Bij een grote vestiging ineens wel.”

5 De situatie op plaatselijk en regionaal nivo
in de standsorganisaties
is ook veranderd. Men is niet meer eensluidend
tegen mammoets en voor
een vestigingswet.

Ze zijn in de Limburgse vereniging voor varkenshouders

de grote bedrijven "in het offensief gegaan" om de
vestigingswet en het
""verzet tegen de mammoets de kop in te drukken.

In het begin van dit onderzoek hebben we het een

'vooronderzoek'

genoemd.

Het onderzoek moest namelijk ook antwoord geven op
de vraag of er behoefte bestaat bij regionale aktieve groepen die zich bezig
houden met mammoetbedrijven. Voorzover wij het kunnen overzien bestaan
er nu geen groepen die met
akties rond mammoetbedrijven bezig zijn.

Akties van jongeren tegen mammoets

zijn niet zo voor de hand liggend op dit moment•
Het NAJK moet met haar aktiviteiten rond de vestigingswet
op korte termijn
niet rekenen op aktieve steun door
akties, vanuit de afdelingen.

Dit wil niet
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zeggen dat de afdelingen niet tegen mammoets zijn en geen vestigingswet
willen.
Op dit moment zijn er dus geen akties te verwachten rond de vestiging en
uitgroei van mammoetbedrijven.

De groei van het aantal mammoets zet echter door.

Het is dan ook niet ondenkbeeldig dat in de toekomst de mammoetbedrijvenproblematiek weer meer centraal komt te staan. Als er dan nog geen effektiene
vestigingswet is moeten de agrarische jongeren zich niet richten op andere
wetten om mammoets te weren.

en meststoffenwet)

Deze andere wetten

(bestemmingsplan,

hinderwet

zijn niet toereikend om mammoets C9 w€I€¤- Ef moet dan

gezocht worden naar andere, meer direkte aktiemethoden.
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Noten
Noten bij hoofdstuk 2
(7) De huidige produktie berekend op basis van gegevens uit de "Steekproef
landbouwproduktie per 1 april 1982/1983" van het CBS. Op 1 april 1983 waren
er 5,4% meer zeugen, en 6,7% meer mestvarkens dan op 1 april 1982. Deze percentages hebben we toegepast op de gegevens van de meitelling van 1982.
(1)

In

tegenstelling

tot mammoetbedrijven met

leghennen of mestvarkens,

worden

mammoet-zeugenbedrijven soms niet als zodanig herkend in de gemeente. Het zal
te maken hebben met het feit dat de zeugenbedrijven vaak bedrijfsgebouwen hebben, die qua omvang niet zo veel verschillen van die van gezinsbedrijven.
(3) Gegeven op basis van de "Steekproef landbouwproduktie
per 1 april 1982/

1983" van het CBS.

(Q) In een aantal gevallen weten we met zekerheid dat dit het geval is geweest.
Daar staat

echter

tegenover

dat we

in onze

eigen

telling een aantal bedrijven

met ieder meer dan 100.000 leghennen, bij elkaar gevoegd hebben. De preciese
oorzaak van het verschil

in aantal

is op basis van onze eigen gegevens niet te

achterhalen.
(5) Landbouwverkenningen, Ministerie van Landbouw en Visserij, Staatsuitgeverij,
Den Haag 1977

Noten bij hoofdstuk 3
(S) Valder is in januari 1983 failliet gegaan. Bron: Landbouwmaand maart

1983

jrg ll nr 8. Wageningen en Limburger d.d. 2-2-83

(Q) Nevenaktiviteiten, aantal leghennen en plaats van
vestiging van de 9 'hele
groters'
Naam
Vestigingsplaats
Omvang
andere aktiviteiten
Te Wierik

Raalte (ov)
Damwoude (fr)

800.000 leghennen

v.Loon

Horst (li)
530.000 leghennen
Ochten (gld)
Valder
Neer (Li)
250.000 leghennen
(inmiddels Hendrix)
gebr. Jacobs
Ospel (Li)
235.000 leghennen
W.Valks
Best (NBr)
300.000 leghennen
Antheunis
o.a Steenberge (NBr) 225.000 leghennen

Van Putte

Ter Schuur (Gld)

350,000 leghennen

eierhandel
400.000 opfok
stallenbouw
eigen grondstoffen laten
malen.
eierhandel
eierverwerking
Broederij
·
eierhandel
200.000 opfok
eierhandel
200.000 opfok

180.000 opfok
Broederij
Vermeerdering, fokkerij, vex
tegenwoordiger Stalmet

(bat-

terijenbouw) in Nederland
Euro-Ei

Gemert

(NBr)

510.000 leghennen

inmiddels gekocht door Guliker uit Nijkerk (eierhandelaar)
Bron: eigen onderzoeksresultaten

Loonopfok en loonlegkontrakt
200.000 opfok

eierhandel
mengvoerfabriek

opfok is het opfokken van 1-dagskuikens tot kippen van 18 weken. Dan
worden
he t leghennen
(9) Euro-Ei is failliet gegaan. Het bedrijf is reeds opgekocht door eierhandelaar
Gnliker uit Nijkerk. Bron: Landbouwmaand, nr 3 jrg 12, Wageningen juli 1983·

(§)Van de 13 bedrijven waar we kontakt mee hebben gehad,hadden slechts 3
be-

drijven 1 vestiging.
(§)Bron: Landbouwmaand jrg 10, nr 5 "Wanneer eieren met de hand worden geraapt, kan ëën persoon zo'n 15.000 ä 20.000 leghennen verzorgen.
Automatisering

van het rapen leidt t0t‘€€n verdubbeling van dit aantal; 30.000 kippen verzorgen

-94.

is dan geen probleem meer.

In de praktijk betekent dit dat sommige gezinsbe-

drijven doorgroeien naar 50.000 legkippen. Deze bedrijven kunnen dan nog draaien
op de arbeidsinzet van de gezinsleden, zo hier en daar aangevuld met werk van

derden."
(Q.) Deze bedrijven hebben meestal al een inpakmachine. Betere benutting van de

capaciteit ervan maakt doorgroeien makkelijker en mogelijk.
(9)Bron: "Takvisie pluimveehouderij 1981-1985" Diskussienota betreffende de
ontwikkelingen van de bedrijfstak tot en met 1985. Ministerie van Landbouw,
maart 1981.
.
($)Te Wierik wil geen tapioca in zijn voer.
Bij dit kontrakt worden opfok- en leghennenbedrijven op
elkaar afgestemd. Een bepaalde onderneming (broeder, veevoederindustrie of eierhandelaar) sluit met elk afzonderlijk een kontrakt, waardoor deze als een centrale
`
koordinator optreedt.

egalisatiekontrakt: De kontraktgever (veevoederindustrie) garandeert
een bepaalde uitbetalingsprijs. Wanneer de marktprijs lager is,ontvangt de
pluimveehouder meer geld voor zijn eieren. Als de marktprijs hoger is_krijgt hij
minder geld voor zijn eieren. Aan het eind van de kontraktperiode wordt dan
de balans opgemaakt. Vaak wordt het kontrakt voorzien van de clausule waarin
staat dat de looptijd van het kontrakt wordt verlengd als het saldo aan het einde
van de kontraktperiode negatief is voor de kontraktgever.
inkomensgarantiekontrakten: De opbrengstprijs voor de dieren wordt gekoppeld
aan de voerprijs.
(11) Prijsgarantiekontrakt: De kontraktgever (voerleverancier of eierhandelaar)
garandeerf een bepaalde prijs.
Gl.) Kwantumkortingen op het voer noemen ze allemaal belangrijk voor het bedrijf,

dit integenstelling tot de mammoetbedrijven in de zeugenhouderij.
(13)Bron:"'uns dagelijks brood', nu en straks". Landbouwstruktuurrapport van Overijss
Provinciale raad voor de bedrijfsontwikkeling. Pg 65 November 1981
(7Q) Bron: Voedingsbond FNV, gesprek met Hein Verkooyen. d.d.11.03.83

(TY) SBE: "Een SBE, standaardbedrijfseenheid, is een eenheid gestandardiseerde
toegevoegde waarde; dwz berekend in een basisperiode bij een doelmatige bedrijfsvoering en onder normale omstandigheden.“ Uit: Landbouwcijfers 1983, LEI
1983 juni. pg 17.
(16) Bron: Landbouwcijfers 1983, LEI pg 235. Periodiek wordt het aantal SEE
eenheden per hectare gewas of per dier aangepast aan de gewijzigde technische
en economische verhoudingen. Zo heb je SBE-1975 en sinds kort SEE-1981. Wij
werken met SBE-1975 omdat het LEI er in de Landbouwcijfers 1983, ook nog
mee werkt.

(17) Een SBE zegt iets over de hoeveelheid toegerekende faktorkosten (arbeid,
rente en nettopacht) in een bepaalde periode bij een doelmatige bedrijfsvoering.
Een SEE is een gemiddelde. Een SBE zegt dus zowel iets over de beloningsaanspraken van de arbeid als het kapitaal. 0p een groot bedrijf kan een VAK meer
SBE's aan. Maar het kan ook zijn dat de arbeidskosten per SBE wel lager liggen
maar dat de kapitaalsbehoefte hoger is. SBE per VAK zegt dus alleen ëënduidig
iets (zowel over arbeids- als kapitaalsproduktiviteit) over produktiviteitsverschillen als de verhouding arbeid-kapitaal per produktieeenheid gelijk is
op gezinsbedrijven en mammoetbedrijven. Dit kan mede het grote verschil verklaren in SBE per VAK in de legpluimveehouderij. De investeringen in automatiseringen
kosten extra kapitaal maar besparen veel arbeid. De arbeidsproduktiviteit is hoger.
En de verhouding tussen arbeid en kapitaal is dus drastisch gewijzigd.

(T9)Het is een gemiddelde over 9 mammoetbedrijven.
(a,)De takvisie pluimveehouderij 1981-1985, spreekt
drijfsopzet

van een rationele be-

als men het heeft over volledige werkgelegenheid voor één VAK

bij 15.000
leghennen.(gp)
Loonlegkontrakten: De pluimveehouder krijgt een vaste vergoeding per ei.
Deze vaste vergoeding is een soort verzorgingeloon in ruil voor het beschikbaar
stellen van hokken en vakmanschap. De pluimveehouder verzorgt de dieren. Van
Putte blijft eigenaar van de dieren. Van Putte heeft 250.000 legkippen en 180.000
opfokhennen op

loonkontrakt_

-g5_

(2l)Je krijgt droge mest als je een
kanalenstal of deeppitstal hebt. Voor de
hinderwetvergunning zijn 30 kippen met droge mest
gelijk aan één mestvarkenseenheid.

Bij natte mest zijn 15 kippen gelijk aan één
mestvarkenseenheid.
(t¢)Bron: Landbouwmaand. jrg 10 nr
Wageningen oktober 1981. "Mammoetbedrijven
5
in de pluimveehouderij."

Noten bij hoodstuk 4
(1) De biggen worden tot 30-45kg
gehouden in biggenbatterijen. De verwachtte
technische

voordelen zijn er (nog) niet uit gekomen (aldus Ogink van het
consulentschap in Limburg) Biggenbatterijen worden
nog bijna in geen gemeente in de hinderwet meegeteld. Door

het gebruik van biggenbatterijen tot 30-45kg
kan je meer varkens
afleveren met eenzelfde aantal mestplaatsen.
Omdat de biggenbatterijen voor dg
hinderwetvergunning nog niet meetellen kan je op die
manier makkelijker een
E
hinderwetvergunning krijgen voor meer afgeleverde
varkens per jaar.

(2)Bron: -"Resultaten biggenproduktie in Limburg 1
mei '8l

t/m 31 dec 1981",

Consulentschap voor de varkens- en pluimveehouderij
in Limburg, April
-"Bedrijfsresultaten varkenshouderij in Gelderland
l981", Provinciale

1983

direktie voor de bedrijfsontwikkeling en
consulentschap voor de

varkens- en pluimveehouderij in
Arnhem, September 1982.
- Gegevens van het consulentschap voor
de varkens- en pluimveehouderij
in

Overijssel.

Deze gegevens dateren dus allemaal
uit 1981. Volgens de LEI-boekhoudinggegevens
voor bedrijven met meer dan 75
zeugen bedraagt het aantal grootgebrachte
biggen
per zeug per jaar 17.1 voor het
jaar 1980/81. Bron: Varkens 1982, LEI
maart 1983.
De gemiddelde bedrijfsomvang van
de bedrijven die meededen aan de
bedrijfsadministratie van het consulentschap was
voor Overijssel 110, Limburg 152 en
Gelderland
113. De bedrijfsresultaten nemen
toe bij een groter aantal fokzeugen
per bedrijf.
De gemiddelde bedrijfsomvang van
alle bedrijven met zeugen is 54 in
1981.
(3)Niet alle gegevens weten
we van alle bedrijven. Van het uitvalpercentage
hadden we van 6 mammoets de gegevens,
van groei per dag en de voederconversie
hadden we van 3 bedrijven de gegevens.
Dit waren niet drie dezelfde bedrijven.
Het aantal grootgebrachte biggen
per zeug per jaar hebben we van 11
mamoetbedrijven.
(4)Bron:

- "Verslag 1981/1982 varkensmesterij,
beschouwing over ontwikkeling en
perspektieven".

-

Consulentschap voor de varkens- en pluimveehouderij
in Noord Brabant en Zeeland. 1982
Gegevens consulentschap Overijssel

-"Bedrijfsresultaten varkenshouderij Gelderland
1981" zie noot

2
-Volgens de LEI boekhouding lag in 80/81
de voederconversie, uitval en
groei per dag op resp. 3.142 ; 3.0en
603 gr per dag voor bedrijven tussen
de
100 en 400 mestplaatsen. Bij
bedrijven met meer dan 400 mestplaatsen
lag het resp
op 3.332, 2,9 en 614 gram per
dag.
(5) Van de 18 bedrijven waar
we kontakt mee hebben gehad en waarvan
we het aantal
vestigingen weten hebben er slechts 5
maar één vestigingsplaats. Deze 18 zijn
grote mammoets.

(6)Zo levert een zeugen mammoet
zijn biggen voor een deel aan een m@StmammO€t.
(7) FOMEVA is een fokkerijgroepering
van Homburg. Voor de voerleverancies is
geen
voorkeur voor partikulieren. Ook hier
kunnen we geen hoogte krijgen van de
extra gegeven kortingen. Dat ze
gegeven worden is zeker. Maar of iedereen
ze
geeft is de vraag.
(8)We hebben alles omgerekend naar
SBE's om zo mestvarkens en zeugen bij mekaar
op te kunnen tellen. Als je mestvarkens
en zeugen in SBE omrekent kan je ze
bij mekaar optellen.
(9)De meeste werknemers op een mammoet
hebben ook weekenddiensten, En komen
dan op een 42à-urige werkweek.

(10)De berekeningen zijn gebaseerd op
de gegevens van 5 bedrijven.
(11)De berekeningen zijn gebaseerd op de
gegevens van 7 bedrijven.

(12)Bron: Varkens 1982, LEI maart 1983 pg
14.
Als je 110 zeugen in SBE's omrekent
kom je lager uit dan als je 1100 mestvarkens
in SBE's omrekent. Het optellen van
mestvarkens en fokzeugen door ze om te rekeningen naar SBE's vertekent de
vergelijking van de hoeveelheid SBE per VAK.

-96Als je mestvarkens hebt kun je meer SBE per VAK aan. Daarom hebben we mestvarkensmammoets met gezinsbedrijven met mestvarkens vergeleken. We hebben
gezinsbedrijven met zeugen vergeleken met mammoets met zeugen of zeugen én mest-

varkens. we hebben hier de mestvarkens wel meegerekend omdat bij deze
mammoets veelal gewerkt wordt met biggenbatterijen waar de biggen tot 30-45kg
verblijven. Op deze manier worden er meerdere mestrondes per jaar gehaald. Eén
mestplaats moet dan eigenlijk een hogere SBE waarde krijgen. Of een zeugenplaats
moet meer SBE krijgen omdat er meer biggen per zeugenplaats aanwezig zijn. Het
meerekenen van mestvarkens bij deze mammoets wordt dus gekompenseerd door het
groter aantal mestrondes.
(13)Het LEI rekent 1,3 VAK per gezinsbedrijf. Hiermee kan je echter geen verge-

lijking maken met mammoets.

1 VAK is op een gezinsbedrijf meer dan een 42à-urige

werkweek. Daar komt bij dat vrouw en kinderen voor meer dan 0.3 VAK meewerken.

Onze 1,5 VAK (vAK=a2,5-urige werkweek bij ons) per gezinsbedrijf ligt dus eigenlijk aan de lage kant. Bij mammoets hebben we de man voor 1,5 VAK geteld en als
de vrouw meewerkte hebben we die 1 VAK toegerekend.
(14) Cornelissen breidt alleen uit in de varkenshouderij als zijn vermogen

elders niks méér opbrengt. Hij financiert zijn uitbreidingen bijna volledig
uit eigen vermogen.

Noten bij noo[Hstnk 5
(l)Bion: Landbouwmaand, jrg 11 okt 1982 nr 5. "Geheim rapport: produktiviteit

mammoetbedrijven in de melkveehouderij prima."
(2) Bron: Melkkoeien 1980", LEI mei 1981. Het is gebasseerd
voor het jaar 80/81 voor een bedrijf in een zandgebied.

op een voorkalkulatie
,

(3)Bron: "Varkens 1982", LEI, maart 1983 en "Leghennenhouderij" maart 1982 consulentschap in algemene ienst voor de pluimveehouderij. Zeist.
(4)De investeringskosten, voor nieuwbouw , per fokzeugen plaats is f4200,-.
Per mestvarkensplaats iäàdit f700,- . Voor een melkkoeien bedrijf van ongeveer

60 koeien is dit f8400,-.¢Voor het opzetten van een volwaardig gezinsbedrijf
lopen de investeringskosten, de grond buiten beschouwing gelaten, niet zover
uiteen.

De mestvarkens

steken er wel boven uit, maar dit weegt niet op tegen

de extra grondkosten en de kosten voor de werktuigen op een melkveehouderij bedrijf.
Bron: Consulentschap voor de rundveehouderij in Arnhem en consulentschap voor
de pluimvee- en varkenshouderij in Overijssel.
(5) ln de laatste 7 jaren kwam slechts 2 jaar het netto overschot in de
varkenshouderij positief uit.
Het netto overschot is de arbeidsopbrengst minus de berekende arbeidskosten.
(6)Bron: "Varkens 1982" LEI maart 1983 pg 57
(7) Bron: Landbouwmaand, "Goedkope grond houdt mammoets in de akkerbouw uit

"

het verlies", nr 2 jrg 10.1981 juni.
(8)Te Wieriks vestiging in Damwoude, met 340.000 leghennen, heeft zoiets.
Vanuit het kantoor in Raalte (Ov) wordt deze komputer bestuurd. De komputer

is ook verbonden aan andere vestigingen.
(9)10.000 leghennen eten 400 ton voer per jaar, 140.000 leghennen eten 5600 ton
per jaar. Voor de berekeningen van de kwantumkortingen zie bijlage. Uit de berekening bleek dat de verschillen in kwantumkortingen in het oosten hoger waren

dan in het zuiden. De voerprijs is echter in het zuiden lager.
(10)Bron: Landbouwmaand jrg 10, nr 5.

1981.

"Mammoetbedrijven in de pluimvee-

houderij".
(11)Bron: "Collectieve arbeidsovereenkomst voor de pluimveehouderij" voor het
tijdvak maart 82-febr 83
(12)Bron: Boêäerij, "cenave groeit in stagnerende markt", 1-12-1982
(13)Bron: "Chaos in beeld", groot en middelgroot in de vleesverwerkende
industrie. Interne uitgave van IMGO-Landbouw en Voedingsbond FNV. Juli 1982
(14)420 ton voer per jaar is ongeveer gelijk aan 600 mestvarkensplaatsen=
260 zeugen= 10500 leghennen. 5600 ton voer per jaar wordt opgeëten door
3450 zeugen= 8000 mestvarkensplaatsen= 140.000 leghennen.

(15)In gebieden waar tijdelijk een biggenoverschot is kunnen de kleinere zeugenbedrijven hun biggen moeilijker kwijt. Ze moeten hun biggen dan via de handel

-97afzetten. Dit heeft vaak prijskonsekwenties. Deze lagere prijs hangt ook samen
met het overschot biggen op dat moment. Aldus Albers van het
consulentschap
van Brabant.

(I6)Bron: "Varkens 1982" LEI maart 1983. pg 44
(17)"Collectieve arbeidsovereenkomst voor de akker- weide en de veehouderij voor

de periode 1 maart t/m 28 februari 1983" .

(18)Bron: Gesprek Albers van het consulentschap varkenshouderij in
Brabant. d.d.
12.07.83
(19)Alleen bedrijven met goede technische resultaten met droog voer, wordt
aange-

raden brijvoedering toe te passen.

Anders gaat het mis,

je moet

zeer hygiënisch

te werk gaan.
Je ziet wel rond een bedrijf wat afvalprodukten levert meerdere
bedrijven brijvoer
voeren. Eén grote wagen rijdt dan langs verschillende bedrijven.
(20) Bron:Varkens 1982", LEI Maart 1983, pg 73 . Volgens voorcalculatie
voor 82/83

(21) Bron:" Varkens 1982", LEI maart 1983, pg 80 VOlg€HS voorcalculatie VOOK 82/83

(22) Het LEI rekent voor de kostprijsberekening van
mestvarkens een prijs van
f146,- p2rY?voor de aankoop van biggen. De mammoet in kwestie
rekent f1l8,- .

Dit verschil van f28,- is toe te schrijven aan het verschil in kostprijs
op

de zeugenhouderij, Bij de kostprijsvergelijking van de mesterij
hebben we

dit verschil in biggenprijs buiten beschouwing gelaten. Dan blijkt het
verschil

in kostprijs nög f11,- te bedragen in het voordeel van
de mammoet.
De kostprijs
per big op een bedrijf van 150 zeugen is f130,-, bij de kostprijs-

berekening van de mesterij gaat het LEI uit van de gemiddelde kostprijs
per
big

op bedrijven met meer dan 20 zeugen.

(23) Voor de berekening hiervan zie de bijlage.
Noten bij hoofdstuk 6
(1) Uit een LEI onderzoek bleek dat de groep bedrijven met
slechte resultaten
en de groep met goede resultaten meerdere jaren achtereen uit
dezelfde groep

bedrijven bestond. Bron : "Varkens l982", LEI maart 1983 pg 46.
De slechte inkomenssituatie in de landbouw schrijven wij niet toe aan
slecht

vakmanschap. Wij ontkennen niet dat er verschillen zijn. Maar de slechte bedrijven van nu hoorden bij de betere bedrijven van 10 jaar geleden.
En de
bedrijven die nu goed genoeg zijn, zijn over 10 jaar niet goed genoeg
meer.

Een steeds kleinere groep bedrijven is goed genoeg om de ontwikkelingen
in de

landbouw bij te kunnen houden. Betere bedrijven houden het langer
vol, maar ook
al behaalde iedereen goede resultaten dan nog moesten
er bedrijven stopppen en
mensen afvloeien. Haalde iedereen zeer goede technische
resultaten, dan was
de markt nog voller en de prijzen nog lager.
(2)Bron""'Ons dagelijks brood', nu en straks", struktuurnota Overijsselse landbouw.

Provinciale raad voor de bedrijfsontwikkeling . pg 65

(3)Bron:-"bedrijfsresultaten varkenshouderij in Gelderland
consulentschap voor de varkens- en pluimveehouderij. Pg 10

1981" september

1982

-"Resultaten biggenproduktie in Limburg 1 mei 1981/ t/m 31 dec 1981"

Consulentschap voor de varkens- en pluimveehouderij april 1983 pg 5-6

(4)Bron:-"Bedrijfsresultaten varkenshouderij in Gelderland 1981" zie noot 3
-"Verslag 1981/1982 varkensmesterij, beschouwing over ontwikkeling en

perspektieven". Consulentschap voor de varkens- en pluimveehouderij in Noord
Brabant en Zeeland. pg 37 1982
(5) we willen hier niet mee zeggen dat de landbouwindustrie geen belangen heeft

bij grote bedrijven. Veel kleinere bedrijven in je klantenkring geeft niet veel

zekerheid voor de toekomst. Veel van dat soort bedrijven zal namelijk verdwijnen.
Ondanks ons idee dat de landbouwindustrie weinig direkt betrokken is bij het
opzetten van mammoets viel ons op dat FOMEVA (Homburg) bij erg veel mammoets het
fokmateriaal en of de biggen leverde. Deze markt is ze aan het verliezen omdat
enkele van die groters zelf zijn gaan fokken. Deze zelfde bedrijven leverden
hun varkens ook aan Homburg. Ook dat is aan het aflopen.
(6) De reden die hiervoor werden aangedragen was het zeker stellen van een
uniforme aanvoer van varkens. Bij de voederindustrie is het argument het zekerstellen
van de afzet.

(7) Bron: "Varkens 1982" LEI maart 1983 pg 49

-gg-

Noten bij hoofdstuk 7
YISIEEEEEEEHIHEEYIEEIBpperv1akte cultuurgrond bedroeg in 1980 de dichtheid
in Noord Brabant 13,2 varken per Ha, in Limburg 10,6, in Gelderland 10,1 en

in Overijssel 7,0. De sterkste regionale koncentraties zijn achtereenvolgens
te vinden in de Peel met 24,3 varkens per Ha,
15,1
, het Land van Cuyck
de Meijerij 16,5
is
Globaal
13,8.
Veluwe
de
14,0
en
Achterhoek
Bron:
50%
toegenomen."
met
in vijf jaar tijd

Westelijk Noord Limburg 19,9 ,
, de Kempen 14,7 , de Gelderse
de varkensdichtheid in deze gebieden
"Varkens 1982" LEI maart 1983. pg 12

(2)Bron: "Wonen en werken in een wereld van winst". Tijdschrift Regio,

(3)Bron:

"Chaos in beeld" zie noot

13 hoofdstuk 5

(4)Bron: "Varkens 1982" LEI, pg 61 en "Varkens 1976" LEI oktober 1976 pg 45
(5)Bron:

"Varkens 1976" LEI oktober 1976 pg44

(6)Bron: "Varkens 1982" LEI pg

61

(7)Bron: "Uitbetalingsprijzenverschillen in 1982 weer toegenomen" Varkensprijzenonderzoek, Boederij 68(1983) no 25, 23 maart.
"Versehillen in uitbetaling verder toegenomen", slachtprijzen in

1979 en 1980. Boederij jrg 66 1981.
(8) De Oostgroep is een groep slachterijen die gezamelijk ëën richtprijs afspreken
die ze in desbetreffende week willen betalen voor de varkens die ze inkopen.
De leden-slachterijen zijn met name in het Oosten van Nederland gevestigd.
De Oost-groep is niet zo'n hechte klup, sinds haar oprichting zijn enkele
belgngpijkg

lgdgg ui;-g€gyQdCn_Bovendien houden ze zich niet aan de afgesproken prijs

(9)Bron: "Legkippen 1978" LEI oktober 1978 pg 47-48
(10)Als de bedrijfsgrootte reeds uiteengegroeid is, hebben de bedrijven in het
zuiden een grotere totale arbeidsopbrengst. De arbeidsopbrengst per dier kan wel
gelijk zijn, maar meer dieren per arbeidskracht zorgen er wel voor dat de
totale arbeidsopbrengst per bedrijf groter is. Verder uiteengroeien is het
resultaat.

(11) Bron: "De toelevering van mengvoeders aan de varkenshouderij" LEI december
1977. pg 32
(12)

IJ.

Bron:

de

Boer e.a.

"Boer en Markt"

Ontwikkelingen van de Nederlandse

land- en tuinbouw en de CEBECO-Handelsraad-organisatie in de periode 1949-1974.
Een uitgave ter gelegenheid van het 75-jarig bestaan. pg 259-269
(13)

Bron:

(14)Bron:

(15)

"Varkens 1982" LEI maart 1983
Arend Voortman, interne memo 83.019 d.d.

Bron:"LEl-cijfers

1983,

1980,

9 maart

1983

1978 en 1976"

yoten bij hoofdstuk 8
(1) Telefoongesprek met de heer Meyer, Inspektie

van de Volksgezondheid voor

de Hygiene van het Milieu.
(2) Correspondentieblad, intern mededelingenblad voor de

landbouwvoorlichting,

diverse nummers 1982/1983.
(3) Telefoongesprek met een funktionaris van het konsulentschap in algemene
dienst voor de varkenshouderij,

(4) lakvisie Pluimveehouderij
Den Haag, maart 1981.

februari

1983.

1981-1985, Ministerie van Landbouw en Visserij,

(5) Gegevens uit het Landbouw Ekonomisch Bericht 1983 ondersteunen deze stelling. Uit onderzoek blijkt dat de bedrijven met 1000 sbe en meer, ongeveer twee

keer zoveel sbe's per regelmatige arbeidskracht hebben als in de rest van de
intensieve veehouderij
gebruikelijk is.
(6) Landbouwverkenningen, Ministerie van Landbouw en Visserij, Den Haag, 1977.
(7) Gegevens op basis van diverse telefoongesprekken met konsulentschappen.
(8) Landbouweijfers 1983, gezamelijke uitgave van het CBS en het LEI, Den Haag,
april 1983.
(9) Landbouw Ekonomisch Bericht 1983, LEI, Den Haag, 1983
(10)

Mammoetbedrijven met zeugen produceren relatief niet zoveel mest. Door

de relatief slechte kwaliteit van de zeugenmest levert de afzet echter toch ook
problemen op.

-QQU

(11) Gezinsbedrijven werken vaak met meerdere
kleine gebouwen. Hierdoor is de
mest ook verdeeld over meerdere (kleine) mestputten. Ook is
het erf vaak minder
ruim opgezet, en is de verharding daar minder goed. Dit
alles maakt het laden van
de grote mest(transport)wagens minder eenvoudig dan
bij de mammoetbedrijven.
(12) "Vraagtekens", nota over de struktuur van de
varkenshouderij in relatie
tot de gezondheidstoestand van de varkensstapels,
Gezondheidsdienst voor Dieren
in NOOrd·Brabant, Boxtel, juni 1982.
(13) Rapport van de commissie 'problematiek
grote bedrijven' van de LLTB,
Roermond, april 1979.
Noten bij hoofdstuk 9

(1) Bron: "Bestemmingsplan buitengebied Venray",
Venray 198?
Gesprek met R.]ansen, afdeling ruimtelijke ordening Venray,
d.d. 13.04.83
(2) B en W kan in een vastgesteld bestemmingsplan
nog wijzigingen aanbrengen.

De vrijheid van B en W is beperkt door de mogelijkheden die de raad
in het bestem-

mingsplan heeft neergelegd. Zo'n wijzigingsbesluit moet door Gedeputeerde
Staten
worden goedgekeurd.
Bij de aanvraag van een bouwvergunning waar het bouwperceel groter is
dan 1
Ha
moet B en W bekijkeneof ze het bestemmingsplan via artikel ll WRO willen
wijzigen.
Deze maximale bouwblokomvang geldt ook voor glastuinbouwbedrijven.

(3)Bron: gesprek Wijnen, PPD Limburg, d.d.

14.04.83

gesprek Pals, dienst bedrijfsontwikkeling Limburg, d.d. 14.04.83
(5) Bron: zie noot 1, gesprek P. Jansen
(6) Een bouwblok is een aangewezen bouwperceel ten behoeve van bestaande
bedrijven
binnen die bestemming van het bestemmingsplan7ëëen vrije vestigings mogelijkheden

voor nieuwe agrarische bedrijven aanwezig zijn.
(7)Bron: " ....." PPD Limburg, onderdeel nota°richtlijnen bestemmingsplan buitengebiedl De volgende kriteria heeft de provincie opgesteld. Niet alle kriteria

gelden voor alle bestemmingscategoriën. Alleen punt a geldt voor alle
bestemmingscategoriën.
De kriteria zijn:
a. de volwaardigheid van het agrarisch bedrijf.
b.er mag geen onevenredige schade optreden van landschaps-ecologische aard;
c. er moet voldoende mogelijkheü
zijn voor een verantwoorde landschappelijke
‘
inpassing van de bouwkavel;

d. er moet een afweging plaats vinden in verband met al dan niet aanwezig zijn
van reële vestigingsmogelijkheden elders;
e. er moet een afweging plaatsvinden in verband met de noodzaak om de
agrarische bebouwing bij de cultuurgrond te plaatsen;
f. er moet een afweging plaats vinden in verband met de invloed van de bedrijfsvoering op een goed beheer van de funkties in het buitengebied.

(8) Bron: -"Nota richtlijnen bestemmingsplan buitengebied 1983", Gelderland
-"Inrichting bestemmingsplan buitengebied" 29.9.76 Brabant. Ze zijn op

dit

moment met

een

aanpassing bezig.

-gesprek met van Tilchteren, PPD-Overijssel, d.d. 02.06.83

(9) De provincie stelt richtlijnen op voor het bestemmingsplan

buitengebied.

Officieel zijn deze richtlijnen niet meer dan suggesties. Gedeputeerde Staten

moet het bestemmingsplan buitengebied echter goedkeuren. In de praktijk zijn
de richtlijnen dus wel bindend.

(10)Het verschil tussen de bouwblokmethode en 'vrije vestiging' is juridisch

geenzins nihil.

In de praktijk wel.

(11) "Bedrijven met uitsluitend traditionele bedrijfsvoering zijn er nog slechts

weinige. De meerderheid blijkt een intensieve veehouderij-tak te hebben. In de
praktijk komen de diverse produktietakken in de landbouw in het plangebied veelal
gemengd per bedrijf voor en ook dermate gespreid over de verschillende zönes,
dat een nadere differentiatie tussen grondgebonden en niet grondgebonden
bedrijvigheid niet doelmatig is geoordeeld. Het begrip grondgebondenheid
heeft door de

ontwikkelingen in de land- en tuinbouw op het gebied van kunstmatige voedings-

bodems als bijvoorbeeld de championkwekerij, hydrocultures, steenwolcultures,
alsmedede rundveehouderij zonder weidegang, aan betekenis ingeboet en vormt
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steeds minder een rechtszeker toetsingskriterium". Uit: "Concept toelichting
bestemmingsplan buitengebied Venray", Venray d.d. ?

(12)Bron: "De invloed van bestemmingsplan en hinderwet op de ontwikkelingen van de

intensieve veehouderij", LEI 1981.
(13)Bron: gesprek vd Bogaard , gemeente Nistelrode (NBr), d.d.28.04.83
Nistelrode is een gemeente met een relatief oud bestemmingsplan buitengebied.

Allerlei nieuwe mogelijkheden wat betreft gebruiksvoorschriften, zijn er nog niet
in opgenomen.
(P4) Bron: zie noot 1
Ook Pals(bedrijfsontwikkeling), Jaspers

(PPD Brabant)

brachten dezelfde ar-

gumenten naar voren.

"Voor het opnemen van een dergelijke regeling omtrent ruimtelijke mammoetbedrijven
is gelet op het belang van een goede afweging van agrarische en andere belangen

een gedegen argumentaüe
nodig op ruimtelijke argumenten". Uit: "Nota richtlijnen
bestemmingsplan buitengebied 1983", Gelderland
(l5)Bron: " Aanpassing nota inrichting bestemingsplan buitengebied Brabant" 1983
(17)Bron: Gesprek met Driessen en .... , gemeente Deurne, d.d.
(18)Bron: gesprek ambtenaar gemeente Mierlo, d.d. 28.04.83

29.04.83

(|9)ln Sevenum (Limburg) heeft men naast de maximale bouwblokomvang ook
een voorschrift in het bestemmingsplan opgenomen om mammoets te weren. Het

gaat om het volgende voorschrift: "Een op industriële grondslag opgezet bedrijf
dat niet afhankelijk is van de bij het bedrijf behorende gronden en uitsluitend
gericht is op het houden van mestvarkens, zeugen, slachtkuikens, leghennen en
mestkalkoenen van meer dan 3 maal de omvang van een gespecialiseerd éënmansbedrijf
is een mammoet". In agrarische gebieden met
vrije vestiging is voor de vestiging

van een mammoetbedrijf een wijziging van het bestemmingsplan via artikel 11 WRO
nodig. Gezinsbedrijven mogen wel doorgroeien naar mammoetbedrijf. In de praktijk
stelt het voorschrift niet veel voor. Wat is een modern gezinsbedrijf? en via artikel
ll

WRO kan men alsnog toestemming krijgen om een mammoet

te stichten.

(20) Bron:"Nota richtlijnen bestemingsplan buitengebied 1983", gelderland
(21) Bron: gesprek van Tilchteren, PPD -OVerijssel .d.d. 02.06.83

(22)Bron: Pluimveehouderij, "Hoe staat het met de bodemoppervlakte per hen,
opleidingsnivo en uitbreidingsmogelijkheden ?" 13 jrg. 15 april 1983
Telefoongesprek W.Zaalmink d.d.

02.05.83

(23) De grens tot waar je mag gaan met gebruiksvoorschriften in bestemmingsplannen
staat ter diskussie. Het verbieden van opslaan van auto's op een weiland mag wel.
Maar beperkingen voor het scheuren van gras, het gebruik van pesticiden en het

uitrijden van mest etc. is omstreden. Het is de vraag of dit wel geregeld mag
worden via de wet Ruimtelijke Ordening.
(24)Bron: gesprek Wijssen, PPD~Limburg d.d.

14.04.83

(26Bron: Gesprek Pals, bedrijfsontwikkeling Limburg, d.d.
Gesprek Brummelman,

,d.d.

idem

"Tweede knelpunten nota ",

14.04.83
19.04.83

de permanente adviesgroep buitengebied

Limburg.
(27)vd Bogaard van de gemeente Nistelrode verwacht niet dat de bezwaarschriften
tegen de vestiging van vd Berg gehonoreerd zullen worden. De bezwaarschriften
waren voor de Raad van State geen aanleiding om de vergunning te schorsen.
(28) Bron:"De invloed van het bestemmingsplan en hinderwet op de ontwikkeling

an de intensieve veehouderij", LEI juni 1981
Noten bij hoofdstuk ZO
(1)Bron: gesprek Rijnders, inspektie van de volksgezondheid voor de hygiëne van
het milieu, d.d. 29.04.83. Limburg
(2)Bron: gesprek -Meyer inspektie van· de volksgezondheid voor de hygiëne van het
milieu, d.d. 02.05.83. Brabant
de volksgezondheid voor de hygiëne van
-Moorman, inspektie van
het milieu, d.d. 06.05.83, Overijssel

-Leemrijssen, inspektie van

de volksgezondheid voor de hygiëne
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van het milieu, d.d. 18.04.83, Gelderland
-Gesprekken met de gemeente Deurne, Mierlo,
Nistelrode, Helden, Horst
Venray en Venlo .
(3)Bron: Landbouwmaand jrg 11 nr 3
juli 1982. "In de klemmen van de hinderwet".
"De invloed van bestemmingsplan en
hinderwet op de ontwikkeling van de
'
intensieve

veehouderij", LEI juni 1981.

Hinderwet, St 04.06.81
(4)Bron: Rijnders, zie noot 1
(5)Bron: Moorman,

zie noot

STb 409

2

(6)Bron:Meyer, zie noot 2
(7)Bron: gesprek Bogaard, gemeente
Nistelrode, d.d. 28.04.83
(8)Bron: gesprek Dinnissen, bouw en
woningtoezicht kring Horst, d.d.
(9)Bron: gesprekRijnders, zie noot 1
(10) Bron: gesprek Rijnders, zie noot 1
(11)Bron: gesprek Dinnissen, zie noot 8

20.04.83

(12) Bron: gesprek Dinissen, zie noot 6
(13) Bron: gesprek Rijnders, zie noot 1

(14) Bron: gesprek Meyer, zie noot 2
(15)Bron: gesprek Leemrijssen, zie noot 2
(16) Bron: gesprek Moorman, zie noot 2
(17) Bron:vd Boogaard, zie noot7. "Het kumulatief
effekt is niet toe te passen

doordat iedere situatie verschillend is". Andere bronnen: Driessen
en ...., ge-

meente Deurne, zie noot
17, hoofdstuk 9.
(18) Zo maakt de gemeente Helden er
nog geen gebruik van , de gemeente Horst en
Venray wel. (alleen in zeer duidelijke gevallen
maken ze er gebruik van)
(19)

Bron:

gesprek Rijnders,

zie noot

1

(20) Bron: gesprek Meyer, zie noot 2
(21) Bron: gesprekken met de gemeentes Deurne,
Mierlo, Nistelrode, Helden , Horst,
Venray en Venlo. zie noot 2
(22) De afstand tot andere bedrijven en woningen
moet groter zijn dan bij
kleinere eenheden. Een gevolg hiervan is dat er meer
gesloten bedrijven ontstaan. Bedrijven die niet meer uit kunnen breiden
zetten een deel van hun mestvarkens
om in fokzeugen. Voor de hinderwet is één zeug
gelijk amxlïumstvarken. Een ge-

sloten bedrijf is een bedrijf dat zijn eigen biggen af mest.

(23)Bron:Gesprek: W. Zaalmink, d.d. 02.05.83, LEI-gedetacheerde bij
het consulent-

schap in algemene dienst voor de pluimveehouderij.

Zie noot
van hoofdstuk 9.
(24) Het introduceren van het kumulatief effekt heeft
ertoe bijgedragen dat iedereen
een hinderwetvergunning heeft aangevraagd. Men
wil de buurman voor zijn, want
anders ben je dadelijk te laat, en zit alles vol. Zo is
in Reusel (NBr)
in een straal van 2 km voor 15.000 mestvarkenseenheden
een vergunning aangevraagd.
Noten hoofdstuk 1]
(1) Boer en Tuinder,
baar,

23-10-1980; Voorburg, ir. J.M., Mestprobleem is oplos-

maar vraag niet wat het kost.

(2)0ntwerp-Meststoffenwet met artikelgewijze toelichting en Memorie
van
Toelichting, Ministerie van Landbouw en Visserij, Den Haag,
augustus 1981.
(3) Gegevens afkomstiggvan de Mestbank Gelderland
in Arnhem.
(4)

Ongeveer

131.000 m

mest over

afstanden van 20

tot

190 km.

Het verschil

tussen de transportkosten (+ organisatiekosten)
enerzijds en3de opbrengstprijs
van de mest anderzijds bedroeg gemiddeld ongeveer
7 gulden/m mest.
ln de

toekomst mag je verwachten dat dit verschil wel wat groter
zal worden.

Vanwege de grotere hoeveelheden af te zetten mest, zal de
transportafstand
flink toenemen. Wellicht zal ook de opbrengstprijs van de
mest iets dalen

door het grotere aanbod. Zodoende is het niet irreeel om te gerwachten dat de

kosten wel eens op kunnen gaag lopen tot ca. 10 gulden
per m mest. Van die
huidige 7 gulden kosten per m getransporteerde mest, wordt
nu nog ongeveer
70% gedekt door een subsidie uit het Ontwikkelingsen Saneringsfonds. In de
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toekomst komt deze subsidie te vervallen.3
Kippenmest brengt ongeveer 4 gulden per m meer op dan mestvarkensmest (gegeven van de Mestbank Gelderland) terwijl de transportkosten en dergelijke gelijk

zijn aan die van mestvarkensmest.

3

(5)

We hebben het hier voor het gemak over m
overschot. In werkelijkheid zal
het overschot waarschijnlijk uitgedrukt gaan worden in tonnen stikstofoverschot.
Met stikstof als maatstaf zijn de verschillende mestsoorten onderling beter
vergelijkbaar.

Noten hoo‘dstuk 12
(1)

Ontwerp-Landbouwvestigingswet en Ontwerp-Landbouwvestigingsbesluit, beide

met artikelgewijze toelichting, Ministerie van Landbouw en Visserij, Den Haag,
februari

1982

(niet openbaar).

(2) De betreffende ambtenaar op het Ministerie was hier zelf ook onduidelijk
over. Enerzijds is het exploiteren van meerdere bedrijven door één eigenaar
niet in overeenstemming met de achtergrond van de wet. Anderzijds gaat het
om op

zich

levensvatbare eenheden,

waar dan weer niets

tegen is.

De vraag is,

hoever het begrip 'inrichting' reikt. ln principe lijkt het ons niet onmogelijk
om aparte vestigingen als één inrichting te beschouwen. Een brief waarin wij het
Ministerie vragen om opheldering hierover, is nooit beantwoord. Helaas vielen
wij buiten de prioriteitstelling van de betreffende ambtenaar.
(3) Citaat van minister Braks in een mededeling aan de Kamer over het wetgevingsprogramma met betrekking tot het landbouwstruktuurbeleid.
Agrarisch Recht,

Q2-2,

pg.

203,

april

1982.

(Q) Aanvankelijk leek het stellen van grenzen aan de bedrijfsomvang onmogelijk
in verband met strijdigheid met het Europees recht.

echter toch

mogelijk,

maken om een bedrijf

in

de

In een later stadium bleek dit

zolang de gestelde grenzen het maar niet onmogelijk
optimale

grote

uit

te

oefenen.

Optimaal

is

natuur-

lijk een rekbaar begrip. Het ligt er bijvoorbeeld al aan voor wie het een en ander
optimaal

is.

Zo kan er een verschil

zijn tussen nationaal-ekonomiseh optimaal,

en bedrijfs-ekonomisch optimaal.
Van diverse kanten horen we dat de bedrijfs-ekonomiseh optimale omvang in de
intensieve veehouderij reeds bereikt kan worden bij een bedrijf van één volwaardige

arbeidskracht.

Gezien

onze

ervaringen

met mammoetbedrijven

lijkt

ons

dat

echter een twijfelachtige stelling.
(5) Nota bedrijfsgrootte, produktiebeheersing en kontraktproduktie, Nationale
Coöperatieve Raad voor de Land- en Tuinbouw,

Den Haag,

februari

1981.

(6) Bron: Landbouwmaand, “Angst en onwil bedreigen de vestigingswet" jrg nr 12
no 3, juli 1983
(7) Sterker nog, door het opnemen van het kumulatief effekt in de nieuwe hinderwet

is vestiging van een mammoet erg nadelig voor de omliggende bedrijven.
(8)
(9)

4, hoofdstuk 2
dereguleren
Met
wordt eigenlijk bedoeld dat overbodige procedures
zie noot

en regels

beter kunnen verdwijnen of sterk vereenvoudigd kunnen worden. Dit is iets anders
als "tegen nieuwe regels zijn". Alhoewel onder het mom van deregulering vaak
onwelgevallige wetten worden afgeschaft.
(10) Bron: "Varkens 1982" LEl,maart 1983.
pg 73 Voorkalkulatie kostprijs 82/83
(11)
Pluimveehouders komen vaak met het voorbeeld van de Pluimveeregeling uit
begin jaren '60.
(12)

Bron:

Landbouwmaand,

zie noot 6

Noten bf£_Eoo£dstuk ld
(1) Bron: Nieuwsbrief, zie noot 2 hoofdstuk 1
(2)

Bron:

Nieuwsbrief,

zie noot

1 hoofdstuk

1

(3) Bron: "Rapport van de commissie 'problematiek grote bedrijven' van de LLTB",
Roermond, april 1979
(4) Bron: Gesprek Jac Mathijssen, afdeling Venray AJW~Limburg d.d.
22.12.83
Avond AJW-Venray over de mammoetbedrijvenproblematiek, d.d. 22.03.83
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Bglagc
In deze bijlage worden de verschillende
officiële kwantumkortingen- en toeslagen naast elkaar gezet.
500,

1500,

3000,

In de tabellen worden bedrijven
vergeleken die resp.

10.000 en 20.000 slachtvarkens op jaarbasis
afleveren.

In tastaat de hoeveelheid voer die op deze
bedrijven per jaar wordt
verbruikt.
In diezelfde tabel staat vermeld
hoeveel zeugen en leghennen dezelfde hoeveelheid voer verbruiken.
De kostprijs per 100 kg mestvarkens- en
zeugenvoer
ontbel

1

lopen elkaar niet zoveel.

Het bedraagt ongeveer 55 gulden per 100
kg.

Leg-

hennen voer kost f 63,- per 100 kg.

Tabel 1 Voerverbruik op mestvarkens,
zegen- en leghennenbedrijven in tonnen
per jaar.
Voerverbruik
aantal afgeaantal mestaantal
aantal
in tonnen
leverde mestvarkensplaatsen
zeugen
leghennen
varkens op jaar-

_,140

500
200
86
3500
420
1500
600
260
10.500
'
840
3000
1200
570
21.000
2800
10.000
,4000
1730
70.000
5600
20.000
8000
3450
140.000
1 leghen eet 40.15 kg/jaar, 1
mestvarken eet 280 kg in de periode van
23 kg
tot 106 kg levend gewicht. 1 zeug
(incl haar biggen) eet 1620 kg per jaar.

Bron:

LEI

we hebben de officiële kwantumkortingen
van de CHV,

Sondag, Rijnzate, de Vallei
en de Heus vergeleken. De eerste
twee komen uit Brabant. De laatste drie
komen uit
Gelderland. De Heus en Sondag zijn
partikuliere voerfabrieken. De andere drie
zijn coöperaties.
De kortingen bestaan uit een bulkkorting
en het verschil in nabetaling. Bij de
nabetaling krijgen de grote afnemers meer
centen per 100 kg afgenomen voer terug.
De kwantumkortingen zijn omgerekend
naar een bedrag per afgeleverd mestvarken.
In de tabellen 2 en 3 staan de
verschillen per afgeleverd mestvarken voor
de
verschillende bedrijfsgroottes vermeld. IH dè
eerste kOlOm is hët bêdïïjf
wat 500 varkens op jaarbasis aflevert als
nulpunt genomen. Per bedrijfsgrootte
wordt aangegeven hoeveel gulden bedrijven
die zo groot zijn.minder voor hun
voer hoeven te betalen dan het bedrijf
wat 500 varkens aflevert per jaar. In
de 2e kolom wordt alles vergeleken
met het bedrijf wat 1500 mestvarkens per jaar
aflevert. In de 3e kolom wordt alles
vergeleken met een bedrijf wat 3000 mestvarkens per jaar aflevert aan de
slachterij.
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tabel 2.

Kwantumkortingen bij CHV en Sondag. Verschillen in voerkosten per

afgeleverd mestvarken tgv kwaptpmkortingen1_ (officiëlg kortingen)
Aantal afgeleverde
verschil in guldens
_
mestvarkens
bij dg CHV
500
0
1500
f2,75
0
f4,3000
f1,25
0
10.000
f4,90
f2,15
f0,85
20.000
f4,90
f2,15
{0,85
Bron: CHV en Sondag
Tabel 3.

Kwantumkortingen bij

g
0

f4,20
{5,45
{6,15

0
{1,35

f6,15

fl,95

fl,95

(officiële kortingen)

500
1500

verschil in guldens
bij de Vallei
0
0
{0,96

0
{0,97

0

3000

fl,90

f0,94

0

{1,58

{0,61

10.000
20.000

{2,46

fl,50
fl,07

{0,56
{1,13

Bron:

f3,03
Rijnzate,

0
f0,70
f0,70

Rijnzate, de Vallei en de Heus. Verschillen in

voerkosten per afgelevgrd mgstïarken tgv kwantumkortingen.
Aantal afgeleverde
mestvarkens.

v

verschil in guldens
bij Sondag

verschil in guldens
bij Rijnzate

_w_

__

f1,18
fl,93
f2,03 __f1,28

0

{0,57
fQJ67

___

de Vallei

Tabel 4. Kwantumkortingen bij de Heus. Verschillen ii voerkosten per afgelgverd mestvarken tgv kwantumkortingen. (officiële kortingen)
__?
Aantal afgeleverde
verschil in guldens

mestvarkens

bij de Heus

500

_

1500

0
f3,10

3000

f4,75

fl,70

0

10.000

f5,30

f2,25

f0,55

20.0Q0M__
Bron: de Heus

f5,30

f2,25

f0,55

0

H

De kwantumtoeslagen van de slachterijen hebben we ontleend aan het prijzenonderzoek van de Boederij.
vergeleken.

Daar hebben we alleen COVECO,

NCB en HOVA met elkaar

De andere partikuliere zijn moeilijk te vergelijken omdat vele

daarvan officieel geen kwantumtoeslag geven.

Zo geven NVC en de Oostgroep

(dit is een groep bedrijven die afspraken maakt over de inkoopprijs van varkens)
een vaste kwantumtoeslag aan de handelaar.
doorgeven.

Die moet het bedrag aan de mesters

De vraag is natuurlijk of die handelaren dat bedrag inderdaad

doorgeven zoals de slachterij het voorsteld.
manier opgebouwd als bij de kwantumkortingen.

De tabellen zijn op dezelfde
Per kolom worden de verschillen

in uitbetalingsprijs per mestvarken tussen de verschillende bedrijfsgroottes
weergegeven.

In kolom 1 wordt alles vergeleken met een bedrijf wat 500 mestvarkens

per jaar aflevert.
resp 3000,

In kolom 2 wordt vermeld hoeveel gulden mesters die

10.000 en 20.000 afleveren meer krijgen per varken dan een bedrijf

wat 1500 varkens per jaar aflevert,

Il'l de derde kolom wordt alles vergeleken

met een bedrijf wat 3000 mestvarkens aflevert.
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Tabel 5.

Kwantumtoeslagen bij COVECO en NCB.

Verschillen in uitbetalingsprijs

7ëèr afgeleverd mestvarkeE__(officiële toeslagen);___
Aantal afgeleverde

mestvarkens

'

verschil

in guldens

bij de COVECO
""cT""""`

_"

_______*_"

`_”w~

verschil in guldens

___bij de NCB

ï`ï"""_°"'""""""

1500
{2,25
0
3000
{4,36
{2,38
0
10.000
{6,64
{4,39
{2,01
20.000
{7,07
{4,82
{2,44
Bron: Boederij varkensprijzenonderzoek

{1,{2,50
{5,-

0
{1,50
{4,-

0
{2,50

{5,47

{4,47

{2,97

Tabel 6L Kwantumtoeslagen bij HOVA. Verschillen in uitbetalingsprijs per
êfgeleverd mestvarken
(officiële toeslagen).
_
_*_______m
Aantal afgeleverde
verschil in ¤uldeds5
mestvarkens
bij
HOVA1500
{2,-

0
{1,-

3000
10.000

{3,{4,50

gglqg

{4,50

Bron:

Boederij varkensprijzenonderzoek.

0

{2,50

{1

{2,50

{2,50

50

,_

______

____
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Samenvattmg
In de intensieve veehouderij komen steeds meer mammoetbedrijven. Tot nog
aanieel in de
toe hebben die bedrijven in de varkenshouderij een beperkt
produktie.

In de legpluimveesektor hebben de mammoetbedrijven een belangrijk

is
aandeel in de totale produktie verworven. Het aandeel in de produktie
bij

de laatste 10 jaar snel gegroeid en zal

de leghennen én bij de varkens

naar verwachting blijven groeien.

In tegenstelling tot wat vaak gezegd

van de
wordt is slechts een minderheid van de mammoetbedrijven eigendom
handel of industrie.

De grote meerderheid van mammoetbedrijven is te omschrijven

als uitgegroeid gezinsbedrijf.

Mammoetbedrijven zijn bedrijven die hun be-

drijfsopzet niet beperken tot één produktietak.

Naarmate de bedrijven groter

worden gaan ze meer aktiviteiten zelf ter hand nemen.
De mammoetbedrijven hebben verschillende
zinsbedrijven.

voordelen ten opzichte van ge-

Deze voordelen zijn zowel afkomstig van de betrekkingen met de

handel en industrie, als van de bedrijfsopzet van de mamoetbedrijven zelf.
In de melkveehouderij
Dat

ze

in de

en de akkerbouw bestaan nauwelijks mammoetbedrijven.

intensieve veehouderij

wel

in

opkomst

zijn,

heeft zijn oorzaken

sektoren. De mammoetbein de verschillen in de kostenopbouw tussen die
drijven staan vooral in Brabant en Limburg.
aldaar,

De voordelen van de specialisatie

lijken daar de belangrijkste verklaring voor te zijn.

De toename

gevolgen voor de
van het aantal mammoetbedrijven heeft meerdere negatieve
gezinsbedrijven in de intensieve veehouderij.

Tesamen met de nog te ver-

wachten groei van het aantal mamoetbedrijven,

is dit een reden om mammoet-

bedrijven aan banden te leggen.
toekomstige mestHet bestemmingsplan buitengebied, de hinderwet en de
het aanstoffenwetgeving bieden onvoldoende mogelijkheden om de groei van
tal mammoetbedrijven te verhinderen.
nu in ontwerp gemaakt is,

De landbouwvestigingswet zoals die

is het meeste in aanmerking komend instrumentarium.

vrijheden in
De mogelijkheden van deze wet worden echter beperkt door de

.e

de vennootschapswetgeving.

het aan banden
De organisaties van agrarisch jongeren zijn voorstander van
leggen van mammoetbedrijven.

In tegenstelling tot enige

jaren terug,

voeren

uitbreiding van
zij nu geen direkte aktie meer tegen de neiuwvestiging of
mammoetbedrijven.
akties,

Dit heeft te maken met het geringe effekt van de gevoerde

en de veranderende situatie in de intensieve veehouderij.

Er zijn

bedreiging
ontwikkelingen gaande die op korte termijn een veel direktere
groei van het aanvoor het voortbestaan van veel bedrijven vormen dan de

tal mammoetbedrijven.
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