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Van:

Dr.Ir. H.P.F. Curfs, secretaris van de Commissie van Advies
inzake Mestproblematiek.

Aan:

Ir. H.R. Oosterveld, secretaris van de Landelijke Raad voor de
Bedrijfsontwikkeling.

Betreft: Verslag van de Commissie van Advies.

Bijgaand doe ik U namens de Commissie van Advies inzake Mestproblematiek
het advies toekomen.
De Commissie van Advies acht het wenselijk dat het advies zo spoedig mogelijk in de vergadering van de Landelijke Raad aan de orde wordt gesteld,
zodat haar oordeel een rol kan spelen bij de parlementaire behandeling van
de nieuwe Meststoffenwet.
Sedert haar instelling is de Commissie van Advies negen keer bijeen geweest. Zij is zich daarbij bewust geweest van de noodzaak om snel advies
uit te brengen over de door de Minister van Landbouw en Visserij aangedragen onderwerpen.
De Commissie van Advies heeft zich met grote voortvarendheid op deze taak
geworpen. Daarbij moet echter geconstateerd worden dat de advisering op
een aantal onderdelen niet mogelijk was zonder nadere onderzoeksgegevens.
Verheugend daarbij was dat de commissie gebruik kon maken van een computermodel ter evaluatie van de verwerking en het transport van dierlijke
mest, zoals dat momenteel in opdracht van de Commissie Hinderpreventie
Veeteeltbedrijven door het Landbouw Economisch Instituut wordt ontwikkeld.
Het hoofdstuk over de financiële gevolgen van de mestoverschotten (hoofdstuk 5) is grotendeels op berekeningen met dit computermodel gebaseerd.

u

Ik wil U erop wijzen dat de in dit rapport berekende mestoverschotten en
de daarmee gepaard gaande kosten slechts als een indicatie beschouwd mogen
worden, gezien de vele keuzes die de Commissie van Advies heeft moeten
maken m.b.t. de uitgangspunten voor de berekeningen. Centraal staat daai—
bij de normstellingskeuze, welke de commissie ten dele heeft gebaseerd op
de in de jaren '70 door Instituut voor de Bodemvruchtbaarheid gehanteerde
normen. Zeer recent zijn de inzichten in deze materie bijgesteld, welke
veranderingen echter niet meer in dit rapport verwerkt konden worden.
Naar aanleiding van de behandeling
ring van
juni heeft de commissie
heeft zij zich nader beraden op de
gevolg van afzetkosten van mest en
in te stellen mestbank.

van het interimverslag in Uw vergadeenige wijzigingen aangebracht. Voorts
economische en structurele gevolgen als
op de taak en werkwijze van een nieuw

Hoewel er nog vele vraagtekens zijn op het gebied van afzet en verwerking
van mestoverschotten, acht de commissie haar taak op dit moment beëindigd.
De commissie is echter bereid om de Landelijke Raad voor de Bedrijfsontwikkeling, desgevraagd, over de diverse aspecten van de mestproblematiek
van advies te blijven dienen.
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Samenvatting.
1. Inleiding.
De Minister van Landbouw en Visserij heeft aan de Landelijke Raad voor
de Bedrijfsontwikkeling gevraagd hem advies uit te brengen over een
structurele aanpak van het probleem van de mestoverschotten in de veehouderij. Het gaat daarbij ondermeer om:
- de financiële gevolgen van de toenemende mestoverschotten;
- de wijze waarop de mestproduktie en de mogelijkheden van afzet en
verwerking beter op elkaar kunnen worden afgestemd;
- de consequenties voor de structuur van de intensieve veehouderij.
Ter voorbereiding van de advisering heeft de Landelijke Raad de Commissie van Advies inzake de Mestproblematiek ingesteld, welke commissie
het onderhavige rapport inzake de mestproblematiek heeft opgesteld.

2. De Problematiek.
De mestproduktie in Nederland bedroeg in 1982 ruim 86 miljoen ton.
Hiervan wordt een deel door weidend vee direkt in de weide gedeponeerd
(ca. 33 miljoen ton), de rest wordt op een of andere wijze tijdelijk
opgeslagen en uitgereden over de landbouwgronden. Doordat de veestapel
de laa,tste jaren aanzienlijk is toegenomen en het vee in toenemende
mate gevoerd wordt met produkten die niet afkomstig zijn van het eigen
bedrijf, zijn toevoer en afvoer van mineralen in steeds verdergaande
mate in onbalans geraakt. Afzet van mest buiten de produktiebedrijven
werd daardoor aktueel. Door de concentratie van bepaalde takken van
veehouderij ontstonden er, m.n. op de zandgronden in het zuiden en oosten van ons land gebieden met een mestoverschot. Indien in het kader
van de thans bij de Tweede Kamer der Staten Generaal ingediende Wet
Bodembescherming normen en voorwaarden gesteld gaan worden t.a.v. het
gebruik van organische mest op landbouwgronden, zal dit voor de veehouderijbedrijven belangrijke consequenties hebben t.a.v. het gebruik en
de afzet van dierlijke mest. Afzet van mest buiten het bedrijf zal in
het algemeen kosten met zich meebrengen. Er zijn een aantal bewerkingen
van mest mogelijk (zoals scheiden en drogen) die een positieve invloed
kunnen hebben op de afzetmogelijkheden en de transportkosten.
Mest waarvoor geen afzetbestemming kan worden gevonden kan worden verwerkt, bijv. door zuiveren (kalverdrijfmest) of verbranden.
De technieken zijn in dit rapport beschreven.
Afzet van mest over langere afstand vindt thans m.n. plaats door bemiddeling van de 3 in Nederland werkzame mestbanken. Hun totale jaaromzet
is bijna een half miljoen ton mest. Daarnaast wordt vooral over kortere
afstand naar schatting nog 1,5 miljoen ton mest door hierin gespecialiseerde ondernemingen zonder bemiddeling van de mestbanken vervoerd, en
vindt transport door de boeren zelf plaats, al of niet met inschakeling
van de loonwerkers.
Bewerking van mest vindt, behoudens het drogen van leghennenmest met
ventilatielucht nog nauwelijks plaats. Verwerking van mest vindt eveneens nog nauwelijks plaats.
Slechts zuivering van kalverdrijfmest wordt op bescheiden schaal toegepast.
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Afhankelijk van de normen voor het gebruik van dierlijke mest op landbouwgronden, zoals die in het kader van de Wet Bodembescherming gesteld
kunnen worden zullen in vergelijking met de huidige situatie veel grotere hoeveelheden dierlijke mest getransporteerd en eventueel be- of
verwerkt moeten worden.

De financiële gevolgen van de toenemende mestoverschotten.
Om de financiële gevolgen van de toenemende mestoverschotten te kunnen
inschatten heeft het Landbouw-Economisch Instituut op bedrijfsniveau,
op regionaal niveau en op landelijk niveau berekeningen uit gevoerd
naar de omvang van de mestoverschotten. Met behulp van een in opdracht
van de Commissie Hinderpreventie Veeteeltbedrijven opgesteld computermodel is vervolgens berekend op welke wijze en tegen welke kosten de
berekende overschotten zouden kunnen worden afgezet.
Om de omvang van de mestoverschotten op bedrijfs-, regio- en landelijk
niveau te kunnen bepalen is inzicht nodig in de raestproduktie en de
plaatsingsmogelijkheden van de geproduceerde mest. De plaatsingsmogelijkheden worden bepaald door de gebruiksnormen (de maximaal te gebruiken hoeveelheid dierlijke mest op cultuurgronden) en de acceptatiegraad
(de mate waarin plaatsingsmogelijkheden worden benut). De factor acceptatiegraad is m.n. van belang op de bedrijven waar overschotten zouden
kunnen worden geplaatst ("tekortbedrijven").
Bij de berekening van de mestproduktie heeft het LEI zich gebaseerd op
gegevens uit 1982.
Met betrekking tot de normering is deels uitgegaan van de normen zoals
het Instituut voor Bodemvruchtbaarheid die in 1978 t.b.v. de Commissie
van de Europese Gemeenschappen heeft geformuleerd. De normen zijn echter zeer onlangs aangepast aan de huidige inzichten. Deze aanpassing
kon niet meer in het rapport verwerkt worden. Gezien het indicatieve
karakter van de uitkomsten van de berekeningen acht de Commissie van
Advies dit echter geen bezwaar.
Bij een aantal berekeningen is, anders dan bij de IB-norraen uitgegaan
van onderscheid tussen grasland, bouwland en snijmaisgronden. Bij deze
berekeningen zijn zogenaamde fosfaatnormen gehanteerd.
Overigens dient opgemerkt te worden dat de gemaakte keuzes t.a.v. de
normering louter en alleen zijn gemaakt om een indicatie te krijgen van
de mestoverschotten en de daarmee gepaard gaande afzetkosten. Het is
geenszins de bedoeling van de Commissie van Advies geweest hiermee
vooruit te lopen op de discussies die nog zullen plaatsvinden over de
normen, zoals die in het kader van de Wet Bodembescherming zullen worden vastgesteld.
Met betrekking tot de acceptatiegraad heeft het LEI verschillende varianten doorgerekend.
Bij de berekeningen van de kosten van de afzet van de berekende overschotten met behulp van het computermodel zijn, naast transport naar
bedrijven met plaatsingsmogelijkheden, diverse be- en verwerkingsraogelijkheden in beschouwing genomen. Het model zelf is een zogenaamd lineair programmeringsmodel. Bij de berekeningen is kostenminimalisering
als doelstelling gehanteerd.
Uit de berekeningen, zoals die met inachtneming van voornoemde uitgangspunten zijn uitgevoerd, komt naar voren dat het mestoverschot in
Nederland (dit is het totaal van de overschotten op de overschotten
producerende bedrijven) varieert van ca. 16 tot ca. 18 miljoen ton.
Hierbij zij opgemerkt dat deze getallen sterk samenhangen met de gehanteerde normen. Stringentere normen leiden tot een groter overschot.
Soepeler normen verkleinen het totale overschot.

- 0.3 -

Bij toepassing van de IB-normen (overschot = ca. 18 miljoen ton) en
uitgaande van een tamelijk realistische acceptatiegraad op de "tekortbedrijven" kan van het overschot ruim 6,7 miljoen ton mest binnen de
eigen regio's waar deze overschotten zijn ontstaan, worden afgezet.
Daarnaast kan ruim 8,6 miljoen ton worden getransporteerd en afgezet in
de zgn. "tekortregio's". Het resterende overschot (3,1 miljoen ton)
moet verwerkt worden, deels door zuivering van kalvergier en deels door
verbranding.
Bij die varianten waarbij met fosfaatnormen is gerekend varieert de
hoeveelheid mest die verwerkt moet worden van 2,6 miljoen tot 5,5
miljoen ton. Bij deze varianten is de acceptatiegraad ietwat lager ingeschat dan bij de IB-normen.
De kosten die met de afzet en verwerking met overschotten gepaard gaan
variëren bij de gekozen uitgangspunten van gemiddeld bijna f. 8 , — per
m overschot tot gemiddeld ruim f. 1 7 , — per m overschot, waarbij de
variatie afhankelijk is van normstelling en acceptatiegraad. De totale
kosten variëren f. 145 miljoen tot f. 305 miljoen. (Exclusief BTW en
subsidies. )
Bij de interpretatie van deze cijfers moet bedacht worden dat in deze
kosten geen organisatiekosten zijn begrepen. Bovendien is uitgegaan van
een geoptimaliseerd afzetsysteem dat in werkelijkheid nooit op die manier gerealiseerd kan worden. De berekende afzetkosten moeten dan ook
eerder als een indicatieve ondergrens worden gezien dan als absoluut
vaststaande cijfers. Daarbij dient ook nog in aanmerking te worden genomen dat het gaat om gemiddelde kosten, waarbij geen onderscheid is
gemaakt tussen mestsoorten, ligging van het mestproducerende bedrijf
enz.

4. Organisatie en financiering van de afzet van mestoverschotten.
De meest optimale afzet/verwerkingsstructuur kan volgens de commissie
bereikt worden door de instelling van een centrale mestbank, eventueel
met een aantal regionale afdelingen met gedelegeerde bevoegdheden.
Transport en verwerking van mest zou overigens zoveel mogelijk via particulier initiatief moeten gebeuren. Als funktie voor de mestbank(-en)
ziet de commissie ondermeer:
- het zonodig vervullen van een bemiddelende funktie bij de particuliere afzet en/of verwerking van mestoverschotten;
- het stimuleren van de afzet en/of het verwerken van mest door het
verstrekken van bijdrage voor transport, opslag en verwerking;
- het fungeren als vangnet voor mestoverschotten die niet of moeilijk
via het particulier initiatief afgezet en/of verwerkt kunnen worden;
in deze situatie neemt de mestbank zelf overschotten af.
De commissie stelt voor de mestbank- niet te belasten met werkzaamheden
in de sfeer van de controle op de naleving van regels die in het kader
van de Wet Bodembescherming en de Meststoffenwet gesteld zullen worden
t.a.v. het gebruik en de afzet van dierlijke mest.
Vooral voor de beginperiode waarin deze wetten werkzaam zullen zijn
stelt zij voor een zo eenvoudig mogelijke regeling na te streven, en
derhalve niet alle afzet van overschotten administratief via de mestbank te laten lopen.
Met betrekking tot de financiering van de mestbank(en) stelt de commissie een drieledige opzet voor:
- een lage algemene basisheffing voor elke veehouder;
- een aanvullende heffing voor bedrijven met een berekend mestoverschot;
- een extra heffing voor bedrijven die mest "inleveren" bij de mestbank.
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5. Economische en. structurele gevolgen van de toenemende mestoverschotten.
Aan de hand van bedrijfsuitkomsten van het LEI-boekhoudnet is nagegaan
wat de invloed van extra afzetkosten van mest in de afgelopen vier jaar
op de bedrijfsuitkorasten zou zijn geweest. Op grond van deze berekeningen zou een aanzienlijk en toenemend deel van de intensieve veehouderijbedrijven, bedrijfsreserveringen gehad hebben die negatief of nul
waren, bij afzetkosten voor hun mestoverschot van resp. f. 0 , — ,
f. 10,-- of f. 20, 1 -.
Afzetkosten voor mest zullen leiden tot extra verschillen in rentabiliteit van de bedrijven als gevolg van verschillen in mestsoort, mestkwaliteit, ligging van het bedrijf t.o.v. afzetmogelijkheden, en in het
vinden van afzetwegen.
In bedrijfseconomische zin is grondaankoop t.b.v. mestafzet niet direkt
aantrekkelijk. Wel zal er meer belangstelling ontstaan voor pacht en
huur, en voor mestafzetcontracten (al dan niet gecombineerd met voeraankoop).
De berekeningen wijzen uit dat ook de rundveehouderijsector te maken
heeft met mestoverschotten. Hoewel het daar gaat om een relatief laag
percentage van de geproduceerde mest (11% bij de IB-normen, en ca. 6%
bij de fosfaatnormen), is de omvang van de hoeveelheid mest die niet
op het eigen bedrijf kan worden afgezet groot (resp. 7,5 en 4 miljoen
ton). Veelal zal dit overschot echter afgezet kunnen worden op gronden
die weliswaar niet tot het eigen bedrijf behoren, maar waarvan wel ruwvoer betrokken wordt.
Invoering van regulering in het kader van de nieuwe Meststoffenwet en
de Wet Bodembescherming kan verstrekkende gevolgen hebben voor de
structuur van de veehouderij. Dit is enerzijds afhankelijk van de mate
van normering en regulering, anderzijds van de mogelijkheden die bedrijven krijgen zich hieraan aan te passen.
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CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN.

Conclusies.

A.

B.

C.

Conclusies m.b.t. de probleemstelling.
1.

In Nederland wordt jaarlijks ca. 86 min. ton mest geproduceerd.
Hiervan is ca. 78% rundveemest, ca. 17% varkensmest, ca. 3% pluimveemest, ca. 2% vleeskalverenraest. Circa de helft van de rundveemest wordt in de weide geproduceerd. De overige rundveemest, de
varkensmest en dè vleeskalverenmest wordt voor het merendeel in de
vorm van drijfmest geproduceerd. Mest van legpluimvee wordt voor
ca. 25% als vaste mest geproduceerd, slachtkuikenmest wordt geheel
in de vorm van vaste mest geproduceerd.

2.

Door een sterke uitbreiding van de veestapel, m.n. in Zuid en Oost
Nederland, zonder een evenredige groei van de afzetmogelijkheden
van mest aldaar, is in een aantal gebieden meer mest beschikbaar
dan voor de bemesting van landbouwgewassen aldaar noodzakelijk is.

3.

Via de mestbank "Gelderland", de mestbank "Brabant" en de.mestbank
"Limburg" wordt thans bijna een 1/2 min. ton mest per jaar over
langere afstand getransporteerd. De totaal getransporteerde
hoeveelheid mest door hierin gespecialiseerde bedrijven, inclusief
de mest die via de mestbanken afgezet wordt, bedraagt naar
schatting 2 min. ton per jaar. Daarnaast is er nog het korte
afstandstransport dat door de boeren zelf, of door loonwerkbedrijven uitgevoerd wordt.

Conclusies m.b.t. de kwaliteit van mest.
4.

Via onder meer de samenstelling van het voer, kan de samenstelling
van de mest beïnvloed worden. Er wordt naar gestreefd om de gehalten aan mineralen en zware metalen in het krachtvoer af te stemmen
op het nivo dat om fysiologische of voedingstechnische redenen
noodzakelijk is.

5.

Een goede kwaliteit van de mest, afgestemd op de vraag, is
belangrijk om de aanwendingsmogelijkheden zo groot mogelijk te
doen zijn en de afzetkosten te beperken. De kwaliteitsverbetering
en -bepaling, maar ook de gebruiksmogelijkheden van dierlijke
mest, behoeven nader onderzoek. Verdunning van mest door water is,
in verband met de hogere transportkosten ongewenst.

Conclusies m.b.t. verwerking en afzet van mest.
6.

Er zijn een aantal technieken om drijfmest te scheiden in fracties
die op verschillende wijzen aangewend of verwerkt kunnen worden.
Deze technieken worden echter nog niet in de praktijk toegepast.

7.

Indien normen worden gesteld voor het gebruik van dierlijke mest
op cultuurgrond, zoals dat in het kader van de Wet Bodembescherming kan gebeuren, zullen er, in afhankelijkheid van de hoogte van
de norm, structurele mestoverschotten ontstaan op bedrijfsniveau,
waarvoor afzetwegen gevonden moeten worden.
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8.

De afzetmogelijkheden van mest naar andere bedrijven worden bepaald door de vraag naar mest (acceptatiegraad). Bij de afzet zal
een financiële afweging plaatsvinden tussen de kosten voor afvoer
naar andere bedrijven en de kosten voor het verwerken
(zuiveren/verbranden) van mest.
Bemestingtechnisch gezien is er in de akkerbouwgebieden nog ruimte
om dierlijke mest op te nemen.
Indien de overschotregio's mest aanbieden die in de behoefte op
akkerbouwbedrijven voorziet, biedt dit perspectieven voor de vermindering van de problematiek.
Om uiteenlopende redenen, maar vooral ook door de hoge kosten van
transport en opslag, en de minder te reguleren invloed op het
groeiproces wordt thans relatief weinig dierlijke mest in de akkerbouwgebieden aangewend.
Het aanbod van mest dient afgestemd te worden op de vraag, waarbij
prijs, kwaliteit en beschikbaarheid op het juiste moment een centrale positie innemen. Als gevolg daarvan kan de vraag naar mest
toenemen.

9.

Afzet van mest (of mestfracties) buiten Nederland is thans vrijwel
niet mogelijk door invoerbeperkingen of hoge transportkosten.

10. Mest die niet direkt voor bemestingsdoeleinden kan worden aangewend, kan o.a. gezuiverd of verbrand worden.
Er is enige ervaring met het zuiveren van vleeskalverenmest, doch
met verbranden van mest is dit nog niet het geval.
Zuiveren en verbranden leiden alleen tot een definitieve oplossing
van de mestoverschotproblematiek, indien voor de mineralen die in
het residu in geconcentreerde vorm aanwezig zijn
afzetmogelijkheden gevonden worden. Door zuiveren en verbranden
vindt volumevermindering plaats en het raineralenconcentraat leent
zich mogelijk beter voor afzet of hergebruik.
Alleen exporteren van (mineralen uit-) mest, of het hergebruik
ervan, verkleint de hoeveelheid waarvoor binnen Nederland afzetmogelijkheden gevonden moeten worden.
Bij de recirculatiegedachte moet echter in ogenschouw genomen worden dat ook van buiten de landbouw in toenemende mate mineralen
beschikbaar komen die men op landbouwgronden wenst af te zetten.

Conclusies m.b.t. de berekening van overschotten.
11. Het Landbouw Economisch Instituut heeft op verzoek van de
Commissie van Advies en op basis van een in opdracht van de
Commissie Hinderpreventie Veeteeltbedrijven ontwikkeld optimaliseringsmodel, berekeningen uitgevoerd inzake de omvang van de
mestoverschotten, alsmede de kosten die met afzet van deze
mestoverschotten gepaard gaan. Om deze berekeningen te kunnen
uitvoeren heeft de Commissie van Advies keuzes moeten doen m.b.t.
uitgangspunten en randvoorwaarden. Deze werkwijze vereist grote
zorgvuldigheid bij de interpretatie van de eindresultaten. De
belangrijkste beperkingen worden bij de conclusies, welke op deze
berekeningen gebaseerd zijn, aangegeven.
12. De Commissie van Advies heeft ten behoeve van de berekeningen een
norm moeten kiezen voor de aanwendingsmogelijkheden van dierlijke
mest op gras- en bouwland.
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Zij heeft zich daarbij aangesloten bij de keuze die het LEI
gemaakt had voor normen van het Instituut voor de Bodemvruchtbaarheid, zoals die in de 70er jaren zijn opgesteld. De commissie
heeft de nieuwste inzichten op dit terrein niet meer bij de berekeningen kunnen betrekken, doch zij acht de voorliggende
resultaten voldoende indikatief voor het aangeven van de
problematiek.
Voorts is de commissie uitgegaan van een normering waarin bij de
akkerbouwgewassen het gewas snijmais een aparte positie is toegekend, omdat dit gewas andere eisen en mogelijkheden heeft t.a.v.
de bemesting.
De hier gekozen normeringen staan dus los van de bemestingsadviezen, en de toekomstige wettelijke normering.
Ook ten aanzien van het werkelijk gebruik van mest afkomstig van
andere bedrijven (acceptatiegraad) zijn aannames gedaan. Door variatie hierin, tezamen met variatie in de normstelling, was het
mogelijk een 9-tal varianten door te rekenen.
De berekeningen m.b.t. de mestproduktie zijn gebaseerd op de
situatie zoals die volgens de Landbouwtelling in mei 1982 was.
13. Volgens de in dit rapport gehanteerde rekenwijze, moet er bij de
gestelde normen en uitgangspunten, 16 a 18 miljoen ton mest buiten
de produktiebedrijven afgezet worden. Stringentere normen leiden
tot een grotere hoeveelheid af te zetten mest.
14. Indien Nederland verdeeld wordt in 31 gebieden, op grond van o.a.
overschottensltuatie en gemeente grenzen, kan, afhankelijk van
norm en acceptatiegraad, 6 a 13 miljoen ton mest in het eigen gebied aangewend worden, en moet 2 a 9 miljoen ton getransporteerd
worden naar een ander gebied. Afhankelijk van de beschouwde variant, moet er tot ca. 5 miljoen ton mest bewerkt, verbrand, of
gezuiverd worden.
Deze resultaten zijn gebaseerd op het optimaliseringsraodel, waarbij door middel van lineaire programmering gestreefd is naar minimale kosten. Indien er geen instantie is die de meststroraen
volledig kan sturen kunnen de hiervoor genoemde hoeveelheden zich
wijzigen. Dit is eveneens het geval indien de kosten die gepaard
gaan met transport, bewerking of verwerking van mest zich
wijzigen, of bepaalde technieken in de praktijk niet haalbaar
blijken. Uiteraard hebben de vraag naar mest, de waardering voor
bemestingswaarde en kwaliteit, en de onderlinge verschillen tussen
de mestsoorten een belangrijke invloed op de uiteindelijke
afzetmogelijkheden per onderscheiden mestsoort.
15. Uitgaande van de gehanteerde plaatsingsvolgorde en overige uitgangspunten bestaat de hoeveelheid, elders af te zetten mest van
ca. 18 miljoen ton, uit ca. 7,5 miljoen ton rundveedrijfmest, ca.
7,5 miljoen ton varkensdrijfmest, ruim 2 miljoen ton kippemest, en
1 miljoen ton vleeskalverenmest.
Beziet met de overschotten t.o.v. de geproduceerde hoeveelheden
dan kan 11% van de rundveemest, 52% van de varkensmest, ruim 80%
van de kippemest, en ruim 60% van de vleeskalverenmest als
overschot worden aangemerkt.
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Conclusies m.b.t. de financiële gevolgen.
16. De financiële gevolgen die de noodzakelijke afzet van mest met
zich meebrengen, zijn eveneens met het optimalisatiemodel berekend.
Deze moeten dus met dezelfde voorbehouden en beperkingen geïnterpreteerd worden als bij voorgaande conclusies is aangegeven. Er
dient gesteld te worden dat er geen onderscheid gemaakt is in
soort mest, dat er geen opbrengst voor mest is gerekend (een zekere compensatie tussen deze twee facetten is te verwachten) en dat
geen organisatiekosten zijn meegeteld.
Afhankelijk van de doorgerekende variant, blijken de gemiddelde
kosten te variëren van ca. f. 8 , — tot ca. f. 1 7 , — per ton (excl.
organisatiekosten, BTW en subsidies). Hierbij dient dan direkt opgemerkt te worden dat de laagste kosten behoren bij varianten
waarbij ervan uitgegaan wordt dat de theoretische plaatsingsmogelijkheden (acceptatiegraad) op bouwland geheel, of voor een groot
deel benut zullen worden. Varianten die van een benutting uitgaan
die de realiteit vermoedelijk beter benaderen leveren gemiddelde
'kosten die tussen de f. 1 2 , — en f. 1 7 , — liggen.
De genoemde bedragen zijn dus duidelijk minimum bedragen bij deze
normen en uitgangspunten. Indien er een scherpere normstelling
komt, of de acceptatiegraad van mest lager is, stijgen de kosten
snel doordat dan meer gebruik gemaakt moet worden van technieken
als zuiveren of verbranden. Het LEI heeft berekend dat de kosten
met ruim f. 1 , — per m zullen stijgen als niet het verbranden van
(pluimvee-)mest als een sluitstuk wordt opgenomen, maar in plaats
daarvan afzetkosten van f. 5 0 , — per ton voor niet in Nederland
aan te wenden mest (b.v. voor transport over een afstand van 500
km).
17. Op grond van de bedrijfsresultaten over 4 jaren uit het LEI steekproef net is nagegaan welke stijging het percentage bedrijven met
negatieve bedrijfsreserveringen ondergaat bij kosten voor afzet
van het mestoverschot van 10 of 20 gulden per m mestoverschot
t.o.v. de situatie met 0 gulden kosten. Het hebben van negatieve
bedrijfsreserveringen is een maatstaf is een maatstaf voor het in
gevaar komen van de continuïteit van de bedrijven.
Bij de gespecialiseerde rundveehouderij zou het percentage bedrijven met negatieve bedrijfsreserveringen in de afgelopen 4 jaren 1%
van het totaal aantal rundveehouderijbedrijven hoger gelegen hebben bij f. 1 0 , — mestafvoerkosten en 2% bij f. 2 0 , — . Bij de varkenshouderij was het voor de "slechtere" jaren 2 a 31 per f. 1 0 , —
kosten, en voor betere jaren 5%. Bij kosten ad f. 2 0 , — per m
verdubbelen deze percentages van bedrijven met negatief wordende
bedrijfsreserveringen.
Ook normatieve begrotingen voor de varkenshouderij geven aan dat
genoemde kosten de rentabiliteit sterk zullen beïnvloeden.
f
Bij de pluimveehouderij zou het aantal bedrijven 6 a 10% hoger gelegen hebben bij f. 1 0 , — kosten, en 2 a 6% bij f. 2 0 , — kosten.
18. De gevolgen voor de structuur van de veehouderij zullen verder
sterk beinvloed worden door de grondgebondenheid, regionale verschillen en de vestigingsplaats. Er zal wellicht enige belangstelling voor grondaankoop zijn, doch grondaankoop louter ten behoeve
van afzet van mest is bedrijfseconomisch niet rendabel.
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Differentiatie naar regio ten aanzien van de wettelijke maatregelen, maar ook de huidige situatie, kan spreiding in (intensieve)
veehouderij tot gevolg hebben.

Conclusies m.b.t. opzet en financiering van de mestbank.
19. De afzet van mest buiten het produktiebedrijf, kan volgens de
Commissie van Advies het best zo veel mogelijk vanuit het
particulier initiatief te gebeuren.
Wel zou op grond van de nieuwe Meststoffenwet een Landelijke Mestbank ingesteld kunnen worden die:
- een stimulerende en coördinerende rol vervult bij de afzet van
mestoverschotten;
- afzetmogelijkheden via de vraag naar mest tracht te scheppen;
- tracht kwaliteitsbevorderend op te treden en stimulerend en eventueel beherend optreedt ten aanzien van mestverwerkingsinstallaties en voorzieningen ten aanzien van transport en opslag;
- kan dienen als ontvanger voor elders niet of niet goed af te zetten overschotten.
20. De Landelijke Mestbank kan haar aktlviteiten het best ontplooien
door middel van regionale -afdelingen, met gedelegeerde bevoegdheden, rekening houdend met reeds bestaande structuren.
Zij zou een bestuurlijke samenwerking van overheden en bedrijfsleven kunnen zijn.
Controle op wettelijke regulering ligt niet op haar terrein, evenmin als het vaststellen van overschotten op bedrijfsniveau.
21. Voor de financiering van haar aktiviteiten ligt het voor de hand
dat de Landelijke mestbank uitgaat van een 3-ledige heffing:
a. een basisheffing voor alle mestproducerende bedrijven (t.b.v.
bevordering van afzet en kwaliteit in algemene zin, en werkzaamheden die desbetreffende veehouderijsektoren als geheel ten
goede komen);
b. een overschottenheffing voor veehouders waar sprake is van overschot dat buiten het bedrijf moet worden afgezet (t.b.v. maatregelen die in algemene zin bijdragen in het vergroten van afzetmogelijkheden van overschotten);
c. een afzetheffing op mest die daadwerkelijk aan de mestbank aangeboden wordt (t.b.v. afzet of "uit de markt nemen" van deze
mest).
22. De commissie constateert, dat regelgeving op dit terrein, een
omvangrijke aanpassing en organisatie tot gevolg kan hebben. Vooral
in de aanvangsperiode, zal de regelgeving zo eenvoudig mogelijk
moet zijn. Er moet zo veel mogelijk aangesloten worden bij hetgeen
op het terrein van mestafzet reeds gaande is. Ook administratieve
procedures moeten beperkt en eenvoudig gehouden worden. Een
aansluitplicht, alsmede b.v. de melding van elke partij mest die
buiten het bedrijf wordt afgezet vindt zij daarin niet passen.

Overige conclusies.
23. Coördinatie van initiatieven op het terrein van de overschottenproblematiek is noodzakelijk bij het streven naar V.ostenminimalisatie.
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24. Afzet van organische stoffen in de landbouw welke niet direkt vanuit de landbouw voortkomen (bijv. zuiveringsslib, compost e.d.)
verkleint de afzetmogelijkheden van dierlijke mest. Dit kan in de
toekomst grotere vormen aannemen. Ook op dit punt dient coördinatie
plaats te vinden en ligt er een verantwoordelijkheid voor alle
betrokken groeperingen.
25. Gezien de ingrijpendheid van een normstelling waarmee op lange termijn zo wel de directe landbouw als het totaal van de bodemvruchtbaarheid gebaat zijn, is een geleidelijke normstelling en een fasering van de regelgeving noodzakelijk.
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Aanbevelingen.
1.

De Commissie van Advies is van mening dat regelgeving op grond van de
Wet Bodembescherming en de Nieuwe Meststoffenwet zo spoedig mogelijk
ingevoerd moet worden.
Geleidelijke invoering en fasering is echter vereist, om het bedrijfsleven de kans te geven zich aan de betreffende wijzigingen aan te passen.

2.

De normstelling zou gezien de omvang van de problematiek op korte termijn afgestemd kunnen zijn op het landbouwkundig gebruik van de bodem
en de kwaliteit van de landbouwprodukten, waarbij de bodemvruchtbaarheid zo goed mogelijk op peil blijft.
Op langere termijn zou de normstelling meer op de 'bodemvruchtbaarheid
kunnen worden afgestemd.

3.

De vele vragen rondom aanwendingsmogelijkheden, bewerking en verwerking van mest dienen door middel van landbouwkundig onderzoek op korte
termijn van een antwoord te worden voorzien.
Perspectiefbiedende initiatieven dienen krachtig ondersteund te worden.
Speciale aandacht dient gericht te worden op het verbeteren van de
kwaliteit en op de kwaliteitsbepaling van mest. Verbetering en garantie op dit punt vergroten de afzetkansen.

4.

Beperking van de mineralen uitscheiding verdient de aandacht. Anderzijds moet gezocht worden naar mogelijkheden voor export van mineralen, en hergebruik. Ook past in dit verband het onschadelijk maken
d.ra.v. immobilisatie. Activiteiten en initiatieven op dit terrein
moeten gestimuleerd worden.

5.

Bij de voorlichting en onderwijs dient ingespeeld te worden op de toekomstige problematiek.

6.

Zo spoedig mogelijk dient een landelijk werkzame Mestbank ingesteld te
worden die de problematiek betreffende transport, opslag, bewerking en
verwerking van mest, onderkent en tracht oplossingen te bewerkstelligen. Zij dient te beschikken over regionale afdelingen met gedelegeerde
bevoegdheden en moet zoveel mogelijk rekening houden met de reeds
bestaande structuren. Haar taken verricht zij t.b.v. de veehouderij in
het algemeen, t.b.v. bedrijven die een berekend mestoverschot hebben,
en t.b.v. bedrijven die de mest naar de mestbank afzetten.
Een financieringsregeling die hierbij aansluit ligt dan voor de hand
(basisheffing, heffing voor overschotbedrijven, heffing voor het afzetten van mest naar de mestbank).
De mestbank zou geen controle op naleving van de wettelijke bepalingen
moeten verrichten.
Vooruitlopend op wettelijke maatregelen zou een stimulerend beleid ten
aanzien van (tussen-)opslag en transport gevoerd moeten worden.
Eveneens dienen aanbod en vraag naar dierlijke mest op elkaar afgestemd te worden.

7.

De rentabiliteit en de continuïteit van de agrarische bedrijven die
een mestoverschot zullen hebben dienen in het belang van zo wel het
betrokken bedrijfsleven als de overheid zo goed mogelijk in stand gehouden te worden.
Zowel financiering van de afzet van overschotten, als de normering en
de fasering dienen hierop afgestemd te worden.
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Door deze problematiek dient ook de concurrentiepositie van de Nederlandse veehouderij zo min mogelijk achterop te geraken bij andere
landen.
Reeds nu is een planologisch beleid gewenst dat mogelijkheden schept
om op een efficiënte wijze op- en overslagplaatsen te stichten.
Coördinatie van initiatieven en activiteiten op het gebied van de
overschottenproblematiek is noodzakelijk bij het streven naar
kos tenminimalisatie.
Daarnaast dient ook m.b.t. hergebruik van mineralen, afkomstig van
zowel binnen de landbouw als buiten de landbouw een samenhangend
beleid te worden gevoerd.
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HOOFDSTUK 1

Inleiding

Op 2 augustus 1983 heeft de Minister van Landbouw en Visserij aan de Landelijke Raad voor de Bedrijfsontwikkeling gevraagd advies uit te brengen
over een structurele aanpak van het probleem van de mestoverschotten in de
veehouderij. In zijn verzoek aan de Landelijke Raad vraagt de Minister
onder meer advies over:
- de financiële gevolgen van de toenemende mestoverschotten;
- de wijze waarop de mestproduktie en de mogelijkheden van afzet en verwerking beter op elkaar kunnen worden afgestemd;
- de consequenties voor de structuur van de intensieve veehouderij.
Voorts kunnen door de Landelijke Raad aanbevelingen worden gedaan voor een
betere coördinatie van de initiatieven die op la'ndbouwstructureel gebied
terzake kunnen worden ontplooid.
Ter voorbereiding van bovengenoemde advisering is door de Landelijke Raad
een Commissie van Advies inzake de Mestproblematiek ingesteld, welke Commissie op 1 november is geïnstalleerd. De samenstelling van deze Commissie
is aangegeven in bijlage I.
Het voorliggende advies is een weergave van de werkzaamheden zoals die tot
dusverre door de Commissie van Advies zijn uitgevoerd. Een deel van de gegevens, zoals die in het verslag vermeld staan, is gebaseerd op berekeningen die het Landbouw Economisch Instituut* heeft uitgevoerd met een computermodel dat ontwikkeld is in opdracht van de Commissie Hinderpreventie
Veeteeltbedrijven.
Om de problematiek van de mestoverschotten te kunnen beschrijven, was het
noodzakelijk dat er uitgangspunten gekozen werden. Dit stelt al direkt
voorwaarden aan de interpretatie van de resultaten van de berekeningen
zoals die in dit rapport staan aangegeven.
De voor dit advies gemaakte berekening van mestoverschotten en daarmee gepaard gaande kosten zijn derhalve slechts als een indicatie te beschouwen,
waardoor dit advies geen exact antwoord geeft op vragen betreffende de
werkelijk te stellen normen voor het gebruik van mest, de werkelijke
plaatsingsmogelijkheden van dierlijke mest, en de reële kosten die afvoer
van mestoverschotten met zich meebrengen.
Dit'advies is als volgt opgebouwd:
In hoofdstuk 2 van dit advies is de probleemstelling verwoord.
In hoofdstuk 3 is de hoedanigheid van diverse organische mestsoorten beschreven. Tevens is aangegeven op welke wijze de hoedanigheid van mest met
de thans bekende technieken kan worden beïnvloed.
De afzet en/of verwerking van organische mest komt aan de orde in hoofdstuk 4. Getracht is een compleet overzicht te geven van de thans bekende
afzet- en verwerkingsmogelijkheden. Ook wordt summier ingegaan op verwerkingsmogelijkheden die in de toekomst wellicht tot de raogelijkheden zullen
gaan behoren.
In hoofdstuk 5 is met behulp van berekeningen van het Landbouw Economisch
Instituut beschreven wat de financiële gevolgen zijn van de mestoverschotten, uitgaande van bepaalde normen t.a.v. het gebruik van organische mest
en uitgaande van verschillende plaatsingsvarianten.
In hoofdstuk 6 van dit advies heeft de Commissie van Advies een aanzet gegeven voor de wijze waarop de organisatie en de financiering van de afzet
(en eventueel verwerking) van mestoverschotten gestalte zouden kunnen
krijgen.
* De model-ontwikkeling en de berekeningen werden uitgevoerd door
Ing. H.H. Luesink en Ir. J.H.M. Wijnands.
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De mogelijk economische en structurele gevolgen van de mestoverschotten
zijn weergegeven in hoofdstuk 7. Evenals hoofdstuk 5 is dit hoofdstuk in
belangrijke mate gebaseerd op berekeningen van het Landbouw Econmmisch
Instituut.
In hoofdstuk 8 zijn een aantal specifieke aspecten met betrekking tot de
mestproblematiek beschreven.
Tevens zijn conclusies en aanbevelingen verwoord, en er is een samenvatting.
Met nadruk wil de commissie erop wijzen dat haar keuze betreffende de
normstelling een belangrijke stempel gedrukt heeft op de berekeningen zoals die in dit rapport zijn aangegeven. Deze keuze mondde deels uit in de
normen van het Instituut voor de Bodemvruchtbaarheid, zoals die in 1978
t.b.v. de Commissie van de Europese Gemeenschappen zijn geformuleerd. Deze
normen zijn echter zeer onlangs aangepast aan de huidige inzichten. Deze
aanpassing kon niet meer in het rapport verwerkt worden. Gezien het indicatieve karakter van de berekeningen acht de commissie dit echter geen
bezwaar.
De Commissie van Advies is zich ervan bewust dat dit advies de omvang van
de problematiek niet tot in alle finesses dekt. Nochtans is zij van mening
dat het voorliggende advies voldoende aangrijpingspunten biedt voor een
verdere discussie over deze problematiek in een breder vlak.
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HOOFDSTUK 2

Analyse van de problematiek van de mestoverschotten en de
probleemstelling.

2.1. Inleiding.
De omvang van de veestapel is de afgelopen decennia aanzienlijk toegenomen. Dit was mogelijk door intensivering van het grondgebruik en
met name door een sterke uitbreiding van het gebruik van voeders van
buiten het bedrijf.
Een deel van deze voeders (of componenten daarvan) is afkomstig van
buiten Nederland.
Door een verminderde koppeling tussen de veebezetting en de voederproduktie van de betreffende grond kan een overschot in de mineralenaanvoer naar het bedrijf, ontstaan. De toevoer van mineralen via met
name veevoer en meststoffen kan dan de afvoer via eindprodukten ver
overtreffen. Dit mineralenoverschot moet afgezet worden.
Deze problematiek geldt ook landelijk gezien; de koppeling tussen de
in de veehouderij geproduceerde totale hoeveelheid mest (mineralen)
en de voor de veehouderij in Nederland beschikbare hoeveelheid cultuurgrond is verminderd.

2.2. De produktie van mest.
De totale produktie van mest is te berekenen door het aantal dieren
te vermenigvuldigen met de mestproduktie zoals die per dier wordt
aangehouden. Uit de "Structuurenquete Bedrijven met Melkvee" (CBS,
1978/1979) bleek dat bijna 75% van de mest die melk- en kalfkoeien op
stal produceren, in de vorm van drijfmest opgeslagen wordt.
Voor varkensmest was dit percentage (benaderd via de hokcapaciteit)
volgens de "Structuurenquete Bedrijven met Varkens" (CBS 1980/1981)
bijna .89% bij mestvarkens en bijna 47% bij fokvarkens.
Bij de berekeningen is echter uitgegaan van volledig als drijfmest
gerekende produktie van rundvee en varkens. Enerzijds omdat de tendens naar drijfmest de laatste jaren steeds aanwezig was, anderzijds
omdat dit berekeningstechnisch eenvoudiger was. Bij leghennenmest is
ervan uitgegaan dat ca. 25% van de dieren gehuisvest is volgens systemen waarbij droge mest geproduceerd wordt.
Met inachtneming van het bovenstaande, is door het LEI de mestproduktie berekend. Evenals voor de andere berekeningen in dit rapport, is
de Landbouwtelling van mei 1982 als basis genomen.
Tabel 2.1.

De omvang van de mestproduktie in 1982
in 1000 ton
in procenten

Rundveedrijfmest
Mestkalverendrijfmest
Mestvarkensdrijfmest
Fokvarkensdrijfmest
Leghennenmest nat (drijfmest)
Leghennenmest droog
Slachtkuikenmest

66.973
1.708
8.575
6.051
2.244
187
279
86.017

77,86
1,98
9,97
7,03
2,61
0,2
0,03

Bron: LEI
Rundveeraest onderscheidt zich in deze opsomming, doordat het voor ca.
50% in de weide geproduceerd wordt, en doordat rundveemest veelal op
het eigen bedrijf kan worden aangewend.
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De samenstelling van mest van verschillende diersoorten, verschilt
sterk. De wijze waarop de dieren gehuisvest zijn heeft invloed op de
vorm waarin de mest voorkomt, (vaste mest - drijfmest) en de samenstelling ervan (zie bijlage II en hoofdstuk 3 ) .
Hierdoor dienen produktie van mest, en de afzetmogelijkheden ervan,
op mineralenbasis vergeleken te worden.

2.3. De afzetmogelijkheden.
Organische mest is van oudsher een gewaardeerd pfodukt bij de teelt
van landbouwgewassen.
Een belangrijk deel van de mest kan worden aangewend op het bedrijf
waar de mest geproduceerd werd, dit is met name op de rundveehouderijbedrijven het geval.
Ingeval er onvoldoende afzetmogelijkheden op het produktiebedrijf
zijn kan de mest t.b.v. bemestingsdoeleinden naar andere bedrijven
afgevoerd worden (waarbij de opbrengstprijs positief, negatief of
nihil kan zijn) of kan de mest worden verwerkt in een zuiveringsinstallatie. Wat dit laatste betreft is dit thans op zeer bescheiden
schaal aan de orde, te weten de voorzuivering van mestkalverendrijfmest in de installatie te Elspeet (capaciteit 20,000 ton per jaar).
Vrijwel alle mest wordt dus thans op de bodem aangewend.
De aanwendingsmogelijkheden, en het gebruik dat van die mogelijkheden
gemaakt wordt, bepalen de mogelijke mestafzet, en daarmee de eventuele mestoverschotten.
Het zal duidelijk zijn dat met name de hoeveelheid mest die kan/of
mag worden aangewend grote invloed heeft op het bestaan van eventuele
overschotten.
Indien alle cultuurgrond met organische mest bemest zou worden volgens de door het Instituut voor de Bodemvruchtbaarheid in 1978 opgestelde normen (zie bijlage H A ) , zou er landelijk gezien geen mestoverschot zijn. Dit volgt uit de berekeningen van het LEI, (bijlage
VIII,
variant a) waarop in hoofdstuk 5 zal worden ingegaan.
Daarbij wordt dan wel uitgegaan van een volledige afname van mest
volgens de gehanteerde uitgangspunten.
Echter, door

- regionale onevenwichtigheden in produktie en
afzetmogelijkheden van mest;
- het niet volledig beschikbaar zijn van alle
cultuurgrond (doordat het gebruik van mest soms
technisch niet kan, of doordat niet alle betreffende
ondernemers de aangeboden dierlijke mest willen
gebruiken);
- het strakker stellen van gebruiksnormen
kunnen en zullen er regionaal, maar ook landelijk mestoverschotten
ontstaan.
Daarnaast kan gesteld worden dat sommige kunstmeststoffen, en, in
toenemende mate compost en het slib van zuiveringsinstallaties een
zeker beslag leggen op de afzetmogelijkheden van organische mest.
Opgemerkt dient te worden dat processen als vergisting van mest en
compostering in feite geen oplossing vormen voor het uit de markt
<
nemen van mest. Er blijft immers na het proces weer mest over. Wel
kunnen deze processen ertoe bijdragen dat de afzetkosten van mest
verlaagd worden en dat de acceptatie vergroot wordt. Met name indien
er van tijdelijke mestopslag sprake is, kan dit een gunstig effect
hebben op de afzetmogelijkheden.
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Hoewel de winning en de aanwending van gas uit mest thans nog weinig
perspectief op praktijkschaal biedt, zullen in de. toekomst de mogelijke baten hieruit een positieve invloed kunnen hebben op de afzetkosten van mest.
Anderzijds zou de acceptatie (en daarmee het afzetperpectief) van
uitgegiste mest mogelijk groter kunnen zijn door de vermindering van
de stankemissie.
Ook handelingen als drogen van (pluiravee-)mest en eventueel composteren kunnen de afnamebereidheid ten goede komen, doch kwaliteit en
prijs zijn daarbij van wezenlijk belang.

2.4. Regionale verschillen.
Dat met name in Zuid en Oost Nederland problemen met de afzet van
mest zijn ontstaan, is het gevolg van de sterke uitbreiding van de
veestapel daar, terwijl de aanwendingsmogelijkheden niet evenredig
toenamen.
In bijlage III zijn de omvang en de toename van de veestapel in
Nederland, en in Gelderland, Noord-Brabant en Limburg aangegeven.
Door de sterke groei van de varkens- en pluimveestapel is, met name
in sommige regio's in voornoemde gebieden, het aanbod van dierlijke
mest sterk gegroeid.
Door het niet-grondgebonden karakter van de varkens- en pluimveehouderij dient de geproduceerde hoeveelheid dierlijke mest in veel
gevallen geheel of voor een deel buiten het eigen bedrijf te worden
afgezet of verwerkt. Voor de afzet komen zowel akkerbouwbedrijven als
ook rundveebedrijven in aanmerking. De afzetmogelijkheden naar rundveebedrijven zijn in de afgelopen jaren echter steeds geringer geworden door de toename van de veebezetting op deze bedrijven, hetgeen
gepaard ging met een toename van de rundveedrijfmestproduktie.
Het gevolg van deze .situatie is dat de hoeveelheid aangeboden dierlijke mest in deze regio's thans dusdanig groot is dat aanwending van
deze mest op de cultuurgrond alleen in de eigen regio niet verantwoord is.
Het aanwenden van te grote hoeveelheden dierlijke mest heeft op korte
termijn schadelijke gevolgen voor de gewassen (zoals b.v. legering
van granen) en kan leiden tot ontoelaatbaar hoge uitspoeling naar het
grondwater (van b.v. nitraten).
Op langere termijn kunnen effecten optreden als ophoping van koper
uit varkensmest in de bodem, ophoping van fosfaten in de bodem e.d.
Een en ander houdt in dat het zowel uit landbouwkundig oogpunt als
uit het oogpunt van milieubescherming ongewenst is dat te grote hoeveelheden dierlijke mest op cultuurgronden worden aangewend.
Vast staat dat in een aantal regio's zoveel dierlijke mest beschikbaar is dat bij aanwending op cultuurgronden in de eigen regio uit
landbouwkundig oogpunt overmatige bemesting plaatsvindt.
De betrokken veehouders worden in dergelijke regio's voor de keuze
geplaatst de (drijf)mest te laten verwerken of af te zetten naar
regio's waar nog voldoende opnamecapaciteit bestaat (akkerbouwgebieden). Dit brengt nog al wat financiële consequenties met zich mee
zoals transportkosten e.d.
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2.5. Afstemming van produktie en afzet van mest op dit moment:.
De geproduceerde mest wordt momenteel nagenoeg geheel aangewend op
landbouwgronden.
De mest wordt voor het merendeel naar de plaats van bestemming getransporteerd door de veehouders zelf, deels besteden zij dit uit aan
loonwerkbedrijven.
Een relatief zeer geringe hoeveelheid, te weten 20.000 ton kalvergier
per jaar wordt in de speciale zuiveringsinstallatie te Elspeet verwerkt, en aldus "uit de markt" genomen.
Voor afzet van de drijfmest zijn door de 3 in Nederland werkzame
mestbanken, met overheidssubsidie, afzetmogelijkheden gecreëerd over
langere afstand.
Hun mestomzet is aangegeven in tabel 2.2.
Tabel 2.2. Drijfmestomzet mestbanken in 1983 x) (1.000 ton).
Mestbank
Gelderland
Pluimveedri jfmes t
50 - 100 km
meer dan 100 km
Totaal
165,0
Overige drijfmest
50 - 100 km
meer dan 100 km
Totaal
42,2
Totale omzet

38%
62%
100%
27%
73%
100%

207,2

Mestbank
Brabant

Mestbank
Limburg

Totaal

64,1

42%
58%
100% 49,6

50%
41%
50%
59%
100% 278,7 100%

78,4

41%
59%
100% 39,9

91%
50%
9%
50%
100% 160,5 100%

142,5

89,4

439,2

x) voorlopige cijfers.
De mestbanken hebben dus een totaal-omzet van ca. 440.000 ton.
Daarnaast vindt nog niet gesubsidieerde afzet plaats.
Tabel 2.3. Niet gesubsidieerde afzet (in 1000 ton).
Gelderland 1)
drijfmest
vaste mest
Totaal

205
170
375

N. Brabant 2)
499
298
797

1) enquête West Veluwe 1982 is basis
2) enquête Prov. Dir. BO 1982/1984
Met betrekking tot Limburg zijn geen enquete-gegevens voor handen,
doch verwacht mag worden dat ook daar de niet-gesubsidi'ëerde afzet,
de afzet via de mestbank met een faktor 2 of meer overtreft.
In totaal wordt er jaarlijks door hierin gespecialiseerde bedrijven
via wel en niet gesubsidieerd transport dus ca. 2 miljoen ton
(drijf )mest getransporteerd,
In hoofdstuk 5 wordt aangegeven dat, bij toepassing van de IB-normen,
(1978) en een benutting van 100% van de potentiële afzetmogelijkheden, er ca. 18 miljoen ton mest van bedrijven met een berekend
mestoverschot moet worden afgezet.
Hiervoor is deels mogelijkheid in de eigen regio, doch ook zal een
deel over langere afstand getransporteerd moeten worden (bijlage
VIII).
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In'dit licht bezien is de omvang van het huidige langere-afstandtransport, gering te noemen.

2.6. Wettelijk kader.
Om nadelige effekten van mest en bemesting voor het produktievermogen
van de grond en voor het milieu tegen te gaan, wordt vanuit diverse
invalshoeken aandacht aan mest geschonken.
Met name de in voorbereiding zijnde Wet Bodembescherming en de nieuwe
Meststoffenwet hebben hierin een aandeel, doch ook de Hinderwet heeft
raakvlakken.
Ook in het kader van de verzuringsproblematiek staat mest (met name
de ammoniakuitstoot daaruit) in de belangstelling. Aan de Hinderwet
en de verzuringsaspecten zal in dit verslag slechts summier aandacht
worden besteed.
De aan overmatige bemesting verbonden gevolgen voor de produktiewaarde van landbouwgronden op korte en langere termijn en de gevolgen
voor het milieu (op deze punten wordt in dit verslag niet ingegaan)
hebben ertoe geleid dat er een aantal wettelijke maatregelen in
voorbereiding zijn.
Middels de in voorbereiding zijnde Wet Bodembescherming kunnen bij
algemene maatregelen van bestuur grenzen gesteld worden aan de hoeveelheid meststof dus ook aan dierlijke mest die op cultuurgrond gebracht mag worden.
In het kader van de in voorbereiding zijnde nieuwe Meststoffenwet
kunnen o.a. regels gesteld worden met betrekking tot de doelmatige
afvoer van overschotten aan dierlijke mest.
Invoering van deze wetten en hun algemene maatregelen van bestuur zal
tot gevolg hebben, dat aanzienlijk meer dierlijke mest op de een of
andere manier uit een aantal overschotgebieden verwijderd zal moeten
worden via transport, via verwerking, of via een combinatie hiervan,
dan thans het geval is. Het valt te voorzien dat hiermee aanzienlijke
kostenverhogingen gemoeid zullen zijn.
Deze kostenverhogingen zullen van grote invloed zijn op het rendement
in de betreffende sectoren. Dit kan grote gevolgen hebben voor de
sectoren als geheel en voor de individuele producenten. Zonder nadere
regulering valt te voorzien dat er grote verschillen zullen ontstaan
tussen diegenen die direkt of indirekt over voldoende afzetmogelijkheden beschikken en diegenen die niet over die mogelijkheden beschikken.
Nog los van de vraag of deze onevenwichtigheid (deels) zal kunnen
worden weggenomen, is het van belang dat de afzet van de mestoverschotten op zo efficiënt mogelijk wijze plaatsvindt.
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HOOFDSTUK 3.
3.1.

Organische mest: soorten en samenstelling.

ALGEMEEN.
Afgezien van de slachtkuikenhouderij is in de veehouderij het dunne
mest- of drijfmestsysteem algemeen verbreid. Dit systeem heeft grote voordelen die met name tot uiting komen bij de uitvoering van de
gebouwen, en de arbeid bij de verzorging van de dieren.
Rundvee- en varkenstnest wordt overwegend als drijfmest geproduceerd, legpluimveemest voor circa 3/4, doch slachtkuikens worden
algemeen op strooiselvloeren gehouden, zodat hier uitsluitend vaste
mest geproduceerd wordt.
Vaste mest ontstaat meestal door het toevoegen van strooisel aan de
mest (stro, houtvezel, etc.) doch kan ook ontstaan door scheiding
van de vaste en de vloeibare fractie (b.v. door zeeftechnieken en
door drogen).
Drijfmest en vaste mest hebben elk hun voor- en nadelen bij opslag,
transport en afzet.
Tijdens de opslag van drijfmest treedt ontmenging op door bezinking
en de vorming van drijflagen. Dit kan alleen door intensief roeren
of rondpompen worden opgeheven. Een goede menging is een absolute
voorwaarde voor het afleveren van een aanvaardbare kwaliteit.
Gebeurt dit niet dan heeft in feite elke partij een andere samenstelling.
Voor grot'e opslagbassins is er nog geen goede methode voor menging
beschikbaar doch er wordt wel onderzoek naar gedaan.
De goede verpompbaarheid van,drijfmest is een voordeel bij het
mesttransport. Bij grote afstanden slaat dit echter om in een nadeel vanwege het hoge watergehalte. Wanneer het transport gepaard
gaat met tussenopslag lijkt het voorhands eenvoudiger om op de akkerbouwbedrijven opslag te realiseren voor vaste mest»
Uit dunne mest kan biogas worden gewonnen, doch de vraag is in hoeverre dit rendabel is.
In dit kader moet ook gewezen worden op het feit dat mest de voornaamste stankbron is op veehouderijbedrijven en dat uit mest ammoniak vrijkomt.
Onderzoek zal moeten uitwijzen in hoeverre hier bij de diverse
huisvestingssystemen rekening mee kan worden gehouden,
In zijn algemeenheid kan gesteld worden dat de stankuitworp van
drijfmest groter is dan van vaste mest. Met de amraoniakemissie is
waarschijnlijk het tegenovergestelde het geval.
Hoewel in feite alle in de veehouderij geproduceerde mest bijdraagt
aan het toenemend mineralenoverschot, wordt in dit verslag slechts
ingegaan op de belangrijkste soorten. Dit houdt echter niet in dat
de door schapen, geiten, paarden, overige pluimveesoorten (eenden,
kalkoenen e t c ) , konijnen en pelsdieren geproduceerde mest volledig
buiten de problematiek gehouden kan worden.
De produktie van mest en de daarin voorkomende belangrijkste mineralen wordt weergegeven in tabel 3.1. De gehalten aan diverse stoffen staat in bijlage II.

I

I

I
I
I
I
I
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I
I
I
I
I
I
I
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tabel 3.1. Mest- en mineralenproduktie van diverse diersoorten.
(Produktie in kg per jaar.)
Volume*
Rundveedrijfraest (180 dgn) 10.000
Vleeskalveren (plaats)
3.000
Mestvarkens (plaats)
1.600
Fokvarkens (incl. biggen)
5.000
Leghennen (100 dieren)
8.000
Slachtkuikens (100 dieren)
700
droge leghennenmest
(100 dieren)
3.000

ds

N

P205

K20

950 44,0
60
9,0
128
8,8
300 19,5
1120 73,6
406 18,2

18,0
3,9
7,5
18,5
64,0
16,8

55,0
7,2
8,0
19,5
40,0
15,1

1740 63,0

75,0

60,0

J*"/.
9?
2
&
6

V
i4?

**

*Berekend,als drijfmest, behalve leghennenmest en slachtkuikenmest.
Aan het landbouwkundig gebruik van dierlijke mest zijn een aantal
bekend veronderstelde beperkingen verbonden. Enkele daarvan worden
nog even kort belicht.
Rundveemest wordt voornamelijk gebruikt op het eigen bedrijf, zowel
op grasland als op snijmais. Afzet van overschot naar grasland op
andere bedrijven vindt, voorafgaande aan- of in het weideseizoen
echter nauwelijks plaats i.v.m. smaakbeUnvloeding van het gras. Bij
afzet naar akkerbouwbedrijven bestaat o.a. de vrees voor insleep
van onkruiden (b.v. hanepoot) of voor chloorschade.
(Rundveedrijfmest bevat meer chloor dan andere drijfmestsoorten).
Fokzeugenmest bevat vaak veel reinigingswater, en is door de concentratieverlaging die hierdoor optreedt minder gemakkelijk af te
zetten naar andere bedrijven.
Mestvarkensmest wordt met name door het relatief hoge kopergehalte
als meststof soms minder gewaardeerd.
Mest van vleeskalveren is door zijn lage concentratie moeilijk rendabel af te zetten.
Slachtkuiken- en kippenmest (zowel vaste mest als drijfmest) zijn
door de relatief hoge bemestingswaarde goed af te zetten, hoewel
attentie met betrekking tot zware metalen geboden is. Bij droge
slachtkuikenmest is er kans op verspreiding van onkruidzaden indien
stro als strooisel is toegepast.
3.2.

Be'invloeding van de samenstelling van organische mest.

3.2.1. Beïnvloeding door het voer.
De hoeveelheden mineralen en zware metalen die in mest terecht komen zijn afhankelijk van de verhouding ruwvoer-krachtvoer, de gehalten in deze voeders, de diersoort en het beschouwde mineraal of
metaal. Bij bepaalde mineralen is ook de fysiologische status van
het dier belangrijk (jonge, snelgroeiende dieren houden b.v. meer
fosfor vast).
Hoewel binnen de diersoorten variaties zullen optreden is het in
dit verband niet relevant hier uitvoerig op in te gaan.
De samenstelling van mengvoeders wordt overigens ook bepaald door
de prijsverhouding van de grondstoffen. Afhankelijk van de eiwitprijs kan bijvoorbeeld het eiwitgehalte van het voer en daarmee het
stikstofgehalte van de mest variëren.
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In dit verslag Is uitgegaan van een gemiddelde situatie m.b.t. de
gehalten in de mest.
Overigens dient opgemerkt te worden dat het beleid er wel op gericht is om de gehalten aan bepaalde mineralen en zware metalen
zoveel mogelijk terug te dringen door verlaging van de toevoeging
of een andere grondstoffenkeuze. Het betreft hier o.a. fosfaat
(wordt in sommige voeders al niet meer toegevoegd), koper (max. gehalten recent opnieuw verlaagd), cadmium en zink.
3.2.2. Beïnvloeding van de samenstelling van organische mest door water of
strooisel.
Door waterverliezen naar de mest wordt het af te voeren volume vergroot en daarmee stijgen de kosten van mestafvoer. De praktijk zal
er daarom ongetwijfeld naar streven de hoeveelheid verdunningswater
te beperken. Door de mestbanken is hier bij hun leveranciers reeds
veelvuldig opgewezen, maar deze hebben nog een ontsnappingsmogelijkheid door de dunste mest in de omgeving af te zetten.
Bij de ontwikkeling van huisvestingssystemen is extra aandacht nodig voor:
a. de wijze van drinkwater verstrekken zodat geen water gemorst
wordt of morswater niet in de mest terecht komt;
b. eenvoudig reinigbare stallen w.o. hokafscheidingen en vloeren,
zodat in korte tijd en met weinig water gereinigd kan worden.
Bij het ontwikkelen van huisvestingssystemen met weinig waterverliezen verdient vooral de zeugenhouderij de aandacht omdat hier
grote hoeveelheden schoonmaakwater worden gebruikt. Gedacht kan
worden aan het beperken en/of het afzonderlijk opvangen van dit
schoonmaakwater.
Het gebruik van strooisel in zodanige hoeveelheden dat weer vaste
mest geproduceerd zou kunnen worden, is in principe mogelijk door
terug te gaan naar vroegere huisvestingssystemen.
Dit betekent echter een sterke verhoging van arbeidskosten en een
grote vraag naar geschikt strooisel.
Het is op dit moment niet bekend of het mogelijk is deze problemen
te ondervangen.
Daarnaast dient duidelijk gesteld te worden dat hiermee het probleem van het mineralenoverschot natuurlijk niet opgelost wordt.
Wel kan toevoegen van stro soms, op bescheiden schaal de afzetmogelijkheden vergroten (alternatief voor compost). Hierbij is echter
een economische afweging vereist.
3.3.

Technieken voor het bewerken van mest.
Het overgrote deel van de in ons land geproduceerde mest heeft een
droge stofgehalte van minder dan 10%. Terecht rijst daarom de vraag
of hieruit langs mechanische weg een drogere mest afgescheiden kan
worden.
De natte fractie (duur in transportkosten) kan dan op een andere
wijze afgezet worden dan de drogere fractie.
Een aantal technieken zijn thans in onderzoek of op praktijkschaal
operationeel, waaronder ook enkele die niet in eerste instantie op
scheiden gericht zijn.
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In bijlage IV worden een aantal technieken besproken, te weten:
- scheiden door middel van flltermatten die onder de roostervloer
kunnen worden aangebracht (raestvarkensstallen);
- scheiden van rundveemest;
- scheiden met een mobiele centrifuge;
- drogen van pluimveemest met ventilatielucht;
- beluchten van mest;
- biogaswinning.
Een aantal technieken vergen een zodanig omvangrijke installatie en
een vergaande technische know-how dat deze niet op bedrijfsniveau
zijn toe te passen. Ook deze zijn in bijlage IV aangegeven.
Het gaat daarbij om:
- scheiden d.m.v. de zeefbandpers;
- eiwitwinning uit mest.

HOOFDSTUK 4

4.1.

Afzet en verwerking van o r g a n i s c h e mest.

ALGEMEEN.
Wanneer middels de Wet Bodembescherming r e g e l s worden g e s t e l d t e n
a a n z i e n van h e t g e b r u i k van mest z a l d i t i n de overschotgebieden
kunnen r e s u l t e r e n i n een s t e r k e toename van de mestafvoer. D i t bet e k e n t e n e r z i j d s d a t de p l a a t s b a a r h e i d van de mest e e n beperkende
f a c t o r kan worden, en a n d e r z i j d s d a t de t r a n s p ~ r t a f s t a n d e nen daarmee de t r a n s p o r t k o s t e n g r o t e r worden. De vraag wordt dan a c t u e e l
welke a l t e r n a t i e v e afzetmogelijkheden e r voor de mest z i j n . I n d i t
hoofdstuk worden de t h a n s beschikbare mogelijkheden besproken en
wordt een s c h a t t i n g gemaakt van de b i j b e h o r e n d e k o s t e n .
U i t e r a a r d hangt de hoogte van de k o s t e n a f van de gekozen u i t g a n g s punten, z o a l s omvang van de i n s t a l l a t i e en de r i j a f s t a n d voor aanv o e r e n a f v o e r . Voor een beoordeling van de h a a l b a a r h e i d van een
verwerkingsmethode i s i n z i c h t nodig i n de a l t e r n a t i e v e n en i n de
b e t e k e n i s van h e t systeem voor de t o t a l e m e s t a f z e t . Deze a s p e c t e n
komen aan de orde i n h e t hoofdstuk 5, d a t i s gebaseerd op berekeningen van h e t L E I . Teneinde de beide hoofdstukken te kunnen vergel i j k e n z i j n z o v e e l mogelijk d e z e l f d e u i t g a n g s p u n t e n gekozen a l s i n
de LEI-studie.
Het onderzoek omtrent de verwerking van m e s t o v e r s c h o t t e n h e e f t z i c h
t o t nog t o e v r i j w e l u i t s l u i t e n d g e r i c h t op dunne mest van varkens
e n mestkalveren.
Weliswaar i s ca. d r i e k w a r t van de i n ons l a n d geproduceerde mest
rundveemest, maar deze kan g r o t e n d e e l s op h e t e i g e n b e d r i j f worden
aangewend. Rundveebedrijved met een z e e r d i c h t e v e e b e z e t t i n g z u l l e n
een overschot hebben d a t moet worden afgevoerd.
I n d i t hoofdstuk i s onderscheid gemaakt t u s s e n de a f z e t van mest en
de verwerking van mest.
Deze begrippen worden a l s v o l g t g e d e f i n i e e r d :
met a f z e t z i j n bedoeld d i e a l t e r n a t i e v e n w a a r b i j de bemestingswaarde i n d i r e c t e z i n wordt benut;
onder verwerking wordt v e r s t a a n a l t e r n a t i e v e n w a a r b i j de bemestingswaarde n i e t , of n i e t i n d i r e c t e z i n wordt benut.

-

I n b e g i n s e l wordt e r v a n u i t g e g a a n d a t mest een waardevol produkt
i s . S l e c h t s i n d i e g e v a l l e n waarin mest n i e t meer voor bemestingsd o e l e i n d e n kan worden aangewend, en ook geen andere n u t t i g e bestemming kan vinden, i s mest a l s een a f v a l s t o f aan t e merken.
I n d i t hoofdstuk z a l met name de a f z e t c.q.
mest worden besproken.

4.2.

Afzet.

4.2.1.

Huidige s i t u a t i e .

verwerking van d r i j f -

Door i n m e s t t r a n s p o r t g e s p e c i a l i s e e r d e b e d r i j v e n ( i n c l u s i e f t r a n s p o r t v i a de mestbanken) wordt j a a r l i j k s ca. 2 m i l j o e n t o n mest a f gevoerd van de o v e r s c h o t b e d r i j v e n .
Daarnaast wordt door veehouders z e l f , a l of n i e t v i a loonwerkbed r i j v e n ook mest a f g e z e t b u i t e n h e t p r o d u k t i e b e d r i j f .
T r a n s p o r t b u i t e n de mestbanken om v i n d t i n de r e g e l o v e r k o r t e r e
afstand plaats.
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De kosten voor het transport van de mest (bij > 50 km ca. f. 4 , — +
10 cent per km enkele reis bij direct transport) moeten worden
gedekt door de opbrengstprijs. Deze hangt af van het seizoen, de
soort mest en ook enigszins van de afstand tot het produktiegebied,
en de hoedanigheid ervan.
In 1983 was de opbrengstprijs van de mest die dooc bemiddeling van
de mestbanken werd afgezet als volgt (in f. per m ):
Mestbank
Gelderland
Brabant
Limburg

Pluimveedri jfmes t
f. 1 3 , — tot f. 1 8 , —
" 10,50 tot " 13,50
" 12,50 tot " 1 7 , —

Overige
f. 8 , — tot f. 1 4 , —
" 7,50 tot "
8,—
" 8 , — tot "
9,25

(Boelrijk, 1984.)
Deze opbrengstprijs is voldoende voor transportkosten overeenkomend
van 70 - 100 km voor pluimveedrijfmest en 40 - 60 km voor varkensdrijfmest. De meeste mest wordt over een veel grotere afstand vervoerd. Dit is alleen mogelijk doordat de mestbanken een transportsubsidie betalen. De middelen hiervoor komen beschikbaar uit een
overheidssubsidie van f. 2.000.000,— en een eigen bijdrage door-de
veehouder van f. 1,75 per m pluimveedrijfmest, en f. 3 , — per m
overige drijfmest.
De overheidssubsidie bedraagt (per 1-1-1984):
Pluimveedrijfmest

75 - 100 km f. 3 , ~
100 - 175 km " 5,50
> 175 km " 7,50

Varkensdrijfmest

50 - 100 km f. 4 , —
100 - 175 km " 6,—
> 175 km " 8,—

Doordat de afnemer de mest alleen kan gebruiken in het najaar
(kleigrond) of in voor- en najaar (zandgrond) vindt het transport
overwegend in die perioden plaats.
Bij een verdere toename van de af te voeren hoeveelheid kan de
vraag gesteld worden of het niet efficiënter is een deel van de
mest op te slaan in de afzetgebieden. Het transport kan daardoor
beter gespreid en dus goedkoper worden. Hiertegenover staan dan de
kosten voor op- en overslag van mest.
Tot nog toe blijken de afnemers weinig genegen om zelf een mestopslag te bouwen. Er is daardoor een tendens naar het bouwen van
mestopslagcapaciteit door de vervoerders of de mestbanken. Met de
technische uitvoering van deze centrale mestopslag is nog weinig
ervaring opgedaan. Onder andere door enkele zgn. innovatieprojecten
worat getracht in deze materie meer inzicht te krijgen.
Zowel grootschalige- als de kleinere opslagvoorzieningen dienen nader op hun voor- en nadelen te worden bekeken.
4.2.2. Afzetmogelijkheden in de akkerbouw.
Door op percelen t.b.v. de teelt van aardappelen, suikerbieten en
groentegewassen organische stof (b.v. uit mest) te geven wordt de
bodemstructuur, en daardoor de opbrengst gunstig beïnvloed.
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Bij een gelijk blijvende kunstmest N gift kunnen bij een organische
stoftoevoer van 3.500 kg os/ha de volgende opbrengstvermeerderingen
worden verwacht:
aardappelen
5%
suikerbieten
3% (suikeropbrengst)
groentegewassen
5%
snijmais
5%
(Bron: Handboek PAGV 1981)
Bovengenoemde gift van 3.500 kg droge organische stof komt ongeveer
overeen met de IB-norm (1978).
Op gronden met een voor bieten niet optimale pH (zandgronden) zijn
de opbrengstvermeerderingen voor bieten hoger.
Het tijdstip van toediening is bij aanwending van mest van belang.
Bij voorjaarstoediening wordt, door de invloed van chloor in de
mest, de hierboven aangegeven opbrengstverhoging niet gehaald.
Op de meeste kleigronden is de voorjaarstoediening overigens niet
goed mogelijk. Daarnaast kan gesteld worden dat bij najaarstoediening een belangrijk deel van de direct opneembare stikstof verloren
gaat, indien de mest niet over een groenbemester wordt aangewend.
Daardoor kan niet bespaard worden op de stikstofgift uit kunstmest.
In alle gevallen moet rekening gehouden worden met de werkingscoefficient van stikstof.
Door een wisselende mate van vrijkomen van stikstof uit organische
mest is er namelijk risico .t.a.v. overmatige bemesting met stikstof
waardoor er problemen ontstaan als:
- legering bij granen
- lager onderwatergewicht en meer selectieproblemen bij aardappelen
- te laat afrijpen bij diverse gewassen
- een lager % winbare suiker alsmede sapzuiverheid bij suikerbieten
- te hoog nitraatgehalte in groente en voedergewassen.
Rekening houdend met deze problemen is het voorlichtingsadvies gebaseerd op gebruik van organische mest op percelen waar consumptieaardappelen of bieten verbouwd worden.
Gebruik van dierlijke mest met een laag organisch stofgehalte is
voor de akkerbouw niet interessant.
Bij aanwending van de dunste mestsoorten (kalverdrijfmest, filtraat
van mestscheiding, zeugenmest) vormt de maximale N-gift al een beperking voordat er sprake is van een gift van 3.500 kg os/ha. Bij
aanwending van deze mestsoorten zal de beschreven opbrengstverhoging dus niet bereikt kunnen worden.
De waarde van mest is, op grond van opbrengstverhoging en besparing
op kunstmestmineralen te bepalen. Voor de akkerbouwer geeft het
toepassen van organische mest voordeel als de kosten (incl. kosten
van verspreiden) onder de theoretische bemestingswaarde (incl. opbrengstverhoging) liggen. Daarbij dient dan wel opgemerkt te worden
dat de akkerbouwer met name geïnteresseerd is in mest vanwege de
toevoer van organische stof. Voor grasland speelt meer de toevoer
van mineralen.
De vraag is echter hoe de prijszetting van organische mest zal worden door de invloed van de op handen zijnde wettelijke maatregelen.
Daarmee is dan gezegd dat in tabel 4.1. aangegeven opbrengsten uiteindelijk bepaald zullen worden door vraag en aanbod. Gezien het
grote aanbod van mest zullen de prijzen wel onder druk komen te
staan.
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De in tabel 4.1. aangegeven prijzen zijn indicatief. Zij zijn geënt
op het Zuidwestelijk kleigebied.
Uiteraard worden ze in belangrijke mate beïnvloed door de keuze van
de uitgangspunten, die door Wijnands en Luesink (1983) voor de theoretische prijzen is gemaakt.
Tabel 4.1 Theoretische prijzen voor dierlijke mest van verschillende diersoorten voor 3 gewassen en praktische prijzen in
guldens per ton, alles incl. verspreiden. (Bronnen: J.
van Kreij, 1983; Consulentschap voor de Akkerbouw en
Rundveehouderij te Goes, 1983.)

The oretische prijzen

Mestsoort

Rundveedri jfmes t
Varkensdrijfmest
Mes tkalverendri jfmest
Droge pluimveemest
Pluimveedrijfmest
Slachtkuikenmest
Koek filterraat
varkens
Filtraat filtermat
varkens
Koek scheiding
varkens
Filtraat scheiding
varkens
Slib kalvermestzuivering

Piraktische

Mais

Aardappelen

Bieten

P ]rijzen

f 5,91
- 10,31

f 9,83
- 13,19

f 3,09
- 5,82

-

-

-

1,52
27,06
8,46
28,02

f 5,"
- 8,*
- 1,—
- 40,- 13,50
- 40,- 15,-

3,47
43,18
14,26
44,66

5,25
56,50
17,60
60,53

- 17,76

- 20,79

- 10,72

-

1,05

- 3,62

0,38

- 19,08

- 22,12

- 11,56

- 15,-

- 0,97

-

3,68

- 0,29

-

1,—

-

-

8,05

- 3,31

-

5,~

6,39

-

1,—

Opgemerkt dient te worden dat de praktische prijzen voor mestkalverdrijfmest, slachtkuikenmest, en produkten van filtering, scheiding en zuivering geschat zijn omdat deze in het betreffende gebied
nog nauwelijks afgezet worden. Voor de praktische prijzen geldt dat
deze globaal zijn en dat de prijszetting in de toekomst onduidelijk
is.
Afzetmogelijkheden in de Tuinbouw.
De praktische afzetmogelijkheden liggen in de tuinbouw hooguit in
de vollegrondsgroententeelt (o.a. asperges) en in de bloembollenteelt.
In de tuinbouw worden i.v.m. de snelle teeltopvolging hoge eisen
gesteld aan de bewerkbaarheid van de grond, en wordt dus de prijs
gesteld op een regelmatige aanvoer van organische stof. Aanvulling
door groenbemesters is vaak i.v.m. het intensieve teeltplan niet
mogelijk.
Bij aanvoer van organische stof kan dan gebruik gemaakt worden van
drijfmest, doch hieraan kleven bemestingstechnische- en andere bezwaren. Op de meeste gronden is de fosfaattoestand goed, of zelfs
hoog, zodat ondanks grote variatie tussen de teelten, bij een toediening van mest gebaseerd op de onttrekking van mineralen, fosfaat
limiterend zal zijn. Overigens dient in veel gevallen (b.v. bij
vroege spinazie) een deel van de fosfaat in snel opneembare vorm
(kunstmest) gegeven te worden.

Naast f o s f a a t wordt met d i e r l i j k e mest ook s t i k s t o f gegeven. De
s n e l h e i d waarmee deze vrijkomt i s a f h a n k e l i j k van o.a. de bodemfact o r e n z o a l s v o c h t g e h a l t e en temperatuur. Daardoor wordt de beheersb a a r h e i d van h e t s t i k s t o f a a n b o d minder goed, t e r w i j l d i t van g r o o t
belang i s b i j de t e e l t van bladgewassen.
Verder i s om k w a l i t e i t s r e d e n e n h e t g e b r u i k van d i e r l i j k e mest voor
sommige t e e l t e n ongewenst.
Op grond van vorenstaande overwegingen en door e e n z e k e r e weerstand
t e g e n s t a n k e m i s s i e , zwaar t r a n s p o r t op h e t v e l d , en zware metalen
i n varkensmest, l i j k t a f z e t van d r i j f m e s t n a a r de tuinbouw w e i n i g
r e e l e mogelijkheden t e hebben.
Voor o r g a n i s c h e s t o ' f v o o r z i e n i n g komen d a a r e e r d e r rundvee-, s t a l en champignonmes t (champos t ) voor i n aanmerking..
Gezien de i n t o t a a l t o c h g e r i n g e a f z e t m o g e l i j k h e d e n ( t e s c h a t t e n op
hoogstens 135.000 t o n v a r k e n s d r i jfmest of 75.000 k i p p e n d r i jfmes t ,
n a a s t ca. 200.000 t o n champost en e n i g e r u n d v e e s t a l m e s t ) i s de
tuinbouw n i e t a l s een b e l a n g r i j k p o t e n t i e e l a f z e t g e b i e d t e
beschouwen.
4.2.4.

Afzetmogelijkheden i n de V e e h o u d e r i .
Aangezien de verbouw van voedergewassen (waaronder s n i j m a i s ) . t o t de
akkerbouw gerekend wordt, kan h i e r v o l s t a a n worden met h e t beschouwen van de aanwendingsmogelijkheden van d i e r l i j k e mest op g r a s l a n d .
De p e r i o d e waarin deze mest kan worden aangewend i s ruimer dan d i e
i n de akker- endtuinbouw, e c h t e r ook door o.a. smaakbe'invloeding en
de verbranding van de zode z i j n e r beperkingen aan h e t g e b r u i k . E r
i s i n d i t verband v e r s c h i l t u s s e n de mestsoorten ( i n c l . r e s t p r o d u k t e n na bewerking van m e s t ) . De aanwendingsmogeli jkheden i n h e t weid e s e i z o e n z i j n b e p e r k t . Bovendien wordt h e t a f z e t p o t e n t i ë e l v e e l a l
beperkt door de h o e v e e l h e i d mest d i e r e e d s van h e t e i g e n b e d r i j f
beschikbaar i s . Door deze f a c t o r e n z u l l e n de a f z e t m o g e l i j k h e d e n van
mest van o v e r s c h o t b e d r i j v e n n a a r g r a s l a n d van t e k o r t b e d r i j v e n k l e i n
z i j n . W e l l i c h t i s een g e r i n g e a f z e t i n de overschotgebieden nog wat
r e a l i s t i s c h e r dan i n de t e k o r t g e b i e d e n . Met deze a s p e c t e n i s i n de
LEI-berekeningen (hoofdstuk 5 ) r e k e n i n g gehouden.

4.2.5.

Afzetmogelijkheden van o r g a n i s c h e mest door e x p o r t .
Met name voor de Zuid- en Oost Nederlandse overschotgebieden l i j k t
de a f z e t n a a r B e l g i e en D u i t s l a n d a a n t r e k k e l i j k .
P l a a t singsmogeli jkheden :
Het LEI v e r r i c h t , i n opdracht van de Mestbank Limburg, de provinc i e l i m b u r g e n h e t M i n i s t e r i e van Landbouw en V i s s e r i j een s t u d i e
n a a r de p l a a t s b a a r h e i d van de Nederlandse mest i n Duitsland,
B e l g i e , Luxemburg en Noord-Frankrijk. Daarin komt n a a r voren d a t
voor D u i t s l a n d i n de aan Nederland grenzende landbouwgebieden rond
Dusseldorf e n Keulen e r op hakvruchten mogelijk een a f z e t p o t e n t i e e l
t e vinden i s , doch d a t deze gebieden aan de o o s t en z u i d z i j d e begrensd worden door gebieden waar ook een mestoverschot is.
I n B e l g i e z i j n e r e v e n t u e e l p l a a t s i n g s m o g e l i j k h e d e n op hakvruchten
i n de landbouwgebieden Brabant, Henegouwen, Luik, Luxemburg e n
Namen, doch i n de landbouwgebieden Antwerpen, Oostvlaanderen, en
met name Westvlaanderen, i s s p r a k e van e e n o v e r s c h o t s i t u a t i e .
I n Luxemburg zouden e r op hakvruchten g e r i n g e p l a a t s i n g s m o g e l i j k heden z i j n . I n Noord-Frankrijk z i j n e r op hakvruchten goede mogel i j k h e d e n voor h e t p l a a t s e n van mest.
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Exportperspectief:
Van zowel Duitsland als België is bekend qlat export van mest naar
die landen thans niet mogelijk of moeilijH is. Dit is zowel om redenen van bodem en grondwaterbescherming (Vlaams decreet) als ook
mede om veterinaire redenen (Duitsland). In beide landen worden ook
eisen gesteld ten aanzien van aanwending yan mest afkomstig uit het
land zelf.
Rekening houdend met transportkosten is er, afgezien van grensproblemen, wellicht enig perspectief voor export van slachtkuikenmest
en droge pluimveemest naar de grensstreek van Duitsland.
Noord-Frankrijk biedt een afzetpotentieel maar zowel transportkosten (naar schatting f. 40,—/m ) als grenspassage zullen daarbij
belemmerende factoren (kunnen) zijn. Door de Mestbank Limburg wordt
hiernaar nog nadere studie verricht. Het is overigens de vraag of
in EEG-verband voldoende mogelijkheden kunnen worden geschapen om
een mestexport van betekenis te kunnen opbouwen.
Voor export naar andere landen zal transport over zee het eerst in
aanmerking komen. De kosten daarvan (incl. eventuele droogkosten)
zijn niet onaanzienlijk, terwijl er bovendien in het land van bestemming een voldoende acceptatie moet zijn (met name varkensmest
kan problemen geven), en een voldoende infrastructuur voor distributie en het verspreiden van de mest over de cultuurgrond.
De behoefte aan mest uit Nederland in verderweg gelegen landen, en
daarmee de mogelijke marktwaarde, is thans nog onduidelijk.
De kosten die gemaakt moeten worden om mest ter bestemder plaatse
te krijgen zijn niet onaanzienlijk. Naast kosten voor het transport
binnen Nederland naar havens die voor zeeschepen bereikbaar zijn,
dienen daar ook tussenopslag- en overslagvoorzieningen getroffen te
worden.
Afhankelijk van de schaal waarop, en de frequentie waarmee, mest
over zee wordt afgezet zullen de kosten voor het in het zeeschip
brengen, al gauw f. 1 0 , — a f. 1 5 , — per-,ra bedragen. De vaarkosten
zullen in de buurt van de f. 5 0 , — per m liggen als er over langere afstand transport plaatsvindt (b.v. Midden Oosten). Vervolgens
zijn er nog kosten voor het ontschepen, de distributie, en het verspreiden op cultuurgronden, hetgeen i.h.a. ook weer gepaard zal
gaan met tussenopslag.
Bij aanwending zal de^mest dus een waarde moeten hebben die boven
de ca. f, 7 5 , — per m ligt.
Deze waarde zal afgewogen worden tegen het gebruik van andere meststoffen en groenbemesters.
Nog afgezien van problemen t.a.v. kwaliteit en verpompbaarheid is
het onwaarschijnlijk dat er voor drijfmest op deze basis perspectieven liggen. Vaste mest, of eventueel mestfracties komen dan eerder in aanmerking, hoewel ook in dit opzicht het perspectief gering
is. Transport als retourvracht kan enige kostenverlaging bieden,
hoewel dit veelal aanpassingen aan schepen en de bestemmingbepaling
kan opleggen.
In dit verband blijkt b.v. transport als retourvracht van olietankers niet goed mogelijk.
De voor export te maken kosten, zullen evenwel afgewogen moeten
worden tegen andere mogelijkheden die het beperken van het toedienen van mineralen aan de bodem beogen.
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Het belangrijkste alternatief in dit opzicht zal zijn de afzet van
mest naar zee. Overigens is dit alternatief zowel als afzet (benutten van de bemestingswaarde) als verwerking (bemestingswaarde niet
direct aanwenden) te zien. Bij deze wijze van afzet moet er rekening mee gehouden worden dat het overheidsbeleid erop gericht is
het storten van stoffen in zee te beperken tot die stoffen waarvoor
op het land geen afzetalternatief te vinden is, en storting op den
duur totaal te beëindigen.
Voordelen (eventuele bemestende waarde) en nadelen (extra toevoer
van mineralen, sanitaire aspecten) moeten tegen deze beleidsachtergrond worden afgewogen.
Mocht echter een eventuele beslissing positief uitvallen dan zullen
er ook voorwaarden gesteld worden aan de stortlngsplaatsen, waarbij
deze zeker niet in de nabijheid van de kust zullen liggen. Dit
brengt naast Ie lijns transport- en overslagkosten, extra vaarkosten met zich mee.
De vaarkosten naar^een bestemming op 125 km van Rotterdam bedragen
ca. f, 2 5 , — per m ; voor een reis van 2.000 km moet ca. f. 6 0 , —
per m betaald worden. (Bron: LEI.)
Verwerking van mest.
Zoals reeds eerder is aangegeven wordt onder verwerking van mest ^
verstaan het niet direct als meststof aanwenden van de organische
mest. De uit te voeren verwerkingsmethoden' zijn dan zuiveren, verbranden, storten en hervoederen.
Duidelijk is echter dat deze methoden geen oplossing geven voor het
mineralenoverschot. Wel komen in een aantal gevallen de mineralen
in ene meer geconcentreerde vorm voor, wat perspectief kan bieden
voor een verdere opwerking gevolgd door hergebruik.
In bijlage V worden de diverse verwerkingsmethoden nader toegelicht.
Achtereenvolgens^worden daar aan de orde gesteld:
- mestzuivering (resp. kalverdrijfmest en varkensdrijfmest);
-.verbranden van mest;
- storten van mest;
- hervoederen van mest.
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HOOFDSTUK 5

5.1.

Financiële gevolgen van de mestoverschotten.

Algemeen.
In zijn verzoek aan de Landelijke Raad voor de Bedrijfsontwikkeling
heeft de Minister van Landbouw en Visserij gevraagd hem inzicht te
geven in de financiële gevolgen van mestoverschotten. De Commissie
van Advies inzake de Mestproblematiek heeft getracht hierin inzicht
te verwerven door gebruik te maken van berekeningen met een computermodel ter evaluatie van de verwerking en het transport van de
overschotten van dierlijke mest, zoals dat momenteel ontwikkeld
wordt door het Landbouw Economisch Instituut. Het onderzoek naar
zo'n model wordt verricht op verzoek van de Commissie Hinderpreventie Veeteeltbedrijven, welke commissie tevens medefinancier is.
De officiële publicatie van het onderzoekrapport over dit model zal
naar verwachting in de loop van 1984 plaatsvinden. De Commissie
Hinderpreventie Veeteeltbedrijven is ermee accoord gegaan dat de
Commissie van Advies inzake de Mestproblematiek, vooruitlopend op
de officiële publicatie, gebruik maakt van het model, en resultaten
van berekeningen hiermee in haar rapportage opneemt.
In de navolgende paragrafen wordt kort ingegaan op een aantal
uitgangspunten die in het model worden gehanteerd. Aan het slot
zijn de resultaten van de berekeningen weergegeven.
Voor een uitgebreide beschrijving wordt verwezen naar de publicatie
die te zijner tijd zal verschijnen.

5.2.

Uitgangspunten t.b.v. berekening van overschotten.
Een mestoverschot kan bepaald worden door de balans op te stellen
van:
- de aanwezige hoeveelheid mest (produktie) en
- de plaatsingsmogelijkheden.
De plaatsingsmogelijkheden, worden bepaald door:
- de normstelling (de maximaal te gebruiken hoeveelheid mest);
- de acceptatiegraad (het werkelijk gebruik, ofwel de benutting
van de plaatsingsmogelijkheden).
Een overschottenberekening kan zowel op bedrijfsnivo als op regionaal of landelijk nivo worden uitgevoerd.
In het LEI-model is eerst een berekening op bedrijfsnivo uitgevoerd. Daarbij is:
- de produktie berekend op basis van het aantal aanwezige dieren;
- een normstelling gekozen t.a.v. de maximaal te gebruiken hoeveelheid mest op gronden van het eigen bedrijf.
Een dergelijke berekening leidt tot bedrijven met overschotten en
bedrijven met nog onbenutte plaatsingsmogelijkheden ("tekorten").
Bedrijven met overschotten zullen hun overschot elders moeten zien
te plaatsen. Bedrijven met "tekorten" kunnen mest van overschotbedrij ven opnemen.
Vervolgens is op regionaal niveau een berekening uitgevoerd, waarbij:
- overschotten zowel als "tekorten" zijn gesommeerd;
- op grond van een acceptatiegraad een balans is opgesteld.
Een eventueel overschot dat uit zo'n berekening ontstaat moet naar
andere regio's vervoerd worden, of verwerkt worden.

5.2

Op landelijk niveau tenslotte is ditzelfde gedaan, waarbij geen rekening is gehouden met exportmogelijkheden. Derhalve vormt verwerking van mest, op landelijk niveau, het sluitstuk van de berekening. In het navolgende wordt op deze aspecten ingegaan.
5.2.1. De produktie van mest.
Deze is per bedrijf berekend op basis van de jaarprodukties per
dier (plaats), waarna vermenigvuldiging met het aantal dieren heeft
plaatsgevonden, dat volgens de landbouwtelling 1982 op het bedrijf
aanwezig was.
In het model is een situatie doorgerekend waarbij uitgegaan is van
10% minder mineralen in de mest.
5.2.2. De normstelling.
De commissie heeft een keuz-e moeten maken t.a.v. het maximum dat
aan het gebruik van dierlijke mest op cultuurgrond gesteld wordt,
aangezien een wettelijke normering thans nog ontbreekt. Zij heeft
dit gedaan teneinde een inzicht te verkrijgen in de mogelijke omvang van mestoverschotten, en de mogelijke financiële gevolgen
daarvan.
De in dit rapport aangehouden normering, vertoont dus geen relatie
met de toekomstige wetgeving. De maximaal te gebruiken hoeveelheid
mest wordt in de huidige situatie afgestemd op m.n. agrarische criteria.
Bij invoering van normen in het kader van de komende wetgeving kunnen milieucriteria in sterkere mate mede bepalend zijn voor de hoeveelheid dierlijke mest die op cultuurgronden kan worden aangewend.
Ten behoeve van de bepaling van de financiële gevolgen heeft het
LEI-berekeningen gemaakt van de omvang van de mestoverschotten bij
toepassing van normen van het Instituut voor de Bodemvruchtbaarheid
(1978). Daarnaast is een berekening "uitgevoerd; waarin uitgegaan is
van een andere indeling ra.b.t. het gebruik van cultuurgronden.
(Grasland, bouwland, snijmais.) Bij deze berekening zijn fosfaatnormen gehanteerd.
IB-normen.
De normen van het Instituut voor Bodemvruchtbaarheid zoals die in
1978 t.b.v. de Commissie van de Europese Gemeenschappen zijn geformuleerd, zijn gebaseerd op de hoeveelheid organische mest die op de
gewassen kan worden gebracht, zonder dat dit schadelijke gevolgen
heeft voor het gewas of direct schadelijke gevolgen voor het
milieu.
Bij toepassing van deze normen vormt op grasland kali (K20) de beperkende factor en op bouwland stikstof (N).
De IB-norm gaat dan uit van:
- op grasland maximaal 3,4 rundvee-equivalenten* kali (= 374 kg
kali** ofwel b.v. 68 ton rundveedrijfmest waaronder de mest die
door het weidend vee op het grasland wordt gedeponeerd);
- op granen en groentegewassen maximaal 2 rundvee-equivalenten
stikstof (= 176 kg N ofwel b.v. 32 ton mestvarkensdrijfmest);
- op hakvruchten en snijmais maximaal 3,7 rundvee-equivalenten
stikstof (= 326 kg N ofwel b.v. 59 ton mestvarkensdrijfmest).
Bij deze berekeningen is geen rekening gehouden met een maximale
fosfaatgift. Een nadere toelichting op de IB-normen en de daarbij
behorende hoeveelheden dierlijke mest wordt weergegeven in bijlage
IIA.

- 5.3 -

*

1 rundvee-equivalent is de hoeveelheid die een rund in een jaar
produceert.
** Bij deze berekening is uitgegaan van deze kaliproduktie, hoewel
dit afwijkt van de oorspronkelijke IB-norm.
N.B. De IB-normen zoals in dit rapport gehanteerd zijn zeer onlangs
aangepast aan de huidige inzichten. Deze aanpassing kon niet
meer in het rapport verwerkt worden. De consequenties hiervan
is dat de uitkomsten van de berekeningen in indicatief karakter hebben.
Sni jmaisnormen.
De Commissie van Advies heeft gemeend om naast de IB-normen ook het
effect te bezien van een situatie waarbij die onderscheid gemaakt
wordt tussen grasland, snijmais en overig bouwland.
Bij de IB-normen neemt snijmais geen bijzondere positie in, doch
valt daar onder de hakvruchten. De bijzondere positie van snijmais,
vooral in de gebieden waar per saldo een mestoverschot aanwezig is,
is aanleiding geweest om een berekening te maken die hiermee wel
rekening houdt.
De snijmaisnormering is om praktische redenen, geënt op de onttrekking van fosfaat, hoewel de IB-normen op stikstof onttrekking afgestemd zijn. Voor bouwland met een gemiddeld bouwplan is de onttrekking op 70 kg P205 per ha per jaar gesteld. Uitgaande van een bemestingstoestand van de grond die voor fosfaat "voldoende" is, kan
met een fosfaatgift van deze grootte in een gemiddeld bouwplan voor
aardappelen, bieten en granen, de onttrekking aangevuld worden; een
hoger bemestingsniveau dan 70 kg P205 met organische mest is niet
aannemelijk.
Voor grasland is in dit kader de normering op basis van kali gehandhaafd, om de zelfvoorzienendheid t.a.v. dit element binnen de
graslandbedrijven, niet in gevaar te brengen.
Om de problematiek van de mestoverschotten enigszins te verlichten,
is het mogelijk de fosfaatnorm voor gronden waarop snijmais geteeld
wordt, hoger te stellen. Dit heeft geen nadelige invloed op het gewas, doch er zal een deel van de fosfaat in de bodem vastgelegd
worden.
De commissie is op basis hiervan uitgegaan van de volgende normering:
- op grasland maximaal 3,4 rundvee-equivalenten kali (= 374 kg kali
ofwel b.v. 68 ton rundveedrijfmest waaronder de mest die door het
weidend vee op het grasland wordt gebracht);
~
- op bouwland gemiddeld in het bouwplan 70 kg P205 uit dierlijke
mest;
- op snijmais resp. 210, 280 en 350 kg P205 uit dierlijke mest.
De acceptatiegraad.
De afzetmogelijkheden van mest kunnen op het bedrijf liggen waar de
mest geproduceerd wordt en/of daar buiten.
Daar afzet buiten het produktiebedrijf veelal hogere kosten met
zich mee zal (gaan) brengen, is er van uitgegaan dat de afzetmogelijkheden op het produktiebedrijf volledig benut zullen worden,
d.w.z. er wordt zoveel mest toegediend als de maximum normering
toelaat.
Indien de aanwendingsmogelijkheden op het produktiebedrijf onvoldoende zijn is er sprake van een "ovecschotbedrijf". Anderzijds
zijn er bedrijven waar er weinig of geen vee is in relatie tot de
oppervlakte cultuurgrond, zo dat er plaatsingsmogelijkheden voor
mest van andere bedrijven zijn.
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Dergelijke bedrijven kunnen als een bedrijf met plaatsingsmogelijkheden of als een "tekortbedrijf" worden aangemerkt. Op de tekortbedrijven kan dus eventueel mest geplaatst worden van de overschotbedrijven. Of dit zal gebeuren is afhankelijk van de acceptatiegraad.
Dit is de mate waarin tekortbedrijven bereid zijn hun "tekort"
(plaatsingsmogelijkheden) aan te vullen met mest van overschotbedrijven.
Een uiterste wordt daarbij gevormd door een acceptatiegraad van
100%. Dat wil zeggen, dat alle gronden volledig, d.w.z. tot het
maximum van de normen, benut zullen worden voor de afzet van (mineralen uit) mest. Dit is dan wel een theoretische benadering, omdat
niet te verwachten is dat op elk perceel de maximale hoeveelheid
dierlijke mest aangewend zal (kunnen) worden.
Vervolgens zijn tal van variaties mogelijk m.b.t. de acceptatiegraad. Zo kan verondersteld worden dat de acceptatiegraad in gebieden met een mestoverschot hoger ligt dan in gehieden waar nog volop
plaatsingsmogelijkheden zijn (door een grotere "druk" van de mesthoeveelheid daar, en door een eventueel lagere prijs).
Ook kan de acceptatiegraad voor grasland, hakvruchten en snijmais,
en granen verschillend zijn.
De voor de berekeningen gehanteerde acceptatiegraden bedroegen in
gebieden met een mestoverschot resp. 100%, 50% en 0% op grasland,
100% en 0% op granen, en 100% op hakvruchten en mais. In gebieden
met plaatsingsmogelijkheden voor mest ("tekort"gebieden) is gerekend met resp. 100% en 0% op grasland en granen, en 100%, 50% en
25% op hakvruchten en mais. Een overzicht hiervan wordt gegeven in
bijlage VI. Bij de snijmais varianten is ervan uitgegaan dat er
zowel in tekortgebieden als -in overschotgebieden geen plaatsingsmogelijkheden zijn op grasland van "tekort"bedrijven, en dat snijmais
volledig benut wordt. Het overig bouwland worctt voor 50% benut in
overige overschotgebieden, en slechts voor 25% in gebieden met
plaatsingsmogelijkheden.

5.3.

Uitgangspunten m.b.t. de berekening van de financiële gevolgen.
Het berekende mestoverschot zal afgezet (= elders als meststof
aanwenden) of verwerkt (= niet in direkte zin |als meststof
gebruiken) moeten worden.
Voor de berekening, die uitgevoerd is met een optimaliseringsmodel
waarbij minimale kosten worden nagestreefd, is het noodzakelijk
uitgangspunten te kiezen ten aanzien van:
- bewerkingsmogelijkheden van mest, en het effect op de afzetkosten
hierdoor;
- de verwerkingsmogelijkheden en hun kosten;
- de opbrengstprijs van mest;
- de afstanden waarover mest getransporteerd moet worden.
Tesamen met de berekende overschotten, en de a,cceptatiegraad kunnen
dan de afzetkosten berekend worden.

5.3.1. Be~ en verwerkingsmogelijkheden.
Om de afzetkosten (transport/opslagkosten) te verlagen of mest te
verwerken zijn er een aantal mogelijkheden.
In het model zijn de volgende be- en verwerkingsmogelijkheden opgenomen:
a. transport van mest en tussenopslag;
b. mestvarkensmest scheiden met filtermatten op het bedrijf;
c. drogen van pluimveemest op het bedrijf;
d. zuiveren van mestkalverdrijfmest in een centrale Installatie;

I
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e. centrale verwerking van drijfmest bestaande uit:
- scheiden met een zeefbandpers;
- zuiveren van het filtraat;
- omgekeerde osmose van effluent;
- verbranden van koek of afzetten ervan op landbouwgrond;
- afzet van "afvalprodukten";
f. verbranden van slachtkuikenmest en droge pluimveemest.
Al deze verwerkingsmogelijkheden zijn technisch en financieel beschreven in bijlage IV + V van dit rapport. Een uitgebreidere
beschrijving van de wijze waarop deze verwerkingsmogelijkheden in
het model zijn opgenomen zal te zijner tijd in de betreffende LEIpublicatie verschijnen.
In het kort passeren de diverse mestbehandelingen zoals die in het
model zijn opgenomen nog even de revue:
ad a. transport en tussenopslag
Transport van mest - ook over grotere afstanden - is reeds een
bekend fenomeen. Met subsidie van de mestbanken wordt thans
jaarlijks + 440.000 ton mest over grote afstanden getransosteerd.
Tussenopslag met behulp van grote betonnen silo's (1.000 m of
meer) vindt momenteel nog nauwelijks plaats. Op enkele plaatsen
zijn projecten in voorbereiding of in uitvoering om ervaring op te
doen met grootschalige opslag, die van wezenlijk belang is omdat op
met name akkerbouwgrond slechts in een beperkte periode van het
jaar drijfmest kan worden uitgereden. Problemen zijn o.a. te verwachten met betrekking tot het homogeen houden van de mest, en de
afdekking van de silo's i.v.m. het weren van regenwater en het beperken van de stank- en ammoniakuitworp. Op dit moment zijn er
zowel in de praktijk als in de onderzóekssfeer verschillende experimenten gaande.
ad b. mestvarkensmest scheiden met filtermatten
In het model wordt ervan uitgegaan dat de'filtermatten worden ingebouwd in bestaande stallen. Het systeem wordt thans nog niet op
praktijkschaal toegepast.
ad c. drogen van pluimveemest op het bedrijf
In het model is ervan uitgegaan dat het drogen van pluimveemest
plaatsvindt in bestaande stallen door een systeem van drogen met
ventilatielucht. Dit systeem wordt momenteel op praktijkschaal
reeds toegepast.
ad d. zuiveren van mestkalverendrijfmest in een centrale installatie
In Elspeet werkt momenteel een dergelijke installatie waarbij de
mestkalverdrijfmest wordt gescheiden in effluent en slib. Het effluent wordt afgevoerd naar de rioolzuiveringsinstallatie. Het ligt
in de bedoeling in Gelderland nog enkele voorzuiveringsinstallaties
te bouwen,
ad e. centrale verwerking van drijfmest
Centrale verwerking is in het model opgenomen als sluitpost voor de
oplossing van het mestprobleem.
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Centrale verwerking zoals in het model opgenomen, komt in 'de praktijk nog niet voor. Wel worden onderdelen van de centrale verwerking zoals het scheiden met een zeefbandpers en het zuiveren van
het filtraat momenteel op proefschaal uitgetest op het varkensproefbedrijf in Sterksel. TNO schenkt aandacht aan omgekeerde
osmose bij mest en mestfracties.
Naast deze beperking kent dit onderdeel nog andere beperkingen, te
weten:
- bij het zuiveren van effluent via omgekeerde osmose dat overigens
nog in een zeer pril stadium verkeert blijft concentraat over dat
ergens afgezet moet wordenj
- bij het verbranden van koek (waarmee nog geen enkele ervaring
bestaat) blijft as over die ergens afgezet moet worden.
In het model is ervan uitgegaan dat dit concentraat en de as tegen
bepaalde kosten kunnen worden afgezet. Het blijft echter vooralsnog
een open vraag waar deze restanten kunnen worden afgezet. Dit vormt
een punt van nader onderzoek.
ad f. verbranden van pluimveemest
Bij verbranden moet onderscheid gemaakt worden tussen slachtkuikenmest en droge leghennenmest.
Verbranden van,slachtkuikenmest zou op bedrijfsnivo kunnen gebeuren
waarbij de energie die vrijkomt benut kan worden voor verwarming
van de stal. Problemen zijn hierbij echter te verwachten t.a.v. de
uitstoot van rookgassen en stank, en de aanwending van de resterende as.
Verbranden van droge leghennenmest kan beter centraal gebeuren,
omdat de vrijkomende energie i.h.a. niet of nauwelijks op het eigen
bedrijf kan worden benut.
Verbranden van mest wordt thans nog niet toegepast, zelfs niet in
de onderzoekfase. Het is enerzijds de vraag of aan de. milieu-eisen
kan worden voldaan, en anderzijds of de kosten van verbranden mede
hierdoor correct zijn benaderd.
Gezien de ervaringen met de verbranding van slib in moderne wervelbedovens, lijken de mogelijkheden echter aanwezig.
5.3.2. Opbrengstprijs van mest.
In het model is ervan uitgegaan dat de mest geen opbrengst zal
hebben indien deze naar tekortbedrijven wordt afgezet. De afzetkosten zijn verder inclusief de kosten van verspreiden.
Eventuele opbrengsten van mest zullen sterk afhankelijk zijn van
het aanbod, de afstand tot het overschotbedrijf(gebied), de soort
mest en de kwaliteit.
Daar in het model de gemiddelde kosten van afzet van mest berekend
worden ongeacht de soort en kwaliteit, zal een eventuele opbrengst
voor "betere" mestsoorten een differentiatie in afzetkosten kunnen
veroorzaken die hiermee in overeenstemming is.
5.3.3. De transportafstanden
Bij het streven naar minimale kosten, past ook een optimalisering
van het transport.
Hiertoe is Nederland verdeeld in 31 gebieden, geënt op gemeentelijke- en/of landbouwtelgebieden-indeling, op overschot of tekortsituatie t.a.v. mest en op geografische ligging.
In bijlage VII is deze regio-indeling weergegeven.

I
I
I
I
I
I

I
I
I
I
i
i

- 5.7 -

Doel van deze gebiedsindeling is om normatief aan te kunnen geven
uit welk overschotgebied mest getransporteerd, danwei verwerkt moet
worden en hoe de transportlijnen geoptimaliseerd kunnen worden.
Zie verder de toekomstige LEI-publicatie.

5.4.

De berekeningswijze.

5.4.1. Het model.
Het computermodel dat door het LEI is ontwikkeld is een zogenaamd
lineair programmeringsmodel. Zo'n model geeft een optimale oplossing aan uit de ter keuze staande afzet en/of verwerkingsmogelijkheden. In dit geval houdt dat in het zoeken naar de goedkoopste
oplossing om mestoverschotten weg te werken. Beperkend daarbij zijn
de plaatsingsmogelijkheden in de diverse regio's van mest en mestprodukten. De lineaire programmering maakt een afweging uit technische en economische relaties en geeft normatief aan wat de beste
combinatie is.
Dit veronderstelt dat er een instantie is die de mogelijkheid heeft
om de gekozen verwerkingsalternatieven te laten uitvoeren. De gekozen verwerking kan afwijken van de gewenste oplossing voor een subregio of een specifiek bedrijf. Rechtstreeks transport naar de
dichtstbijzijnde potentiële afzetregio kan voor een speciale overschotregio het goedkoopst zijn. Voor alle regio's tesamen zal dit
echter hogere kosten met zich meebrengen.
Het gegeven dat het model een instantie veronderstelt die de verwerkingsmogeli jkheden aan bedrijven kan opleggen is tegelijkertijd
een belangrijke beperking van het model zelf. Derhalve vormen de
financiële uitkomsten eerder een ondergrens waarnaar gestreefd
dient te worden, dan een perfecte afspiegeling van de kosten. Zelfs
indien een instantie (b.v. een mestbank) volledige controle zou
krijgen op de mestafzet, mag er niet van worden uitgegaan dat de
optimalisatie die met het model wordt bereikt, in de praktijk zal
worden bereikt. Bovendien zijn in de kosten, zoals die uit de
modelberekeningen komen, geen organisatiekosten opgenomen, en
betreffen het gemiddelde kosten, ongeacht de mestsoort.
Voor nadere informatie over het model wordt verwezen naar de te
zijner tijd uit te brengen publicatie.
5.4.2. De berekende varianten.
Met het behulp van het model zijn 9 varianten doorgerekend. Deze
onderscheiden zich in:
- de normering (6 varianten volgens IB-norm, 3 snijmaisvarianten);
- de acceptatiegraad (kan in mestoverschotgebieden anders zijn dan
In gebieden met plaatsingsmogelijkheden, en kan verschillen voor
grasland, snijmais en overig bouwland);
- het mineralengehalte van de mest.
De wijze waarop de varianten zich onderling onderscheiden zijn
weergegeven in bijlage VI.
5.4.3. De berekening.
Voor elk bedrijf in Nederland, is uitgegaande van het aantal
aanwezige dieren bij de meitelling 1982, en uitgaande van
plaatsingsmogelijkheden van mest op het bedrijf bij een bepaalde
normering, een berekening van het "overschot/tekort" uitgevoerd.
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Zo ontstonden er situaties waarin bedrijven mest "elders" moesten
zien af te zetten, en situaties waarin bedrijven nog plaatsingsmogelijkheden van mest hadden. Sommatie van deze hoeveelheden per
gebied, waarbij rekening gehouden werd met de acceptatiegraad,
leverde gebieden op waaruit per saldo nog mest naar elders moest
worden afgezet (of verwerkt) en gebieden waarin per saldo nog
plaatsingsmogelijkheden waren, respectievelijk ook aan te duiden
met "overschot-" en "tekortgebieden".
Via het optimaliseringsmodel werd vervolgens op nationaal nivo per
overschotgebied de meest efficiënte afzetmogelijkheid berekend.
Aanwending van mest in de eigen regio is hierbij uiteraard meegenomen.
Naast transport van al of niet bewerkte mest, kwam hiervoor o.a.
zuiveren en verbranden in aanmerking (zie 5.3.1.).
Door de hoeveelheden van de verschillende mestsoorten te vermenigvuldigen met de prijs die voor afzet of verwerking moet worden
betaald, en vervolgens te totaliseren, ontstaat het bedrag dat de
totale kosten aangeeft voor de afzet/verwerking van overtollige
mest.
Deling van de totaal kosten door de totale hoeveelheid elders af te
zetten mest geeft de gemiddelde kosten per m mestoverschot weer.

5.5.

De modeluitkomsten.

5.5.1. Algemeen.
Om de resultaten van de berekeningen op de juiste wijze te kunnen
interpreteren dient eerst aangegeven t-e worden aan welke beperkingen de LEI-berekeningen onderhevig zijn.
a. Het LEI heeft bij de kostenberekeningen een zogenaamd kostenminimaliseringsmodel gehanteerd. Verondersteld wordt dat de mestmarkt volledig beheersbaar is. Een dergelijke computermatige
benadering is in de praktijk niet realiseerbaar. Dit houdt in
dat de berekende kosten in de praktijk hoger zullen liggen dan
de uitkomsten van de berekeningen aangeven.
b. De bewerkingen die het LEI in het model heeft opgenomen worden
nog slechts in zeer geringe mate op praktijkschaal toegepast.
De kosten van verschillende bewerkingen zijn dan ook niet altijd
even "hard" te noemen.
Doordat op praktijkschaal nog geen ervaring is met b.v./ het op
grote schaal verwerken van mest (zoals verbranden van pluimveemest) is het mogelijk dat de kosten hiervoor hoger zullen uitvallen. Dit is mede afhankelijk van de milieu-eisen die aan de
installaties gesteld worden, en aan de' kosten voor de afzet van
restprodukten. Anderzijds is het mogelijk dat door verbetering
van bestaande technieken en innovatie de kosten per eenheid
dalen.
c. De infrastructuur die nodig is om op grote schaal afzet en/of
verwerking te kunnen realiseren is nog slechts in beperkte mate
aanwezig (opslagcapaciteit).
d. In het model zijn geen kosten opgenomen met betrekking tot de
registratie van de mestoverschotten, de organisatiekosten van
mestbanken en de kosten voor controle e.d.
e. In het model zijn geen opbrengstprijzen van af te zetten mest
opgenomen. De verwachting is dat deze bij een toenemend aanbod
ten gevolge van normering verregaand zullen dalen.
f. De kosten per m overschot zijn niet gedifferentieerd naar
mestsoort en naar mestproducerend bedrijf. Zonder nadere regulering zullen deze kosten per bedrijf sterk uiteenlopen.
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g. Er is geen rekening gehouden met afzet van andere produkten dan
mest met een m i n - of meer bemestende waarde naar landbouwgrond
(zuiveringsslib, compost e . d . ) .
h. Er is van uitgegaan dat er geen exportmogelijkheden van mest
zijn.
5.5.2. Resultaten van de berekeningen.
Zoals reeds eerder uiteengezet werd, is per bedrijf een overschot
of een tekort aan mest berekend. Om een onjuiste interpretatie van
de cijfers zoveel mogelijk tegen te gaan is het mestoverschot op
bedrijfsnivo aangegeven als "hoeveelheid elders af te zetten mest".
Voor alle bedrijven met een overschot is dit te totaliseren, en dit
komt dan uit op 16 a 18 miljoen ton (per jaar). Voor een deel van
deze mest (afhankelijk van de acceptatiegraad) zijn er plaatsingsmogelijkheden binnen de eigen regio en/of buiten de eigen regio.
Afhankelijk van de acceptatiegraad zal een deel van de mest verwerkt (verbrand of gezuiverd) moeten worden.
In tabel 5.1. is aangegeven wat bij de doorgerekende varianten de
plaatsingsmogelijkheden zijn, en welke kosten daarbij horen.
tabel 5.1. Elders af te zetten mest, plaatsingsmogelijkheden, en te
verwerken mest (in 1.000 t o n ) .
IB-normen

Yi£i25£____ja__„.__Ë

c__._d._

Snijmais-normen

„?__._A^_^?L„.,_..Jt ..

P jL-,/w
M

*'ti6jfe

Hoeveelh.
elders af
te zetten
mest
18.413 18.413 18.551 17.727 18.551 18.551 17.841 J.6^935 J.6.253
Plaatsingsmoge lijkh.
in eigen
regio
13.292 8.282 6.764 8.291 11.329 10.126 9.212 9.988 10.400
transport'""""""*""""""" """"
.-•-—-——. -•.-« •»--•—,•,»-.-—.-.,«,...-™.,...t,„«^..-...«-.^^.^„»...w.^„

k\,*C

naar andere

regio^s
_ 4.842 9.111 8.678 6.981 6.192 5.J51
të~"verwerken ~~~—"--—- — »*— •.».-,*......,—« «..»™»*™™*-™M ,.,
d.m.v. zuiveren
of v e r b r a n den
—
348 1.299
—
1 1.267
totale
kosten*
144.9 226.2 257.4 172.6 187.0 189.2
gemiddelde
afzetkosten
per m elders
af te zetten
mest*
7.87

2.155 2/009 1 -923
..^.„.„„„„..„„w^^,.™,,,*.,5.419

3.686

2.614

305.0

251.0^ 204.0^

12.28 13.87 10.98 10.08 10.20 17.10 14.84 12.55

* exclusief kosten van organisatie, controle e.d. en bij een optimale
regulering binnen de gestelde beperkingen.
Bij_ <Le_IB_-n_ormen blijkt de hoeveelheid elders af te zetten mest
niet sterk te variëren bij de verschillende varianten.
Doordat er bij varianten c, e en f vanuit is gegaan dat er geen
mest op granen wordt aangewend is de hoeveelheid elders af te
zetten mest daar iets groter dan bij a en b.

êoil
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Variant d geeft weer welke hoeveelheid mest er elders afgezet moet
worden als er 10% minder mineralen in de mest voorkomen. Hierdoor
ontstaat een reduktie met ca. 2.7 miljoen ton, ofwel ca. 15%.
Bij variant a is aangenomen dat alle plaatsingsmogelijkheden voor
dierlijke mest volledig benut kunnen worden tot het maximum van de
IB-norm. Daar het niet waarschijnlijk is dat alle percelen inderdaad deze hoeveelheid dierlijke mest zullen ontvangen geeft variant
a een theoretische ondergrens voor de elders af te zetten hoeveelheid mest, en de daarmee gepaard gaande kosten (resp. 18.4 miljoen
ton mestoverschot, en bijna 8 gld./m mestoverschot). In dit geval
wordt volgens de theoretische benadering, geen mest "uit de markt"
genomen. Wel vindt er (zie bijlage VIII) droging van 15% van de
leghennen mest plaats, boven hetgeen reeds gedroogd wordt (25%).
Mestkalverendrijfmest kan geheel in de eigen regio worden afgezet,
rundveedrijfmest grotendeels.
^ij variant b is ervan uitgegaan dat plaatsingsmogelijkheden op
grasland, voor mest afkomstig van andere bedrijven, niet benut
worden. M.a.w. relatief extensieve rundveehouderijbedrijven
accepteren geen mest van andere bedrijven.
Dit geldt zowel in gebieden waar per saldo nog plaatsingsmogelijkheden voor mest uit andere gebieden zijn als in overschotgebieden.
In overschot- en "tekort"gebieden is voorts de beperking opgenomen
dat de plaatsingsmogelijkheden op granen niet benut worden. Behalve
voor 30% van de mest van vleeskalveren zijn er nog voldoende afzetmogelijkheden voor de overtollige mest te vinden, zij het dat de
mogelijkheden voor afzet in de eigen regio teruglopen, en er bijna
twee maal zoveel mest tussen de gebieden getransporteerd moet
worden. De kosten stijgen naar f. 12,28 per m mestoverschot.
Bij variant c is naast de eerder genoemde beperkingen, bovendien de
acceptatie van dierlijke mest op hakvruchten (en mais) teruggebracht tot 50%. Variant c heeft daarmee de meeste realiteitszin. Er
is nu sprake van een flink overschot,dat verwerkt moet worden, ca
85% van de kalvermest moet gezuiverd worden, en 31% van de leghennenmest en 86% van de slachtkuikenmest moet verbrand worden (totaal
bijna 1,3 miljoen ton). De totale gemiddelde kosten stijgen nu tot
f. 13,87/m mestoverschot.
Variant e geeft aan, dat als er toch enige acceptatie van mest van
andere bedrijven op grasland plaatsheeft (50%) het overschot t.o.v.
c weer drastisch daalt. Er hoeft nu geen mest vernietigd te worden,
en de kosten dalen tot f. 10,08 per m mestoverschot.
Bij variant f is ervan uitgegaan dat (ten opzichte van e_) de benutting van de plaatsingsmogelijkheden in gebieden waarin per saldo
nog plaatsingsmogelijkheden zijn ("tekort"gebiëden) nog voor
slechts 25% op hakvruchten (en mais) plaatsheeft.
De gemiddelde kosten stijgen nu haar f. 10,20 maar er moet een
aanzienlijke hoeveelheid mest uit de markt genomen worden, te weten
64% van de vleeskalverenmest (zuivering), 57% van de droge leghennenmest (waarvan nu overigens vrijwel de gehele produktie gedroogd
wordt), en 95% van de slachtkuikenmest (beide laatste mestsoorten
worden verbrand). Daarnaast wordt 1% van de mestvarkensmest via
totale verwerking d.m.v. de zeefbandpers uit de markt genomen
(60.000 ton).
Doordat dit soort bewerkingen grotendeels in de eigen regio wordt
uitgevoerd daalt het transport tussen de gebieden naar 5.3 miljoen
ton. Binnen de eigen regio zal nog 10 miljoen ton mest naar andere
bedrijven moeten worden afgezet.
Variant d valt in deze serie wat uit de toon, omdat daar een andere
uitgangssituatie is genomen t.a.v. de samenstelling van mest. Deze
variant dient bezien te worden ten opzichte van variant b.
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De kosten per m mestoverschot komen nu op f. 10-,98 en er zijn in
principe plaatsingsmogelijkheden (binnen de gestelde beperkingen)
om de mest te kunnen afzetten.
Deze variant geeft aan dat er aan de kant van de afzetkosten in
totaal 53.5 miljoen bespaard kan worden. Welke kosten (en eventuele
besparingen) hiervoor aan de kant van de voedermiddelen nodig zijn
of welke concessies men moet doen aan de kwaliteit en omvang van de
dierlijke produktie is niet becijferd.
Bij de snijmaisnormen valt op dat de plaatsingsmogelijkheden voor
mest op het eigen bedrijf iets gunstger worden.
Indien de norm voor snijmaisgrqnd op 210 kg/P205/ha gesteld zou
worden blijken de kosten per m overschot ruim f. 1 7 , — te bedragen, voornamelijk als gevolg van de grote hoeveelheid die verwerkt
moet worden. Als de bemesting van grasland (maximaal 3.4 rundveeequivalenten Kali en het overig bouwland (70 kg P205) gelijk blijven, doch alleen de norm voor snijmais verhoogd wordt, dalen de
kosten per m overschot. Bij 280 kg P205 tot f. 14,84 en bij 350 kg
P205 tot f. 12,55.
(Overigens liggen de kosten bij 560 kg P205, dat wil zeggen op
basis van 8 x de fosfaatonttrekking uit dierlijke mest, nog altijd
op f. 7,08, en wordt dan nog 69% van de slachtkuikenmest en 88% van
de droge leghennenmest verbrand).

Conclusies op grond van de resultaten.
IB-normen.
Uit de berekeningen op grond van de IB-normen blijkt, dat de kosten
bij de gekozen acceptatiegraad al snel tegen de f. 1 4 , — per m
mestoverschot gaan belopen.
Daarbij kan dan nog aangetekend worden dat de in variant c_ gehanteerde uitgangspunten (waaronder een volledige benutting van de
afzetmogelijkheden op hakvruchten en mais in de overschotgebieden,
en 50% benutting in gebieden met plaatsingsmogelijkheden) wellicht
nog optimistisch zijn ingeschat. Het is de vraag of dit areaal op
het juiste moment van mest voorzien kan worden, en anderzijds is
het de vraag of grondgebruikers genegen zijn 100% resp. 50% van het
areaal (op vrijwillige basis) beschikbaar te stellen.
Een verminderde beschikbaarheid van plaatsingsmogelijkheden, zal de
kosten per m overschot drastisch doen verhogen, omdat dan in toenemende mate gebruik gemaakt moet worden van dure verwerkingstechnieken.
Daarnaast geldt uiteraard dat het een geoptimaliseerde theoretische
benadering is, die in de werkelijkheid niet gerealiseerd kan worden, ook al krijgt de mestbank de volledige beschikking over de
mest.
,
Het bedrag van ca. f. 1 4 , — per m moet dan ook zeker als een indicatieve ondergrens gezien worden.
Daarnaast dient gesteld te worden dat het hierbij gaat om gemiddelde kosten per m mestoverschot. Hoe de problematiek verdeeld is
over de diverse veehouder!jtakken wordt in tabel 5.2. voor variant
c aangegeven (zie ook bijlage VIII).
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Tabel 5.2.

De totaal omvang van de mestproduktie per diersoort in
relatie tot de elders te plaatsen hoeveelheid bij
toepassing van IB-normen (in 1.000 ton).
totaal
produktie

Rundveedrijfmest
66.973
Vleeskalverendrijfmest
1.708
Mestvarkensdrijfmest
8.575
Fokvarkensdrijfmest
6.051
Leghennenmest nat
2.244
Leghennenmest droog
187
Slachtkuikenmest
279

elders te
plaatsen
(IB-normen)
7.557
1.075
5.177
2.425
1.930

161
226

aandeel
t.o.v.
produkt

11%
63%
60%
40%
86%
86%
81%

De hoeveelheid rundveedrijfmest die niet op het bedrijf zelf kan
worden aangewend is hoog (7.5 miljoen ton), doch het is slechts 11%
van de totale produktie.
Bij vleeskalveren, mestvarkens, leghennen en slachtkuikens is 60 80% niet op de produktiebedrijven te plaatsen.
Aangezien deze bedrijven i.h.a, niet in de gelegenheid zijn de
afzet van mest te koppelen aan de afname van voer, kunnen de kosten
boven het gemiddelde uitrijzen. Het is de vraag of een betere
mestkwaliteit dit verschil kan compenseren, dit is afhankelijk van
de marktsituatie.
Op grond van de berekeningen wordt geconcludeerd dat een deel van
de pluimveemest verbrand wordt.
Vanuit de praktijk is er echter juist een grote belangstelling voor
de aanwending van droge pluimveemest voor bemestingsdoeleinden.
Indien ervan uitgegaan wordt dat pluimveemest bij een vrije markt
situatie niet verbrand zal worden, stijgen de gemiddelde kosten per
m mestoverschot volgens LEI-berekeningen van f. 13,87 naar
f. 14,95.
Als sluitstuk is bij de berekeningen uitgegaan van export van andere mestsoorten over een afstand van 500 km a raison van f. 5 0 , —
per m .
Bovenstaande vormt andermaal een aanwijzing dat bij een vrije mestmarkt het bedrag van f. 13,87 een niet te bereiken minimum is.
Een vergroting van de acceptatie van mest van andere bedrijven op
grasland (e_ t.o.v. c_) in mestoverschotgebieden heeft een aanzienlijke invloed. Wanneer 50% van de aanwendingsraogelijkheden die er
op grond van de normering zijn, benut wordt (i.p.v. 0% bij c) behoeft er praktisch geen mest meer verwerkt te worden, waardoor de
totale gemiddelde kosten duidelijk dalen (van f. 13,87 naar
f. 10,08).
De snijmaisvarianten.
Deze varianten laten zien dat er in deze situatie een beperkte afzet van mest naar andere regio's is, doch dat er veel mest uit de
markt genomen moet worden. Dit wordt veroorzaakt door de strenge
norm die voor "overig bouwland" geldt. Wanneer t.a.v. de normering
een soepeler beleid voor de bemesting van snijmais wordt toegestaan
nemen de kosten van afzet duidelijk af, doch bij een gift op basis
van 280 kg fosfaat (variant m) liggen ze nog op bijna f. 1 5 , — .
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Samenvatting.
Samenvattend kan gesteld worden, dat bij zowel de IB-normen als de
snijmaisvarianten, de kosten per ra mest bij de gekozen uitgangspunten gemiddeld rond de f. 1 5 , — liggen.
Het lijkt aannemelijk te veronderstellen dat ook bij andere berekeningsgronden (b.v. N/N03) de kosten op dit nivo zullen liggen. Hier
is echter thans nog geen berekening van gemaakt. Andermaal moet
gesteld worden dat het hier minimale kosten betreft, omdat organisatiekosten niet opgenomen zijn, en omdat de berekeningen berusten
op een geoptimaliseerd systeem.

HOOFDSTUK 6. O r g a n i s a t i e
ten.

-

en f i n a n c i e r i n g van de a f z e t van mestoverschot-

6.1. Algemeen.
I n z i j n verzoek a a n de L a n d e l i j k e Raad voor de Bedri j f s o n t w i k k e l i n g
v r a a g t de M i n i s t e r van Landbouw en V i s s e r i j aan de Commissie, hem t e
a d v i s e r e n over de w i j z e waarop de p r o d u k t i e en a f z e t van d i e r l i j k e
mest b e t e r op e l k a a r afgestemd kunnen worden. Daartoe i s i n d i t
h o o f d s t u k e e n v o o r s t e l geformuleerd.
B i j h e t i n werking t r e d e n van de Wet Bodembescherming z a l e e n g r o t e
h o e v e e l h e i d d i e r l i j k e mest u i t de overschotgebieden g e t r a n s p o r t e e r d
moeten worden n a a r a f z e t g e b i e d e n of v e r w e r k i n g s i n s t a l l a t i e s .
A f h a n k e l i j k van de middels de w e t g e s t e l d e normen en a f h a n k e l i j k van
de d a a r i n a a n g e b r a c h t e f a s e r i n g , mag verwacht worden d a t h e t om
veelvouden van de h u i d i g e a f z e t g a a t .
T r a n s p o r t en verwerking van m e s t o v e r s c h o t t e n z a l a a n z i e n l i j k e k o s t e n
met z i c h meebrengen en z a l voor de b e t r e f f e n d e b e d r i j v e n een n e g a t i e ve i n v l o e d op de r e n t a b i l i t e i t hebben.
De Commissie van Advies i s van mening d a t de r e n t a b i l i t e i t en d e cont i n u i t e i t van de s e c t o r e n zo goed mogelijk i n s t a n d gehouden d i e n e n
t e worden. H i e r t o e z a l een b e l e i d ontwikkeld moeten worden.
Het s t r e v e n n a a r een zo e f f i c i ë n t mogelijke a f z e t en verwerking i s
h i e r b i j een van de randvoorwaarden.
U i t de LEI berekeningen (hoofdstuk 5 ) b l i j k t d a t t r a n s p o r t van mest
van overschotgebieden n a a r gebieden met p l a a t s i n g s m o g e l i j k h e d e n
, (akkerbouwgebieden) vooralsnog een van de weinige, en i n v e l e gevall e n de goedkoopste mogelijkheid i s om d i e r l i j k e mest a f t e z e t t e n .
Hoewel h e t t r a n s p o r t van mest van overschotgebieden n a a r p o t e n t i e l e
a f z e t g e b i e d e n op z i c h z e l f de goedkoopste weg i s om mest a f t e z e t t e n ,
z i j n hiermee t o c h a l a a n z i e n l i j k e k o s t e n gemoeid.
Een nadere b e s t u d e r i n g van deze k o s t e n l e i d t e r t o e d a t d r i e component e n kunnen worden onderscheiden:
de o p b r e n g s t p r i j s d i e de akkerbouwer w i l b e t a l e n ;
de t r a n s p o r t en opslagkosten;
de a f z e t p r i j s d i e de producent d i e n t t e b e t a l e n .
De hoogte van opbrengst- en a f z e t p r i j s z a l i n de toekomst zonder
n a d e r e r e g u l e r i n g , bepaald worden door de mestmarkt.
De verwachting b e s t a a t d a t dan de volgende s i t u a t i e z a l o n t s t a a n .
Door h e t g r o t e aanbod van mest z u l l e n de akkerbouwers d i e d i c h t b i j of
i n h e t overschotgebied g e v e s t i g d z i j n n i e t meer b e r e i d z i j n een p r i j s
t e b e t a l e n voor de mest. Daartegenover s t a a n r e l a t i e f l a g e t r a n s p o r t k o s t e n . Akkerbouwers d i e v e r d e r van h e t overschotgebied hun b e d r i j f
hebben z u l l e n mogelijk nog wel een p r i j s w i l l e n b e t a l e n , maar d a a r tegenover s t a a n hogere t r a n s p o r t k o s t e n . Voor a l l e akkerbouwers g e l d t
d a t h e t e r i n b e g i n s e l n i e t t o e d o e t , waar de mest vandaan komt. B i j
marktevenwicht z u l l e n de a f z e t k o s t e n vanaf de grens van h e t overs c h o t g e b i e d n a a r de akkerbouwer dan ook nagenoeg even hoog z i j n ongea c h t de a f z e t p l e k ; immers l a g e r e t r a n s p o r t k o s t e n gaan gepaard met
l a g e opbrengsten. Gevolg h i e r v a n i s d a t de t r a n s p o r t a f s t a n d van h e t
b e d r i j f van de producent t o t a a n de g r e n s van h e t o v e r s c h o t g e b i e d
bepalend z i j n voor de a f z e t k o s t e n van de mestproducent, Wanneer e r
geen afzetmogelijkheden z i j n n a a r B e l g i e of West D u i t s l a n d komen de
mestproducenten i n Zuid Oost Nederland i n een z e e r o n g u n s t i g e p o s i tie.

-
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Zodra de normstelling zodanig stringent wordt dat naast transport
naar akkerbouwgebieden ook andere verwerkingsraogelijkheden moeten
worden benut, gaat de transportafstand van het bedrijf van de producent tot aan de verwerkingsinstallatie een rol spelen.
Een en ander houdt in dat de situering van verwerkingsinstallaties in
de toekomst van evident belang wordt. Middels het LEI-model zou nagegaan kunnen worden waar, uit optimaliseringsoverwegingen het beste
een verwerkingsinstallatie gebouwd zou kunnen worden. Met dit model
zou ook nagegaan kunnen worden in welke regio's bewerking op het
mestproducerende bedrijf (filtermatten, verbranden slachtkuikenmest)
gestimuleerd zou moeten worden.
6.2. Regulering van de afzet.
Ten behoeve van het beperken van de kosten van mestafzet is het noodzakelijk afzet en verwerking van mest zo efficiënt mogelijk te laten
verlopen. Dit is van belang voor de rentabiliteit van de totale
sector.
Daarnaast dient opgemerkt te worden dat zonder verdere regulering,
sterke verschillen zullen ontstaan in de afzetkosten van het overschot waarbij deze kunnen oplopen tot onacceptabele hoogte.
Een zekere "sturing in de meststromen" ziet de commissie om deze redenen dan ook als noodzakelijk waarbij onderscheid gemaakt zou kunnen
worden tussen korte en lange termijnmaatregelen.
Door het instellen van een landelijke mestbank zou aan deze sturing
een basis gegeven kunnen worden. De landelijke mestbank dient, rekening houdende met reeds bestaande afzetstructuren te streven naar een
zo efficiënt mogelijk transport en afzet van mest. Daaronder valt dan
ook transport naar mestverwerkingsinstallaties.
De centrale doelstelling van de landelijke mestbank dient te zijn het
minimaliseren van de kosten van afzet van mestoverschotten.
6.3. Taken en bevoegdheden van een landelijke mestbank.
6.3.1. Afzet van mestoverschotten.
De regulering van de mestmarkt door een nieuw in te stellen landelijke mestbank kan met een verschillende intensiteit worden gedaan.
De commissie oordeelt, dat initiatieven waarbij
- alle afzet en/of verwerking plaats heeft door het particulier
bedrijfsleven (c.q. geen regulerende mestbank);
- alle overschotten via de mestbank moeten worden afgezet,
niet moeten worden nagestreefd.
In het eerste geval komen er geen bij de wet ingestelde mestbanken.
Er zal dus een levendige mestmarkt ontstaan en een harde concurrentie tussen producenten, transporteurs en bemiddelaars om de gunstigste afzetmogelijkheden te verkrijgen. Indien het marktmechanisme
goed werkt kan dit kostenverlagend werken, doch de onderlinge verschillen in afzetkosten kunnen groot zijn door o.a. situering van
het bedrijf t.o.v. afzetgebied of verwerkingsinstallatie, door
mestsoort e.d. De kans is aanwezig dat vele ondernemers niet in
staat zullen zijn de afzet op een financieel verantwoorde wijze te
organiseren. In dit geval is er ook geen prijsregulatie mogelijk,
waardoor een sterke seizoensfluctuatie kan ontstaan, en, door een
overvoering van de mestmarkt als totaal de afzet van mest met hogere kosten gepaard kan gaan.
In het tweede geval, waarin alle mest fysiek dan wel administratief
via de mestbank loopt, zal dit een enorme organisatie vragen.
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Enerzijds is de theoretische optimalisatie van de meststroom mogelijk beter te benaderen door voor elke overschotpartij een bestemming aan te wijzen, anderzijds zal het aanmelden van de overschotten en van de afname bereidheid, het particulier initiatief tot het
zoeken naar praktischer en goedkopere oplossingen doen verminderen.
Indien de mestbank daarnaast min of meer verantwoordelijk wordt
voor de afzet van alle overschotten dient zij forse investeringen
te doen in opslagcapaciteit voor het ondervangen van fluctuaties in
vraag en aanbod. Per saldo kan deze methode dus duidelijk duurder
uitkomen. Indien alle mestafzethandelingen via de mestbank verlopen
is er overigens wel een goede controle op dit punt mogelijk.
De commissie ziet als meest wenselijk een landelijke mestbank, die
- een organiserende, stimulerende en coördinerende rol vervult bij
de afzet van mestoverschotten;
- tracht in eerste instantie afzetmogelijkheden voor mest te
scheppen door kwaliteitsbevordering;
- in tweede instantie een stimulerende en eventueel een beherende
rol vervult bij het tot stand komen van mestverwerkingsinstallaties opslag- en transportfaciliteiten;
- kan dienen als ontvanger voor elders niet-, of niet goed af te
zetten overschotten.
Een landelijke mestbank met deze taken moet werken onder de volgende randvoorwaarden
- niet meer regelen dan nodig is;
- zo veel mogelijk het particulier bedrijfsleven (al of niet
georganiseerd) inschakelen bij de uitvoering van taken zoals
transport, opslag en verwerking van mest;
- een goede aansluiting nastreven bij de regionale problematiek, en
mogelijkheden door b.v. het werken via regionale mestbanken;
- tenslotte dient de mestbank er voor te zorgen dat de belangen van
mestproducenten en afzetbedrijven zo goed mogelijk behartigd
worden, en dat de te volgen procedures voor deze bedrijven snel
en overzichtelijk zijn.
Rol van de mestbank bij de mestadministratje per bedrijf.
In het kader van de Meststoffenwet kan bepaald worden dat er per
bedrijf eenraestboekhoudingwordt bijgehouden. Uit die mestboekhouding zou dan tevens moeten blijken of er sprake is van een
overschotsituatie aan dierlijke mest, of van een tekortsituatie.
De commissie is van mening, dat de landelijke mestbank (of haar
regionale afdelingen) in principe geen bureau zou moeten zijn dat
de mestoverschotten en tekorten berekent. Immers de landelijke
mestbank is zelf partij bij de afzet van overschotten, en een aandeel bij de bepaling daarvan kan beperkingen opleggen aan haar
functioneren.
Overigens dient de mestbank voor het goed kunnen functioneren wel
te beschikken over gegevens betreffende de te verwachten hoeveelheden mest en afzetmogelijkheden. Dit zou kunnen gebeuren door er
een centrale registratie van overschotten en afzetmogelijkheden
onder te brengen.
Rol van de mestbank t.a.v. kwaliteit van de mest.
Ook aan kwaliteit van mest kunnen op basis van de nieuwe Meststoffenwet eisen gesteld gaan worden.
De commissie is echter van mening dat het hierbij om een individuele verantwoordelijkheid van de ondernemer gaat.
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Wel zou de mestbank een stimulerende rol moeten hebben bij het
streven naar kwaliteitsverbetering.
Op deze wijze kan een positieve bijdrage geleverd worden aan de
acceptatie van mest door de afnemers.
Een goed kwaliteit van de mest is, naast een goede beschikbaarheid
van mest op het juiste moment, noodzakelijk voor een maximale
afname. Deze punten zijn een belangrijk onderdeel in de beheersbaarheid bij het vrijkomen van de meststoffen uit organische mest,
en zodoende belangrijk voor de afzetmogelijkheden.
Overigens zal de mestbank aan mest die zij zelf ter afzet of verwerking krijgt aangeboden, kwaliteitseisen mogen en moeten stellen.
In principe zal echter de mestbank alle, haar aangeboden partijen
mest in ontvangst moeten nemen. Een kwaliteitseis, gebonden aan de
reëel te maken afzetkosten voor de partij mest, lijkt daarvoor de
meest aangewezen oplossing.
Controle functie.
De controle die op basis van de toekomstige wetgeving zal moeten
plaatsvinden is moeilijk te vergelijken met de controle-opzet van
de controle-instellingen in de landbouwkwaliteitswetgeving.
Indien de mestbank belast wordt met controle op naleving van de
wettelijke maatregelen, bestaat het gevaar voor een aversie tegen
de mestbank.
Daar de mestbank, over voldoende vertrouwen moet kunnen beschikken,
acht de commissie een controle functie op wettelijke bepalingen dan
ook niet bij de mestbank thuishoren.
De uitvoerende taken van de mestbank.
Deels op grond van het gestelde in de vorige paragrafen ziet de
commissie een aantal taken in het uitvoerende vlak van de mestbank
liggen.
Uitgangspunt is dat onderlinge transacties tussen aanbieders en
vragers van mest mogelijk zijn, zonder tussenkomst van de mestbank.
Voor de mest die niet via deze kanalen wordt (kan worden) afgezet,
en voor plaatsingsmogelijkheden van mest die op deze wijze niet
worden benut kan dan een beroep op de activiteiten van de mestbank
worden gedaan.
Aldus zijn de volgende taken te onderscheiden.
- het stimuleren van directe afzet door b.v. transportsubsidies;
- inventariseren van resterende plaatsingsmogelijkheden;
- inventariseren van resterend overschot;
- organiseren van de afzet voor resterende mest van vragers naar
aanbieders;
- het overnemen van mest waarbij een bijdrage geheven zal worden
naar in redelijkheid door de mestbank te maken kosten.
(deze "interventie" mogelijkheid dient enerzijds als uitwijkmogelijkheid voor bedrijven die de mest niet, of tegen extreem hoge
kosten kunnen afzetten, en anderzijds kan de mestbank hierdoor
"sturend" optreden op de mestmarkt)
- het stimuleren van een betere afstemming van vraag en aanbod in
kwalitatieve zin (voorlichtende functie, en stimuleren van procesverbeteringen door b.v. financiële bijdragen);
- het stimuleren van een betere afstemming van vraag en aanbod in
kwantitatieve zin (door b.v. voorlichting omtrent opslagcapaciteit en financiële bijdragen);
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- In algemene zin kan gesteld worden dat de mestbank regulerend en
coördinerend moet optreden. Naar verwachting biedt het
prijsbeleid dat de mestbank kan voeren hiertoe voldoende
mogelijkheden, en is het niet nodig alle mestafzettransacties administratief via de mestbank te doen verlopen.
Zeker voor de overgangsfase lijkt dit anders een zeer omvangrijke
administratieve operatie te worden.
Indien deze taken aan de mestbank worden toegekend zal zij een
bijdrage kunnen leveren aan het optimaliseren van de mestafzet, en
het verkleinen van de verschillen in afzet (verwerkingskosten) tussen de ondernemers.
Door transport of verwerkingsbijdragen kan immers mest ook naar financieel minder aantrekkelijke afzet (verwerkings)punten een weg
vinden, en, door de vangnetfunctie kan elke ondernemer de mest
kwijtraken. Het is denkbaar dat een aantal boeren het voeren van
een mestboekhouding door anderen wil laten uitvoeren. Mogelijk kan
ook de mestbank hier als service verlenende instantie optreden.
6*4. Aansluiting bij andere initiatieven.
Reeds eerder is opgemerkt dat de landelijke mestbank zich in eerste
instantie dient aan te sluiten bij de initiatieven die thans reeds
genomen zijn.
Dit betreft niet alleen het transport van mest van overschotbedrijven
naar afzetbedrijven, maar ook mestopslag en/of mestverwerking.
Verondersteld mag worden dat de afzet van mestoverschotten via het
particulier initiatief op een redelijk efficiënte wijze kan plaatsvinden.
In dit verband kan gedacht worden aan:
- het ontstaan van particuliere bemiddelingsinstanties en transport
door loonwerkers, transportbedrijven, veevoederindustrieën en
anderen;
- het ontstaan van afnemerscontracten tussen mestproducenten en
akkerbouwers;
- het bouwen van grootschalige mestopslagputten door particulieren;
loonwerkers, transportbedrijven, veevoederindustrieën en anderen;
- het ontstaan van particuliere be- en verwerkingsinstallaties;
De basis hiervoor is gelegen in de werking van het marktmechanisme.
6.5. De financiering van de afzet van mestoverschotten.
De Commissie van Advies inzake de Mestproblematiek heeft een voorstel
geformuleerd voor de wijze waarop een en ander gefinancierd zou kunnen worden. Daarbij is de financiering van de particuliere afzet/verwerking buiten beschouwing gebleven, hetgeen overigens niet tot de
conclusie mag leiden dat hiermee slechts weinigi kosten zouden zijn
gemoeid.
De mestbank zoals beschreven, heeft financiële middelen nodig om de
haar toebedeelde functies te kunnen vervullen. Daarbij kan het volgende onderscheid worden gemaakt:
a. bemiddelingsfunctie
Om deze functie te kunnen vervullen zijn financiële middelen nodig
om het apparaat of het bureau te bekostigen.! De belangrijkste kostenposten zullen personeels- en bureaukosten zijn.
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b. stimuleringsfunctie
Om deze functie te kunnen vervullen zijn financiële middelen nodig
om bijdragen te kunnen verstrekken ten behoeve van afzet, opslag,
verwerking en eventueel andere in aanmerking komende voorzieningen. Uiteraard brengt deze functie ook personeels- en bureaukosten
met zich mee.
c. vangnetfunctie
Om deze functie te kunnen vervullen zijn financi'èle middelen nodig
om de aangeboden mest te kunnen opslaan, transporteren en/of verwerken; eventueel moet de mestbank beschikken over eigen transport, opslag- en/of verwerkingscapaciteit. Ook aan deze functie
zijn personeels- en bureaukosten verbonden.
Met betrekking tot de vangnetfunctie dient nog het volgende te worden
opgemerkt. Hoewel ervan mag worden uitgegaan dat het hier in beginsel
om slecht plaatsbare mest zal gaan, zullen wel kwaliteitseisen aan de
mest kunnen - en wellicht ook moeten - worden gesteld. Desondanks
zullen de opslag, transport- en/of verwerkingskosten van deze mest
tamelijk hoog zijn omdat het particulier initiatief de goedkoopste
mogelijkheden al benut zal hebben.
Dit rechtvaardigt dat niet alleen diegenen die daadwerkelijk hun mest
aan de mestbank aanbieden, deze kosten dienen te dragen.
Ter financiering van de hiervoor beschreven kosten stelt de Commissie
van Advies inzake de Mestproblematiek het volgende voor:
1. Een basisfinanciering van de mestbank door een algemene heffing.
Door middel van een algemene heffing op het produceren van mest
kan een organisatie opgebouwd worden die de afzet en eventueel
verwerking van mest op een zo doelmatig mogelijke wijze bevordert.
Deze stimulerende rol, die aan een landelijke mestbank kan worden
opgelegd zal zich m.n. uiten in de nationale raineralenbalans, en
komt derhalve continuïteit van de gehele veehouderij ten goede.
Door relaties tussen de verschillende veehouderijsectoren, maar
ook door de binnen alle sectoren aanwezige verschillen in overschotsituatie is een nationale sturing gewenst.
De commissie is van mening dat zo'n algemene heffing relatief laag
kan zijn, mede door zijn brede draagvlak. De middelen die uit deze
heffing voorkomen dienen m.n. aangewend te worden t.b.v. het algemene belang van de veehouderij.
2. een overschottenheffing voor veehouders op wier bedrijf een mestoverschot wordt geproduceerd
Deze veehouders profiteren van de mestbank, ook in geval de veehouders er in slagen hun overschotten via het particulier initiatief, dus zonder inschakeling van de mestbank, af te zetten.
Gedacht wordt aan een heffing per eenheid overschot, eventueel
gedifferentieerd naar mestsoort. De commissie is van mening dat
alle overschotproducerende bedrijven, dus ook bedrijven in nietoverschotgebieden aan zo'n heffing zouden moeten meebetalen. De
voordelen van de ligging in een niet-overschotgebied blijven aanwezig door de korte transportafstanden.
3. een afzetheffing voor veehouders die daadwerkelijk mestoverschotten aan de mestbank.aanbieden (vangnet)
Gedacht wordt aan een heffing per m J aang eboden mest, eventueel
gedifferentieerd naar soort.
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De heffing behoeft niet extreem hoog te liggen maar dient wel zodanig hoog te liggen dat het voor de individuele veehouder in beginsel aantrekkelijk is om de mest via het particulier initiatief
af te zetten of te laten verwerken.
Wanneer de vangnetfunctie wordt aangevuld met een interventiefunctie ter optimalisering van de mestafzet, zal de heffing anders ingevuld dienen te worden.
Theoretisch is dan zelfs mogelijk dat bepaalde mestsoorten worden
"gekocht", b.v. om ze daarna buiten de landbouw te doen afzetten.
Doel hiervan is de afzetkansen van andere mestsoorten te vergroten.
Heffing van de bijdragen.
De commissie is van mening dat de mestbank in beginsel slechts die
heffingen moet innen waarvoor zij voor het individuele bedrijf een
tegenprestatie levert. Zo acht zij het innen van een bijdrage bij het
overnemen van niet afzetbare mest tot de taak van de mestbank. Ook de
service verlening aan individuele bedrijven, b.v. voor het aangeven
van afzetkanalen e.d. valt onder deze noemer.
De inkomsten van de mestbank kunnen dus uit zelfgeheven bijdragen, en
uit overgehevelde bijdragen bestaan. Daarnaast kunnen mestbanken inkomsten verwerven uit verkoop van mest, dienstverlening (b.v. bijhouden van mestboekhouding op vrijwillige basis) en uit subsidies.
Bestuurlijke opzet, aansluitplicht en beheersaspecten.
De commissie ziet de landelijke mestbank in bestuurlijk opzicht als
een samenwerkingsverband tussen Overheid en bedrijfsleven.
Van overheidswege komt daar de (vertegenwoordiging van de) Minister
van Landbouw en Visserij voor in aanmerking.
Van het bedrijfsleven.valt te denken aan het georganiseerde bedrijfsleven.
Eventuele regionale afdelingen dienen bestuurlijk ook in de landelijke mestbank vertegenwoordigd te zijn.
Bij de bestuurssamenstelling dient rekening gehouden te worden met
regionale en sectorale belangen.
De bestuurlijke opzet van de regionale mestbanken kan een afspiegeling zijn van de landelijke mestbank. Deze zal echter wel afgestemd
moeten zijn op de uitvoerende functie en de regionale samenwerkingsverbanden.
Aansluitplicht.
Op grond van de nieuwe Meststoffenwet kan een aansluitplicht voor
producenten van dierlijke mest bij een mestbank worden opgelegd.
Vooral in de overgangsfase na het van kracht worden van maatregelen
acht de commissie het niet noodzakelijk de aansluitplicht op te
leggen. De commissie is van mening dat een zo vrij mogelijke opstelling van afzet- en afnamebedrijven de meeste mogelijkheden in zich
houdt voor een soepel op gang komen van een verantwoorde afzet van
overtollige mest.
Met het dog op de continuïteit is echter een meer langdurige overeenkomst (b.v. jaarbasis) met overschotbedrijven en afzet/verwerkingsbedrijven, gewenst. Hiertoe kan een contract of een lidmaatschap een
mogelijkheid zijn.
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Het kan zinvol zijn om ook bedrijven die niet een berekend overschot
hebben de mogelijkheid te geven mest via de mestbank af te zetten.
Voor bedrijven in deze categorie kunnen er namelijk ook problemen bestaan of ontstaan met de afzet van mest op het eigen bedrijf. In tariefstelling zou deze groep bedrijven onderscheiden kunnen worden van
de bedrijven met een berekend overschot om zodoende de prikkel tot
het aanwenden van mest op het eigen bedrijf te laten bestaan.
Beheersaspecten.
De landelijke mestbank dient stimulerend op te treden bij het scheppen van afzet- en verwerkingsmogelijkheden. Hieronder vallen onder
andere mogelijkheden voor tijdelijke mestopslag, transportsystemen/
middelen, en mestverwerkingsinstallaties. Gezien de opstelling van de
mestbanken is de commissie van mening dat de verantwoordelijkheid en
het beheer van deze objecten in eerste instantie bij het particulier
bedrijfsleven behoort te berusten. Dit sluit echter niet uit dat de
mestbanken zich ook zelf kunhen bezighouden met verwerking, opslag en
transport.
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HOOFDSTUK 7 Economische en structurele gevolgen.
7.1.

Economische gevolgen.
De kosten om de mestoverschotten weg te werken zijn zowel op landelijk niveau als gemiddeld per ton overschot in hoofdstuk 5 aan de
orde geweest.
Als deze kosten bekend zijn, kan enige indicatie gegeven worden van
het effect voor de individuele bedrijven. Met name wordt daarbij
gedacht aan het percentage bedrijven waarvan bij bepaalde kosten
van mestafvoer de continuïteit in gevaar komt.
Dit zijn de bedrijven waarvan de bedrijfsreservering negatief wordt
doordat zij de kosten voor de mestverwerking moeten betalen.
Daarnaast zal aandacht geschonken worden aan de daling van de bedrijfsresultaten. Voor de berekeningen zijn inkomensgegevens van
• bedrijven nodig en uiteraard de overschotten per bedrijf. Nu zijn
er 2 mogelijkheden, n.1. ofwel een aantal normatieve situaties door
te rekenen, ofwel gebruikmaken van het LEI-boekhoudnet landbouwbedrijven.
In het eerste geval zullen veronderstellingen gemaakt moeten worden
over kosten en opbrengsten. In het tweede geval zijn de werkelijke
•bedrijfsresultaten geregistreerd, zodat een beeld van de werkelijke
inkomenssituatie verkregen wordt. Voor de analyse van de economische gevolgen is gekozen voor het LEI-boekhoudnet. Voor de varkenshouderij zijn daarnaast in een aantal berekeningen de economische gevolgen van de kosten van mestafvoer normatief en modelmatig benaderd.
Voor een viertal jaren zijn de effecten op de continiuteit aangegeven. Het boekhoudnet geeft een representatief beeld van de Nederlandse landbouwbedrijven boven een bepaalde minimumomvang. Wat de
mestoverschotsituatie betreft is het LEI-boekhoudnet echter iets
optimistischer dan op grond van de mei-inventarisatie berekend kan
worden. De financiële consequenties zullen daardoor enigszins onderschat worden.
Om de gevolgen van het wegwerken van de mestoverschotten aan te
geven zijn voor 4 jaren enige berekeningen uitgevoerd. Steeds is
uitgegaan van f. 0, f. 1 0 , — of f. 2 0 , — per m aan kosten voor de
afvoer van de mestoverschotten (tabel 7.1),
De kengetallen betreffen de veranderingen in arbeidsopbrengst voor
alle landbouwbedrijven en voor de gespecialiseerde rundvee- en varkenshouderijbedrijven onder invloed van de kosten van afvoer van de
mestoverschotten.

Tabel 7.1 Aantal b e d r i j v e n i n de p o p u l a t i e en a r b e i d s o p b r e n g s t i n
mln. guldens b i j een d r i e t a l a l t e r n a t i e v e n voor de a f z e t k o s t e n van de mestoverschotten.

1979180 1980181 1981182 1982183
Kost en
mes t a f voer i n
gld. per ton
Alle bedrijven

aantal

O
1O
2O
Rundveehouderijbedrijven

aantal

O
Varkenshouderijbedrijven

aantal

O

77.805
3.255
3.135
3.016

75.519
2.849
2.726
2.603

72.833
4.340
4.214
4.088

71.270
4.659
4.514
4.369

42.920
1.821

41.682
1.646

40.328 41.729.
2.327
2.740

6.353
283

6.702
74

6.702
395

5.623
501

In 1982 zou de a r b e i d s o p b r e n g s t evenredig gedaald z i j n met h e t volume van de mestoverschotten. B i j a f v o e r k o s t e n van f . 10,-- d a a l t
de a r b e i d s o p b r e n g s t van a l l e b e d r i j v e n met 145 m i l j o e n en b i j de
f . 20,--.kosten v e r d u b e e l t h e t t o t 290 miljoen. De g e s p e c i a l i s e e r d e
rundveehouderij l e v e r e n 54 resp. 108 m i l j o e n i n de g e s p e c i a l i s e e r d e
varkenshouderi j b e d r i jven 40 r e s p . 80 m i l joen. B e l a n g r i j k e r voor de
mes t o v e r s c h o t t e n p r o b l o e m a t i e k i s de vraag: "Van h o e v e e l b e d r i j v e n
komt de c o n t i n u i t e i t i n gevaar?". De c o n t i n u i t e i t komt i n gevaar
wanneer de b e d r i j f s r e s e r v e r i n g e n n e g a t i e f worden. De
b e d r i j f s r e s e r v e r i n g e n worden verkregen door h e t b e s t e e d b a r e inkomen
van g e z i n en b e d r i j f t e verminderen met de t o t a l e g e z i n s u i t g a v e n en
n o o d z a k e l i j k e r e s e r v e r i n g voor i n v a l i d i t e i t s r i s i c o ,
oudedagsvoorziening, e t c .
I n t a b e l 7.2 wordt h e t percentage b e d r i j v e n vermeld d a t met een neg a t i e v e b e d r i j f s r e s e r v e r i n g b i j v e r s c h i l l e n d e a f v o e r k o s t e n voor
mestoverschotten.

Tabel 7.2

A a n t a l s t e e k p r o e f b e d r i j v e n en percentage b e d r i j v e n met
n e g a t i e v e b e d r i j f s r e s e r v e r i n g e n b i j een d r i e t a l a l t e r n a t i e v e n voor de a f z e t k o s t e n van mestoverschotten.
kosten
mes t a f voer
i n guldens
per ton

Alle bedrijven

aantal

Rundveehouderijbedrijven

aantal

Varkenshouderijbedrijven

aantal

Pluimveehouderijbedrijven

aantal

1979180 1980/81 1981/82 1982/83

o

o

o

o

1o
2o

Rundvee-intensieve
veehouderi jbedrijven
aantal

o

10
20
Gemengd i n t e n s i e v e
bedrijven
aantal
O
1O
20

72,O
73,5

83,2
85,3'

50,3
53,8

54,2
54,2

68
71,5
75,O
79,O

59
75,3
80,6
81,6

58
35,3
38,7
40,6

48
48,7
49,9
50,4

Het a a n t a l b e d r i j v e n met n e g a t i e v e b e d r i j f s r e s e r v e r i i l g e n neemt met
1 , 5 % t o e , a l s d e k o s t e n voor de mestafvoer f . 10,-- bedragen en met
3% b i j f . 20,--. Voor de g e s p e c i a l i s e e r d e r u n d v e e h o u d e r i j b e d r i j v e n
z i j n deze p e r c e n t a g e s 1 r e s p . 2%.
Voor de v a r k e n s h o u d e r i j w i s s e l e n deze p e r c e n t a g e s a f h a n k e l i j k van
de b e d r i j f s r e s u l t a t e n i n d a t j a a r . I n de " s l e c h t e r e " j a r e n b e d r a a g t
h e t p e r c e n t a g e 2 a 3% p e r f . 10,-- k o s t e n . Voor de b e t e r e j a r e n i s
d a t ca. 5%.
Opvallend b i j de pluimveehouderij i s d a t b i j f . 10,-a- k o s t e n h e t
p e r c e n t a g e b e d r i j v e n met n e g a t i e v e r e s e r v e r i n g e n meer toeneemt dan
B i j f . 10,-wanneer de k o s t e n s t i j g e n van f . 10,-- t o t f . ZO,--.
s t i j g t h e t p e r c e n t a g e met ca. 6 a 10%, en b i j een st:Ljging van
f . 10,-- t o t f . 20,-- met 2 a 6%.
Het b e d r i j f s t y p e gemengd rundvee-/intensieve v e e h o u d e r i j r e a g e e r t
minder s t e r k op de k o s t e n van a f v o e r dan de v a r k e n s h o u d e r i j b e d r i j ven maar meer dan de g e s p e c i a l i s e e r d e rundveehouderi j b e d r i jven, p e r
f . 10,-- a f v o e r k o s t e n ca. 3% meer b e d r i j v e n met n e g a t i e v e b e d r i j f s r e s e r v e r i n g e n . Een v e r g e l i j k b a a r beeld i s t e z i e n voor de gemengd
i n t e n s i e v e b e d r i j v e n . De g r o t e r e b e d r i j v e n hebben i n h e t algemeen
meer b e d r i j f s r e s e r v e r i n g e n dan de k l e i n e r e .
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Het percentage bedrijven met negatieve bedrijfsreserveringen is dan
ook kleiner. Maar bij een toeneming van de kosten voor de afvoer
van mest stijgt het percentage bedrijven met negatieve reserveringen sneller dan voor de kleinere bedrijven.
De verschillen in omvang van mestoverschotten per bedrijfstype hebben uiteraard een grote invloed op de ontwikkeling van het aantal
bedrijven met negatieve bedrijfsreserveringen.
De normatief en modelmatig berekende gevolgen van het Consulentschap in Algemene Dienst (C.A.D.) voor de varkenshouderij (zie bijlage IX en X) zijn wat betreft de arbeidsopbrengsten per dier per
jaar redelijk vergelijkbaar met de gemiddelde LEI-uitkomsten. In
tabel 7.3 zijn de arbeidsopbrengsten voor 4 jaren per dier per jaar
weergegeven. Door de 2 relatief goede jaren zijn de LEI-gemiddelden
iets hoger dan de normatieve bedragen van het Consulentschap.
Indien het boekjaar 1983/1984, waarover nog slechts voorlopige gegevens beschikbaar zijn, mede in beschouwing wordt betrokken dan
zijn de gemiddelde arbeidsopbrengsten volgens de LEI-boekhouding
331 resp. 38 gulden per dier per jaar en zijn dan vrijwel geheel in
overeenstemming met de bedragen van het Consulentschap.
Tabel 7.3

Arbeidsopbrengst in guldens per dier per jaar volgens
LEI-boekhouding en volgens normatieve berekening van
het CAD-Varkenshouderij.

Jaar
1979/80
1980/81
'
1981/82
1982/83
Gem. LEI-boekhoudingen
CAD-Varkenshouderij

,_

Fokzeugen
305
50
430
640
356
331

Mestvarkens
41
11
62
68
45
34

De omvang van de varkensstapel wijkt in de CAD-berekening nogal af
van het gemiddelde varkensbedrijf. Bij de varkensfokkerij is de gemiddelde fokzéugenstapel 90 a 100 dieren, dus ca. 2/3 van de aangenomen omvang bij de normatieve berekeningen. Voor de mestvarkens is
het verschil nog groter. Het gemiddeld aantal mestvarkens is daar
400 a 450 stuks, terwijl in de berekeningen uitgegaan wordt van
1.700 stuks. De oorzaak kan zijn dat er in de praktijk naast de
mestvarkens ook nog andere produktietakken op het bedrijf aanwezig
zijn waardoor gemiddeld tot minder grote eenheden per bedrijf wordt
gekomen. De arbeidsopbrengsten per bedrijf, excl. afvoerkosten van
de mestoverschotten, zijn daarom in de CAD-berekening vanwege de
schaalfactor vrij optimistisch geschat.
Het eigen vermogen van de varkensbedrijven was in het boekjaar
1982/83 ca. 60% van het totale vermogen. Daarnaast is het berekende
rentepercentage doorgaans lager dan de betaalde rente.
Uitgaande van de berekeningen van het CAD moet dan bij de arbeidsopbrengst dus niet 60% - zijnde het aandeel eigen vermogen - van de
berekende rente opgeteld worden om tot het beschikbare bedrag voor
privebestedingen en besparingen te komen, maar moet ook rekening
worden gehouden met het verschil tussen berekende en betaalde rentepercentages. Wanneer de betaalde rente 10 i.p.v. 8% is, komt
slechts de helft van de berekende rente vrij voor de privebestedingen en besparingen.
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De gespecialiseerde varkenshouders besteedden in 1982/83 volgens de
LEI-boekhoudingen ongeveer f. 70.000 aan gezinsbestedingen, belastingen, premies, e.d. en aan oudedagsvoorzieningen, invaliditeitsverzekeringen, etc.
Met deze uitgangspunten kunnen - uitgaande van de door het CAD berekende arbeidsopbrengsten per bedrijf de verdere normatieve berekeningen van het Consulentschap aan de praktijksituatie aangevuld
worden. Voor de gemiddelde eigen vermogenspositie (zijnde 60%) kunnen dan de bedrijfsreserveringen worden berekend:

Arbeidsopbrengst
Bij: verschil betaalde en berekende
rente
Beschikbaar voor privébestedingen
en besparingen (zie ook bijlage
XI en XII)
privébestedingen
Bedrijfsreserveringen
-/-

Fokzeugen
f. 49.700
" 14.000

Mestvarkens
f. 57.600
" 28.300

f. 64.000

f. 86.000

70.000
6.000

" 70.000
f. 16.000

f.

De fokvarkensbedrijven komen zelfs bij 0% mestafvoer al negatief
uit. Bij 100% afvoer en f. 1 0 , — kosten zijn de bedrijfsreserveringen f. 13.500 negatief en bij f. 2 0 , — zelfs f. 21.000 negatief.
Bij de mestvarkensbedrijven worden de bedrijfsreserveringen negatief zodra de gemiddelde kosten per ton boven de f. 5,50 uitkomen.
Dus bij 100% afvoer en f. 1 0 , — kosten zijn de bedrijfsreserveringen -/- f. 13.000 en bij f. 2 0 , — zelfs -/- f. 42.000.
Het hoge percentage varkensbedrijven dat in het boekhoudnet is geconstateerd met negatieve bedrijfsreserveringen, wordt bevestigd
door deze normatieve berekeningen. Alleen komen bij deze normatieve
berekeningen niet de spreidingen in de bedrijfsresultaten naar
voren.

7•2.

Gevolgen voor de structuur van de veehouderij.
Door de te maken afzetkosten voor mest, neemt de arbeidsopbrengst
af, en komen een aantal bedrijven uit oogpunt van bedrijfsreserveringen in de gevarenzone of zelfs in het negatieve te verkeren.
Dit zal gevolgen hebben voor de structuur van de veehouderij
t.a.v.:
- grondgebondenheid;
- regionale verschillen;
- vestigingsplaats.
De structurele gevolgen zullen nauw samenhangen met de uiteindelijke keuzes t.a.v. regionale differentiatie van de Meststoffenwet,
en van de uiteindelijke opzet van de mestbank(en) en de financiering daarvan. De mate van egalisatie van kosten tussen bedrijfstakken, regio's en bedrijven onderling door middel van een heffingen- en bijdragestelsel is hierin sterk bepalend.
Vooralsnog kan ervan worden uitgegaan dat er geen mogelijkheden
zijn de verschillen tussen de bedrijven in afzetkosten van mest,
volledig te nivelleren. Voorts lijkt het reëel te veronderstellen
dat ongeacht de mate van nivellering, de kosten voor afzet van mest
gerelateerd zullen zijn aan de werkelijk te maken afzetkosten.
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Dit betekent dat bedrijven in een ongunstiger positie wel haast
zeker te maken zullen krijgen met hogere kosten dan bedrijven die
in een gunstige afzetpositie verkeren. De voortzetting van de bedrijfsvoering zal in een aantal gevallen dan ook in gevaar komen of
onmogelijk worden.
Dit heeft dus effect op de structuur van de veehouderij.
Grondgebondenheid.
Voor de afzet van mest is het gebruik van de bemestende waarde door
direkte aanwending op grasland of akkerbouwgrond de goedkoopste oplossing.
Er zal derhalve belangstelling bestaan voor het vergroten van het
grondareaal op bedrijven die met een overschotsituatie te maken
hebben.
£rojidaankoc>p zal in de belangstelling komen, doch indien hierbij
een bedrijfseconomische afweging plaatsvindt zal dit i.h.a. niet de
meest aantrekkelijke oplossing zijn.
De grondkosten (rente + aflossing) zullen afgewogen moeten worden
tegen de kosten van andere afzetmogelijkheden voor mest. Daarbij
kan een teelt op het betreffende perceel grond dan weliswaar in positieve zin aan het resultaat bijdragen, doch veelal zal het geteelde niet in het eigen bedrijf kunnen worden aangewend en/of zal
de teelt geheel of gedeeltelijk in loonwerk moeten plaatsvinden.
Bovendien dient gesteld te worden, dat naar mate er minder raest^per
ha mag worden aangewend, de verhouding tussen grondkosten per m
aan te wenden mest en de afzetkosten naar een mestbank uit elkaar
zullen groeien.
De verwachting is dat er wel enige belangstelling voor bedrijfsvergroting door grondaankoop zal ontstaan, doch dat dit geen grote
vormen zal aannemen.
^f£eJ^ov_er_ee_nk_omst_e_n zullen in dit kader een grotere vlucht nemen.
Het is echter niet ondenkbaar dat bij een overvoerde mestmarkt, ook
hier de afweging van kosten wel eens in het voordeel van leverantie
aan de mestbank kan uitvallen. Overigens is het moeilijk voorspelbaar wat de invloed van afzetcontracten op de structuur van de veehouderij zal zijn. Zeker is dat er meer belangstelling voor de betere mestsoorten zal bestaan. Bedrijven die een minder gewaardeerde
mestsoort dienen af te zetten zullen hierdoor in een ongunstiger
positie komen (b.v. vleeskalverenmest).
Voor pacht, landhuur etc. gelden in wezen dezelfde aspecten als bij
grondaankoop. Veelal zal deze vorm van vergroting van de bedrijfsoppervlakte minder kosten met zich meebrengen, en in ieder geval
behoeft hier i.h.a. geen financiering voor plaats te hebben.
Dit zal tot gevolg hebben dat hiervoor duidelijk meer belangstelling zal ontstaan.
Regionale verschillen.
Er zijn thans een aantal gebieden te onderscheiden waar per saldo
sprake is van een mestoverschot.
Indien regulering in het kader van Meststoffenwet en de Wet Bodembescherming differentiatie naar regio kent (op grond van overschotsituatie, of op grond van bodemtype) zullen regionale verschillen
ook om deze reden kunnen ontstaan.
Daarnaast speelt nog de situering en de ontsluiting van het gebied
een rol in de afzetkosten, die voor mest gemaakt moeten worden.
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Een en ander 2al, ondanks de mogelijk gedeeltelijke nivellering,
leiden tot duidelijk hogere kosten voor afzet van mest in gebieden
die een mestoverschot hebben, die veraf liggen van afzetgebieden,
tevens een slechte ontsluiting hebben en extra regulering krijgen
op grond van de Wet Bodembescherming en de Meststoffenwet.
In deze gebieden zullen overschotbedrijven, en; met name zij die de
minder gevraagde mestsoorten produceren, in een relatief ongunstige
positie komen te verkeren.
Op termijn zal dan ook een zekere afstemming van de situering van
de mestproduktie op de mestafzetraogelijkheden plaatsvinden, zowel
t.a.v. afzet naar b.v. akkerbouwgebieden, als t.a.v. afzet naar
verwerkingsinstallaties.
Vestigingsplaats.
Door verschillen in afzetmogelijkheden van mest, en derhalve de
daarmee gemoeid zijnde kosten zal voor velen een overweging van de
vestigingsplaats aan de orde komen. Er vanuitgaande dat nieuwe bedrijfsvestigingen niet frequent meer zullen voorkomen, komt vooral
het moment van grote vervangingsinvesteringen (en waar mogelijk
uitbreiding) hiervoor in aanmerking, m.n. in de niet direkt grondgebonden sectoren.
Voordelen t.a.v. afzetmogelijkheden van mest (ook op langere termijn, bij verdergaande regulering en normering) moeten dan afgewogen worden tegen de nadelen als b.v. hogere kosten van produktiemiddelen hogere afzetkosten van eindprodukten en mindere mate van
specialisatie in de directe omgeving. Daarnaast zal er uiteraard
ook een afweging in het gevoelsmatige vlak plaatsvinden.
Te verwachten is dat er op termijn toch een zekere spreiding van
mestoverschotproducerende activiteiten zal gaan optreden. Een goede
ondersteuning in het voorlichtende vlak is daarbij onontbeerlijk.
Gevolgen voor de bedrijfsstructuur.
Afhankelijk van de regulering en fasering zullen de gevolgen voor
de structuur van de veehouderij in meer of mindere mate ernstig
zijn. De meer gespecialiseerde bedrijven kunnen (en zullen) naar
verwachting hierop beter inspelen. Een meer direkt grondgebonden
produktie nastreven is in de marge mogelijk, doch gezien de kostenbatenafweging en de stand van de techniek op dit punt (b.v. Corn
Cob) zal dit vooralsnog geen sterke vlucht nemen.
Afhankelijk van de uiteindelijke kosten en de differentiatie daarin
naar mestsoort kan, een verdere specialisatie binnen de veehouderij
optreden, mede t.b.v. investeringen in mestbewerkingstechnieken op
bedrijfsnivo.
In hoofdstuk 5 valt te lezen dat bijna de helft van de mest die
niet op het produktiebedrijf kan worden afgezet, afkomstig is uit
de rundveehouderij.
Toch bestaat de indruk dat de praktijk van de rundveehouderij hierop wat soepeler kan inspelen dan de intensieve>veehouder!jsectoren.
Immers de berekeningen waren geënt op de meitelling. Intensieve
rundveehouderijbedrijven (die dus een mestoverschot hebben) zullen
veelal ruwvoer aankopen, hetgeen niet in de raeitelling tot uitdrukking komt. Het areaal dat hiermee gemoeid is zou in principe ook
kunnen worden aangewend voor de afzet van rundyeemest.

Gevolgen in internationaal verband.
De concurrentiepositie van produkten uit de betrokken bedrijfstakken, wordt (mede-)bepaald door het nivo van de: produktiekosten.
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Indien extra kosten voor de afzet van mest niet gecompenseerd kunnen worden door een verlaging van de overige kosten per eenheid, en
de situatie zich bij de concurrenten niet wijzigt, verslechtert de
concurrentiepositie.
Indien de situatie ten aanzien van de produktiekosten zich in andere landen niet (of minder) wijzigt kunnen afzetkosten van mest in
Nederland dus een negatieve invloed op de concurrentiepositie hebben. Dit wordt echter mede beïnvloed door de hoogte van de afzetkosten van mest, en door de mate waarin deze kunnen worden opgevangen door een efficiëntere bedrijfsvoering, of het (kunnen) tolereren van een kleinere winstmarge. Overigens bepaalt ook het marktmechanisme de prijs, en mede daardoor de concurrentiepositie.
Door het maken van afzetkosten voor mest is een verslechtering van
de concurrentiepositie zeer wel mogelijk. Een geleidelijke Invoering van de regelgeving is noodzakelijk, om het effect ervan op de
concurrentiepositie te verminderen.
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HOOFDSTUK 8

8.1.

Enkele specifieke aspecten van de mestproblematiek

ALGEMEEN
In dit hoofdstuk worden een aantal specifieke aspecten beschreven die
nauw samenhangen met de mestproblematiek. Achtereenvolgens komen aan de
orde:
- de coördinatie tussen de landelijke en provinciale initiatieven inzake
de mestproblematiek (8.2.);
- de kwaliteitsaspecten van organische mest (8.3.);
- de afzet van slib, compost e.d. in de landbouw in relatie tot de
mestproblematiek (8.4.);
- vraagstimulering en fasering (8.5.);
- opslagcapaciteit (8.6.);
- de specifieke mestproblematiek in relatienotagèbieden (8.7.);
- de milieu-afweging van de restprodukten (8.8.);
- de stankproblematiek (8.9.);
- de mestproblematiek in relatie tot de Hinderwet en de Wet Ruimtelijke
Ordening (8.10.);
- de relatie tussen de mestproblematiek en de verzuringsproblematiek
(8.11.).

8.2.

Coördinatie tussen landelijke en provinciale initiatieven inzake de
mestproblematiek
Sinds haar instelling werd de commissie in een aantal zaken om advies
gevraagd, en kreeg zij van diverse zijden suggesties en diensten aangeboden.
Enerzijds betrof het adviesaanvragen vanuit de Landelijke Raad voor de
Bedrijfsontwikkeling, anderzijds betrof het acties van particulieren.
Daarnaast nam de commissie kennis van initiatieven op het terrein van het
oplossen van de mestproblematiek die op provinciaal niveau tot stand zijn
gekomen.
Wat de adviesaanvragen van de Landelijke Raad betrof ging het om een
mestopslagproject bij Middelharnis en een verzoek van de Provinciale Raad
voor de "Bedrijfsontwikkeling in Noord-Brabant omiuniformiteit en juistheid te bewerkstelligen in de gehalten zoals die bij de diverse berekeningen omtrent mest worden gehanteerd, met tevens een verzoek om onderzoek naar de bemestingswaarde van wel en niet vergiste mest.
Verder hebben zowel de Grontmij als de Heidemij hun diensten aangeboden
voor het opzetten van studies, en deed de stichting VOS mededeling van
haar activiteiten. Ook nam de commissie kennis van de activiteiten op het
terrein van de mestproblematiek zoals die in Noord-Brabant, Gelderland en
Limburg ontwikkeld zijn, en nam zij zich voor ervaringen met de hierbij
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betrokken groeperingen'uit te wisselen. Ook Overijssel gaf aan hier
interesse voor te hebben. Verder ontving de commissie suggesties betreffende de problematiek van particuliere zijde.
•
Dit overzicht toont aan dat men in het nog betrekkelijk korte bestaan van
de commissie, de weg er heen heeft kunnen vinden.
Nu na het indienen van het ontwerp van de Wet op de Bodembescherming, en
het ontwerp van de nieuwe Meststoffenwet bij de Tweede Kamer der StatenGeneraal, een wettelijke regulering op dit terrein naderbij komt, is een
toename in aantal en diversiteit van de acties op het gebied van de
mestoverschottenproblematiek te verwachten, zowel door particulieren als
door het georganiseerd bedrijfsleven en de (semi-)overheid. Vergaren en
overdracht van kennis, het opsporen van leemten in kennis en een afstemming van diverse activiteiten op elkaar kunnen een belangrijke stimulans
zijn voor een efficiënte aanpak van de problematiek. Daarbij moet onder
meer bedacht worden dat er in afzet en verwerking van mestoverschotten
een collectief belang ligt, waarbij activiteiten in het ene gebied de
problemen in het andere gebied zowel kunnen versterken als verzachten.
Naast de afzet van mest of mestfracties op landbouwgronden, is er een
toename te verwachten van de wens om produkten als gecomposteerd
huishoudelijk-organisch afval, zuiveringsslib e.d. op landbouwgronden af
te zetten.
Aangezien daardoor de plaatsingsmogelijkheden voor dierlijke mest
beïnvloed worden is coördinatie t.a.v. de afzet van deze twee groepen
produkten, noodzakelijk.
Landelijke coördinatie op het terrein van de afzet en verwerking van
organische meststoffen acht de commissie dan ook als wenselijk.
Kwaliteitsaspecten van organische mest
In toenemende mate is het van belang om mest te kunnen afzetten als
meststof op cultuurgrond van anderen. Voor de acceptatie als meststof is
een goede mestkwaliteit zonder meer belangrijk. Dit geldt zowel voor de
gehalten aan minerale meststoffen en het droge-stofgehalte, als voor
gehalten aan niet- of minder gewenste stoffen en aspecten uit het
bedrijfs-hygiënische vlak (aard^cysten, knolcyperus, wilde haver). Het is
bekend dat de mestsamens.telling per bedrijf, varieert maar ook binnen het
bedrijf kunnen er verschillen optreden door wisseling in diergroepen of
voersamenstelling of door ontmenging of bijmenging (van bijvoorbeeld
reinigingswater).
Een bekende samenstelling zal een zekere garantie inhouden voor de afzetmogelijkheden en de eventuele prijs van de mest. Anderzijds kan dit
een stimulans vormen bij het streven naar een samenstelling van mest die
zo veel mogelijk in overeenstemming is met ae wensen van de afnemers,
waardoor de plaatsingskansen vergroot worden.
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Ten aanzien van de kwaliteiten van mest, en het gebruikmaken hiervan
heeft het landbouwonderzoek nog vele antwoorden te geven.
Bij de in hoofdstuk 6 toegedachte interventie rol voor de Mestbank is het
nodig dat ook in dat geval de samenstelling van de mest voldoende bekend
is, om de te maken kosten voor afzet op reële basis te kunnen bepalen.
Er bestaat behoefte aan een veld-methode die eenvoudig en snel een
betrouwbaar inzicht geeft in de mestkwaliteit. Het ontwikkelen van een
veld-methode om het droge-stofgehalte te bepalen zou in deze een eerste
aanzet kunnen zijn.
Verder verdient het onder de aandacht brengen van het belang van een
mestkwaliteit die afgestemd is op de wensen van de vragers,
ondersteuning. Onderzoek en voorlichting moeten hun activiteiten op dit
terrein ontplooien.
De afzet van slib, compost e.d. in de landbouw in relatie tot de mestproblematiek
Afzet van zuiveringsslib, compost e.d. gebeurt veelal op landbouwgronden.
Hierdoor wordt beslag gelegd op de afzetmogelijkheden voor dierlijke
mest. In dit licht bezien kan gesteld worden dat "de landbouw" in zijn
algemeenheid geen behoefte heeft aan de afzet van deze produkten op landbouwgronden.
Daarnaast brengt het gebruik van zuiveringsslib, vuil- compost en dergelijke risico's met zich mee betreffende de belasting van landbouwgronden
met milieu gevaarlijke contaminanten zoals o-a. zware metalen, organochloorverbindingen en andere gevaarlijke chemische en microbiele componenten. Alleen als de aan te wenden partij aan scherpe kwaliteitseisen
voldoet is afzet op landbouwgronden uit dit oogpunt tolerabel. (De huidige richtlijn van de Unie van waterschappen voor vloeibaar zuiveringsslib
biedt hiertoe onvoldoende garantie.) Compost van ;organisch afval (bv.
snoei- en tuinafval, vellingafval e.d.) zal i.h.a. eerder aan de vereiste
kwaliteit kunnen voldoen. Het aspect van verdringing van dierlijke mest
op het betreffende perceel blijft dan echter voortbestaan. Mede hierdoor
bestaat er een algemene verantwoordelijkheid voor de mestoverschottensituatie, die de landbouw overstijgt.
Vraagstimulering en fasering
De commissie gaat ervan uit dat het gebruik van dierlijke mest of
restprodukten daarvan, niet kan worden opgelegd.
Voor het benutten van het afzetpotentieel is het daarom nodig de vraag
naar mest zo groot mogelijk te doen zijn. Het op tijd kunnen leveren
tegen een redelijke prijs en een bekende samenstelling zullen zeker stimulerend werken. Vraag, en ook de acceptatie zullen actief gestimuleerd
moeten worden; onderzoek en voorlichting vervullen hierin een belangrijke
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rol. Tevens zal er gezocht moeten worden naar nieuwe afzet- (en verwerkingsmethoden. Gezien het grote overschot, zal het enige jaren duren
aleer het systeem van afzet en verwerking volledig functioneert. Een
geleidelijke invoering van normen voor gebruik van mest bij de Wet op de
Bodembescherming is een vereiste.
Gezien de grote gevolgen voor de veehouderij, zowel in financieel als in
technisch opzicht, is ook hiervoor een geleidelijk invoering (met tussentijdse evaluatie) een noodzaak.
Infrastructuur
Opslag, transport en verwerking zullen een aanzienlijke capaciteit dienen
te hebben om de hoeveelheden mest zoals in hoofdstuk 5 beschreven, aan te
kunnen. Uit LEI-berekeningen blijken deze, voor variant _c de volgende
omvang te hebben:
tabel: Benodigde capaciteit in 1.000 eenheden voor variant _c.
Laden (m 3 ) *
17.583
Transport (km)
980
3
Verspreiden (m ) **
17.005 .
3
Mestput (m )
6.929
Drogen leghennenmest (m 3 )
1.809
3
Zee,fbandpers mes tv.' (m )
1
Zuiveren vleeskalverenmest (m 3 )
916
Verbranden slachtkuikenmest (m 3 )
195
3
Verbranden leghennenmest (m )
188
Verbranden koek zeefbandpers (m 3 )
0
De totale kosten voor transport, be- en verwerking en afzet bedragen bij
deze variant 257 min. gulden. De gemiddelde transportafstand per ton
overschot is dan 53 km.
*

**

de benodigde capaciteit voor transport in de eigen regio is op 50%
gesteld, voor transport buiten eigen regio met tussenopslag is deze
150%.
capaciteit nodig voor het verspreiden van vaste mest is 3.25 x 20

hoog als die voor drijfmest.
Er blijkt dus voor variant _c een aanzienlijke infrastructuur voor verwerking, opslag en transport noodzakelijk te zijn.
Zo blijkt er bijvoorbeeld ca 7 min m 3 opslagruimte in mestputten (7.000
mestputten van 1.000 m 3 ) nodig te zijn in de afzetgebieden, zal er zuiveri.ngscapaciteit voor 916.000 m 3 vleeskalverenmest nodig zijn, en een
verbrandingscapaciteit van 380.000 m 3 .
De capaciteit voor laden en verspreiden dient gerelateerd te worden aan
het verloop van de mestproduktie (c.q. gewenst afzetmoment) en aan de
betrekkelijk korte periode van mestaanwending (kleigrond najaar, zandgrond voor- en najaar),

- 8.5 -

Uitgaande van een gelijkmatige aanvoer van mest zal er een permanent
actieve (5 dagen van gemiddeld 11 uur per week) capaciteit van 505
transportcombinaties van 35 m^ nodig zijn.
Om ervaringen op te doen is een geleidelijk op gang komen van het aanleggen van mestopslagplaatsen wenselijk. Behalve! ervaringen betreffende
de bouw (materialen en constructie) zijn ook de ervaringen betreffende
het gebruik (vullen, ledigen, mengen) en de eventuele stank waardevol.
Een actief-stimulerende opstelling bij het tot standkomen van mestopslagmogelijkheden ziet de commissie dan ook aJLs Wenselijk.
De specifieke mestproblematiek in de relatienptagebleden
In een aantal relatienotagebieden wordt getracht!middels overeenkomsten
het gebruik van dierlijke mest (drijfmest) te beperken of in bepaalde gevallen of perioden uit te sluiten. De commissie heeft deze kwestie besproken, aangezien hierdoor een extra dimensie aan de mestoverschottenproblematiek wordt toegevoegd. De Commissie van Advies is van mening dat de
huidige mestbanken in beginsel niet zijn opgericht om organische mest uit
relatienotagebieden te transporteren naar tekortgebieden. Wel zouden mestbanken in de marge van de aan hen opgedragen taken ondersteuning kunnen
verlenen, met dien verstande dat de subsidie die door het 0.- en S.-fonds
aan de mestbanken wordt verstrekt, hiervoor niet behoeft te worden
aangesproken.
In afwachting van het toekomstige beleid op het gebied van mest (Wet
Bodembescherming en Meststoffenwet) moet getracht worden de aangesneden
problematiek zo goed mogelijk op te lossen door middel van privaatrechtelijke beheersovereenkomsten.
Middels zo'n overeenkomst dienen de betrokken agrariërs een adequate vergoeding te krijgen voor ofwel de afzet van organische mest buiten het
eigen bedrijf (indien gewenst), ofwel het creëren van opslagcapaciteit. De
hoogte van de vergoeding dient naar de mening van de Commissie van Advies
afgestemd te zijn op de reële afzetkosten van organische mest in de
betreffende regio.
Of en in hoeverre mestbanken in de toekomst e$n grotere rol zouden kunnen
vervullen ten aanzien van de afzet van organische mest uit relatienotagebieden, valt thans niet te voorzien. Hetzelfde geldt met betrekking tot
de vraag of en op welke wijze bij het in werking treden van de Wet
Bodembescherming en de Meststoffenwet voorzieningen zullen worden getroffen op het gebied van de opslag en het transport van organische mest.
Milieu-afweging restprodukten
Eerder is reeds opgemerkt dat mestoverschot in feite een mineralenoverschot betreft. Welke bewerking ook wordt toegepast de mineralen blijven
in een meer of minder geconcentreerde vorm achter. Ten aanzien van mineralen en elementen die als overschot worden worden aangemerkt (bv. fosfaat) is elke oplossing waarbij geen export danwél hergebruik optreedt,
dus slechts een deel-oplossing.
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De vorm waarin de mineralen achterblijven kan echter wel bepalend zijn
voor de aanvaardbaarheid van de gekozen oplossing als eindoplossing.
Of de oplossing nu gezocht wordt in bv. transport van mest, zuiveren (met
afzet van slib), of verbranden, er zal steeds een afweging van financiële
en milieutechnische aspecten gemaakt moeten worden. Ook hiertoe zal nog
kennis vergaard moeten worden.
Daarnaast zal secuur overwogen moeten worden welke export- en hergebruikmogelijkheden er zijn voor de betreffende (rest-)produkten.
Stankproblematiek
Evenals in het voorgaande over kwaliteit van mest gesteld is, geldt dat
met betrekking tot het aspect stankhinder, met name bij het in een groter
gebied toepassen van dierlijke mest, een toenemende zorgvuldigheid
vereist is. Transport, opslag, overslag en uitrijden van mest zullen met
een minimum aan milieuhinder gepaard moeten gaan.
Hoewel veelal de aanwendingstermijn van de dierlijke mest kort zal zijn,
zal toch voldoende rekening met stankhinder gehouden moeten worden door
soort mest, windrichting, weersomstandigheden, aanwendingswijze e.d.
hierop af te stemmen. Bij op- en overslag dient eveneens de nodige zorgvuldigheid in acht te worden genomen.
Door onderzoek en voorlichting op dit terrein kan een bijdrage aan de
acceptatie van dierlijke mest worden geleverd.
Een speciaal terrein is dat waar getracht wordt de stankuitworp van mest
te verminderen. Bepaalde behandelingen (waaronder vergisten en beluchten)
kunnen een stankverminderende werking hebben. Hierdoor kan een afzetbelemmering soms worden weggenomen. Nadere kennis hieromtrent is wenselijk.
De mestproblematiek in relatie tot de Hinderwet en de Wet Ruimtelijke
Ordening
Door de wijziging van het Hinderbesluit d.d. 12-1-1984 is opslag van mest
op veehouderijbedrijven op zich geen reden tot hinderwetplichtigheid (wel
motoren, brandstoffen, e.d.).
Bij deze wijziging zijn echter "inrichtingen bestemd tot het bedrijfsmatig
houden van mestkalveren, meststieren, varkens, paarden, dieren om te
pelzen, pluimvee of konijnen" hinderwetplichtig geworden.
Daarnaast zijn "inrichtingen waar bewaring, bewerking, verwerking of vernietiging van mest en meststoffen plaatsvindt, met uitzondering van inrichtingen waar uitsluitend mest en meststoffen worden bewaard, bewerkt,
verwerkt of vernietigd van dieren, die in de inrichting zelf worden
gehouden" ook hinderwetplichtig.
Bij het verlenen van een hinderwetvergunning of een ontheffing daarvan
kunnen voorwaarden gesteld worden aan o.a. de wijze van opslag van mest.
Dit is vooral van belang indien wijzigingen in opslagmethoden optreden als
gevolg van een wijziging in de mestafvoer of mestaanwending. Voorwaarden
en bedrijfsvoering moeten dan op elkaar afgestemd zijn.
Ook in relatie tot de diverse be- en verwerkingsmethoden en bij het aanleggen van tussenopslagmogelijkheden voor mest dienen de mogelijke hinderwetvoorwaarden betrokken te worden.
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Gestreefd moet worden naar situaties die zowel voor de hinderwet als voor
een doelmatige mestafzet aanvaardbaar zijn.
De Hinderwet kent de mogelijkheid om voor gebieden en voor categorieën
van inrichtingen standaardvoorschriften te maken, waarbij dan de hinderwetplichtigheid kan vervallen. Indien bepaalde situaties veelvuldig gaan
voorkomen, kan hiervoor een standaardvoorschrift tot stand gebracht worden, waardoor grotere uniformiteit, en een vereenvoudiging van de procedure bereikt kan worden.
Op grond van de Wet Ruimtelijke Ordening worden de streek- en bestemmingsplannen opgesteld. Bij de te verwachten extra handelingen met mest
(tussenopslag, verwerking) zullen bouwwerken nodig zijn waar deze handelingen kunnen plaatsvinden. Streek- en bestemmingsplannen zullen zodanig
moeten worden opgesteld (aangepast) dat hierdoor, op logische en verantwoorde plaatsen, mogelijkheden ontstaan.
Mestbe- en verhandeling zullen in principe agrarische activiteiten zijn,
en in het agrarisch gebied moet daar dan ook de mogelijkheid toe zijn.
De Wet Bodembescherming en de gewijzigde Meststoffenwet hebben tot gevolg
dat op een betere wijze met mest omgegaan zal worden, zodat het niet nodig
is hier door middel van het ruimtelijk ordeningsbeleid op in te spelen.
8.11. De relatie tussen de mestproblematiek en de yerzuringsproblematiek
Het overheidsbeleid is er op gericht de uitstoot van alle verzurende stoffen (dus ook die van ammoniak) ten behoeve van het.milieu terug te brengen.
In de onlangs aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal aangeboden verzuringsnotitie staat aangegeven dat de produktie en het gebruik van
dierlijke mest bijdraagt aan de uitstoot van ammoniak (NH3) dat een stof
is die medeverantwoordelijk geacht wordt voor de zogenaamde zure depositie (behalve 1/3 in zure regen wordt circa 2/3 van de neerslag afgezet
als zuur gebonden aan droge componenten en aerosolen; het geheel wordt
depositie genoemd).
Ammoniak komt voornamelijk vanuit de mest, en bij bepaalde handelingen die
met mest worden uitgevoerd (drogen bijvoorbeeld): kan de uitstoot aanzienlijk toenemen.
Op het gebied van de verzuring zijn er nog veel vraagtekens. Door de
nationale raad voor landbouwkundig onderzoek is een inventarisatie gemaakt
van de nog te onderzoeken punten. Hierin komen een aantal relaties met
mest voor.
Bij de diverse mestbehandelings- en verwerkingssystemen, zal aan dit punt
dan ook aandacht geschonken moeten worden.
Een betere verdeling van mest over Nederland zal op zich in de gebieden
waar de veehouderij sterk geconcentreerd voorkomt mede door een zorgvuldiger gebruik al een gunstig effect op de verzuring hebben, omdat ammoniak
via de lucht over een relatief korte afstand verspreid wordt.
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SAMENSTELLING VAN DIERLIJKE MESTSTOFFEN IN K6 PER 1000 KG MEST

ds

os

N

P205

K20

CaO

MgO

Na20

Cl

S0 3

volume
gewicht

invloed op pH
in kg CaO **)
bw.

grl.

productie
in kg *) per
stalperiode

Gier
26
20

10
5

4.0
6.5

0.2
0.9

8.0
4.5

0.1
0.6

0.2
0.2

1.0
1.0

4.0
4.0

2.0
1.8

1.032
1.010

- 3
-7

- 2
- 6

4000
900

95
80
60
10
20
140

60
50
40
10
15
90

4.4
5.5
3.9
2.0
3.0
9.2

1.8
4.7
3.7
0.9
1.3
8.0

5.5
5.0
3.9
2.5
2.4
5.0

2.1
5.0
0.8
5.2
13.7

1.0
1.5
1.3
0.2
1.5

1.0
- 0.7
0.7
0,2
1.0

3.0
1.5
1.5
0.5
2.0

1.8
1.6
1.0
2.0

1.040
1.033
-

-1
+1
- 2
+ 4

0
+ 2
- 1
+ 6

10000
1600
3000
80

Rundvee loopstal
Rundvee grupstal
Varkens
Kippen vochtige
Kippen droge
Kippen deeppit
Kippen strooiselmest
Slachtkuikens
Kalkoenen

240
215
230
322
580
530
530
580
450

160
140
160
230
370
240
350
460
340

5-5
5.5
7.5
12.5
21,0
14.3
15.8
26.0
17.4

2.5
3.8
9-0
18.7
25.0
36.1
20.0
24.0
19-3

6.0
3.5
3.5
9.0
20.0
19.2
11.0 21.5
16.1

3.0
4.0
9.0
23.5
45.0
67.0
28.6 "
20.5
24.6

1.0
1.5
2.5
2.5
3.5
4.0
4.4
6.0
5-0

1.0
1.0
1.0
2.0
3.0
3.5
3.5
4.0
5.8

2.0
2.0
2.0
3.5
8.0
8.7
5.4
5.5
8.0

0.8
0.6
1.0
4.0
6.0
10.0
8.3
9.0
9.5

0.700
0.900
0.465
-

0
0
+ 2
+19
+21
+50
+11
-1
+ 8

+ 1
+ 1
+ 4
+21
+27
+53
+14
+ 4
+ 12

5500
5000
700
40
30
20
40
7
-

Paarden
Champignonmes t
Nertsen

310
391
320

250
203
180

5.0
7.0
9.5

3.0
7.8
33.0

5.6
9.6
2.5

3.1
51.1
34.5

1.8
2.9
2.0

_
2.6
1.0

_
2.8
1.5

_
13.8
9-3

0.700
0.500
—

_
+41
+ 9

_
+43
+ 11

_

Rundvee
Varkens
Dunne mest
Rundvee
Mestvarkens
Zeugen (onverdund)
Zeugen (verdund)
Vleeskalveren
Kippen

-

•

Vaste mest

*) Rundvee 180 dagen, overige veesoorten 365 dagen.
Slachtkuikens b i j 5.5

toom per j a a r , mestkalveren 3 afleveringen per j a a r .

**) Bij doelmatige aanwending in voorjaar. Bij herfstaanwending + 0.2 x N-gehalte meer negatief of minder positief.
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Bijlage II -

Normen van het Instituut voor de Bodemvruchtbaarheid (IB).
Onder "IB-normen" wordt verstaan de hoeveelheid mest die aangewend kan
worden zonder dat dit schadelijke gevolgen heeft voor het gewas, en zonder
dat er direkt schadelijke gevolgen voor het milieu te verwachten zijn.
De IB-normen zijn gebaseerd op stikstof (N) en Kali (K). Voor gevoelige
gronden kent het IB ook een fosfaat-norm; hier is echter in de berekeningen geen rekening mee gehouden.
Wordt volgens de IB-normen voor N en K bemest dan zal i.h.a. een overbemesting met fosfaat gegeven worden. De IB-normen worden uitgedrukt in
Rundvee Equivalenten. Een Rundvee Equivalent Stikstof (REN) is de hoeveelheid stikstof die een grootvee-eenheid rundvee in 1 jaar produceert. Het
overeenkomstige geldt voor Kali (REK).
De rundveemestproduktie is per groot vee eenheid per jaar 20 ton; dit
bevat 120 kg organische stof, 88 kg N en 110 kg Kali.
1 REN is derhalve 88 kgN, en 1 REK is 110 kg K.
Mest van andere diersoorten kan omgerekend worden naar REN en REK.
Bijvoorbeeld:
1 ton mestvarkensdrijfmest bevat 5,5 kg N, zodat 1 REN= 88/5,5= 16 ton
mestvarkensdrijfmest, en 1 ton mestvarkensdrijfmest= 5,5/88= 0,0625 REN.
De normen die door het IB worden gehanteerd zijn:
grasland 3,4 REK;
granen en-groentegewassen 2 REN;
hakvruchten en snijmais 3,7 REN.
De hoeveelheden mest die bij deze normen gegeven kunnen worden staan
aangegeven in onderstaande tabel.
Tabel.
granen en
groentegewassen

hakvruchten
en snijmais

grasland.

2 REN»..ton/ha

3,7 REN-..ton/ha

3,4 REK=..ton

Rundveedri jfmes t
Mestkalverendrijfmest
Fokvarkensdri jfmes t
Mestvarkensdrijfmest
Leghennendrljfmest
droge leghennenmest
Slachtkuikenmest
1

40
59
45
32

74
108
83
59
35
16

. 19
8
7

68

156
96
75
75
19
17.

13
•

•

•

—

x)
Inclusief de in het groeiseizoen door het rundvee zelf op het land
gebrachte mest (+ 50%)

x)

Bijlage III
Tabel 1

Ontwikkeling van de Nederlandse veestapel (in min, stuks)
Rundvee

Varkens

Kippen

1,9
3,0
5,5
10,1
10,3
10,7

23,4
42,4
55,4
81,2
87,1
82,2

2,7
3,5
4,4
5,2
5,2
5,4

19,50
1960
1970
1980
1982
1983
Bron: CBS

De sterke toename van de varkens- en pluimveestapel heeft niet
gelijkmatig over Nederland plaatsgevonden, maar vooral in een aantal
regio's te weten: de zuidelijke-, centrale-, en oostelijke
zandgebieden:

Tabel 2

Ontwikkeling van de varkensstapel per; regio (in min.stuks)
Nederland

1950
1960
1970
1980
1983

1,86
2,'96
5,53
10,10
10,70

„

Gelderland
0,43
0,71
1,44
2,60
2,60

N. Brabant
0,27
0,67
1,67
3,60
4,00

Limburg
0,17
0,34
0,68
1,20
1,30

Overige prov.
0,99
1,24
1,74
2,70
2,80

Bron: CBS

Tabel 3

Ontwikkeling van de kippenstapel per regio (in min.stuks)
Nederland

1950
1960
1970
1980
1983

23,40
42,40
55,40
81,20
82,20

Bron: CBS.

Gelderland
8,20
13,40
11,90
16,20
16,30

N. Brabant
3,65
9,14
15,10
24,10
24,80

Limburg
2,52
6,5;8
11, 4Ü
15,2:o
15,00

Overige prov.
9,03
13,28
17,00
25,70
27,60

Bijlage IV

Technieken voor het bewerken van mest

1. Schelden d.m.v. filtermatten
Het gemakkelijkste is om deze methode van mestschelding in te bouwen in
nieuw te bouwen stallen. Omdat in het model uitgegaan wordt van de
huidige situatie, wordt verondersteld, dat filtermatten worden ingebouwd
in bestaande stallen.
Techniek;
De filtermatten worden onder de roostervloer van varkensstallen geplaatst. Het filtraat sijpelt hier doorheen, terwijl het vaste deel op d
mat blijft liggen. Deze mat wordt ongeveer 1 maal per dag afgedraaid om
de vaste mest er af te schrapen en, met een transportband wordt de mest
dan op een betonplaat gestort of op een mestverspreider. Om stapelbare
mest te krijgen is toevoeging van stro noodzakelijk.
Kosten:
Er wordt gerekend met stallen in lengte opstellingen.
De kosten zijn dan als volgt weer te geven:
(bij stallen met dwarsopstelling zijn de kosten hoger)

tabel 3.2 Kosten van scheiding door middel van filtermatten (in gld)
bij 480 mestvarkens
investering per
mestvarkensplaats
jaarlijkse (inclusief
bijkomende-) kosten
per plaats
per m3 mest

(Kroodsma, 1983)

bij 960 mestvarkens

133,50

101,50

23,25
13,—

17,80
10,—

IV-2

Residu:
Bij het proces wordt een filtraat en een koek gevormd.
Hoe de verschillende fracties uit drijfmest over filtraat en koek verdeeld zijn wordt duidelijk in tabel 3.3.
Tabel 3.3 Produkthoeveelheden in kg bij scheiding van varkensdrijfmest
met filtermatten

fractie

koek

drijfmest

filtraat

1000
80,0

650

350

10,2

69,8

2,9
0,4
2,7
8,7

3,8
4,3
1,4

Hoeveelheid
Droge stof

N
P2O5

K20
Org. stof

6,7
4,7
4,1
63,0

54,3

% van de fractie
die in de koek komt

35
87
57
91
34
86

(van Delft, 1982)
De stikstof wordt dus ongeveer gelijk verdeeld over filtraat en koek,
terwijl het fosfaat voor het merendeel in de koek komt. Kali daarentegen blijft voor een belangrijk deel in het filtraat. De organische
stof komt voor een belangrijk deel in de koek. Gezien de samenstelling
wordt de koek (vooral na strotoevoeging) eenjaantrekkelijke meststof
voor de akkerbouw. Een andere aanwendingsmogelijkheid is verbranden,
doch daarvoor heeft de koek .nog een vrij laag droge stofgehalte
(ca. 20%).
Het filtraat kan eventueel op het eigen bedrijf aangewend worden als
stikstof/kali meststof, of het kan worden gezuiverd, waarvoor overigens i.v.m. het hoge gehalte aan zouten wel speciale eisen aan gesteld
moeten worden.
Perspectief:
Het filtermatsysteem is thans in onderzoek op het varkensproefbedrijf
te Sterksel. Het gebruik van filtermatten bij andere diersoorten is
(nog) niet onderzocht.
Scheiding van rundveemest.
Door het Proefstation voor de Rundveehouderij is oriënterend onderzoek
verricht naar de bruikbaarheid van scheidingsinstallaties voor rundveedrijfmest. Een drietal systemen (1 centrijfugaalscheider en 2 zeefsystemen) werden in het onderzoek betrokken.

IV-3

Techniek:
De scheidingssystemen bleken afhankelijk van een goede en regelmatige
aanvoer van droge stof. Bij de systemen waarbij de aanvoer door middel
van een pomp gebeurde" bleek hierin een knelpunt te liggen.
De centrifugaalpomp, die boven de opslag geïnstalleerd moet worden is
slechts onder bepaalde omstandigheden in bestaande situaties te
installeren.
Kosten:
Reële kosten zijn op grond van dit zeer beperkte onderzoek niet aan te
geven.
Residu:
De dikke fractie bleek een droge stofgehalte van ca 20% te hebben.
Voor het voldoende stapelbaar maken (vooral bij opslag in de open lucht)
moest echter stro toegevoegd worden. Deze fractie kan afgezet worden als
meststof naar de akkerbouw, of kan worden verbrand.
De dunne fractie had een droge stofgehalte van ca 5%. Deze fractie zou
aan te wenden zijn op het eigen bedrijf (evt. door verregenen met een
daartoe geschikte installatie) of zou gezuiverd kunnen worden.
Scheiding met een mobiele centrifuge.
Met een zgn. dekanteercentrifuge, gemonteerd op een aanhangwagen zou
een loonwerker de mest op een varkensbedrijf kunnen scheiden.
Hier-voor is een theoretische benadering te maken.
Kosten:
De investering voor een dergelijke machine (capaciteit 2m3/uur is ca.
f 250.000, — . De kosten per m 3 mest bedragen ca. f 10, — /m3 uitgaande van
een zeer geringe arbeidsbehoefte.
Residu:
De samenstelling van de koek is aangegeven in tabel 3.4.
Het volgende indien geen vlokmiddel gebruikt wordt:
tabel 3.4 Scheiding van varkensdrijfmest d.m.v. een mobiele centrifuge
fractie

% van de fractie in drijfmest
die in de koek komt
24 '
60
30
80
24 (geschat)

gewicht
ds
N
P 2 05
K20
(Temmink MT-TN0 1977)
De koek kan verbrand worden of aangewend als meststof.
De dunne fractie kan als meststof gebruikt worden of worden gezuiverd.

IV-4
Drogen van pluimveemest met ventilatielucht
Door drogen van mest wordt het volume en het gewicht kleiner, waardoor
de transportkosten afnemen.
Omdat drogen van pluimveemest met ventilatielucht in de stal kan plaatsvinden is dit goedkoper dan drogen van andere me$tsoorten, met name dan
wanneer er gedroogd wordt m.b.v. olie- of gasverbranding. Dit kost namelijk ca. f 75, /m ve rdampt water, ofwel ca. f 6 7 , — per m 3 m e s t .
Techniek:
Bij het drogen zijn 3 vormen te onderscheiden, n.1. de deeppitstal, de
kanalenstal en d.m.v. mestbanden. De eerste 2 vormen zijn alleen mogelijk bij nieuwbouw of ingrijpende verbouw. Daar in dit verslag aansluiting gezocht wordt bij de bestaande situatie, wordt hier uitgegaan van
het drogen d.m.v. mestbanden. Het principe bestaat hieruit, dat door ventilatoren via geperforeerde slangen lucht over de mestbanden wordt geblazen, waardoor de mest opdroogt. Door de mestbanden af te draaien kan de
mest er afgeschraapt en gestort worden onder een overkapping, waardoor
nadroging optreedt.
Kosten:
De kosten van mestdrogen m.b.v. ventilatielucht bij inbouw in een bestaande stal met 25.000 leghennen staan aangegeven in tabel 3.5. Daarbij
is uitgegaan van aanbrengen op het moment van vervanging van de legbatterij.
tabel 3.5 Kosten voor mestdrogen d.m.v. ventilatielucht (in gld).
Investering (bestaande stal)
Jaarlijkse kosten per kip per jaar
Extra energiekosten per kip per jaar
Totale kosten per kip per jaar
Totale kosten per m 3 drijfmest
(Kroodsma, 1983)

67.800
0,41
0,50
0,91
11,38

Indien dit droogsysteem bij nieuwbouw aangebracht wordt, bedragen
de kosten ongeveer 5,50 extra per m 3 t # 0 . v . het drijfmestsysteem.
Residu:
Door het op deze wijze drogen van leghennenmest loopt het volume terug
naar 2 m p e r ^.00 dieren per jaar,, en loopt het droge stof gehalte op van 14% naar 58%. Door drogen vindt er echter een aanzienlijk
stikstof verlies plaats (ca. 57% van de N gaat verloren).
Deze stikstof verdwijnt n.1. in de vorm van ammoniak met d e afgevoerde
ventilatielucht.
De gedroogde kippenmest is een aantrekkelijke meststof voor de akkerbouw,
waarbij er echter rekening mee gehouden moet worden dat: door de volumevermindering de mest geconcentreerder wordt. Dit vraagt: een aangepaste
dosering. Gedroogde kippenmest kan gezien zijn droge stofgehalte ook
verbrand worden.

IV-5

Beluchten van mest
Het beluchten van mest (inblazen van lucht) is oorspronkelijk bedoeld als
methode voor stankbestrijding.
Door beluchten kan m.n. het N-gehalte van de mest verlaagd worden d.m.v.
nitrificatie en denitrificatie. Ook vindt afbraak van organische stof
plaats. Beluchten kan plaats hebben via oppervlaktebeluchting of via
bellenbeluchting.
Kosten:
De kosten van beluchten bedragen ca. f 16,—/rP
500 mestvarkens en ca. f 13,—/m

3
voor een

m e st

voor een bedrijf met

bedrijf met 1.000 mestvarkens.

Residu:
Het N-gehalte van de mest kan door beluchten met 40 - 70% dalen, al naar
gelang de verblijfstijd. Organische stofafbraak kan tot ca. 40% optreden.
Wel is het mogelijk dat een deel van de N als ammoniak naar de lucht
verdwijnt.
Fosfaat en kali worden door beluchten niet verwijderd.
Biogaswinning
Volgens tot nog toe verrichte studies levert de winning van biogas
slechts onder bepaalde omstandigheden een gering voordeel op.
Dit kan echter gemakkelijk teniet gaan wanneer de vergiste mest door de
akkerbouwer minder gewaardeerd zou worden. Als gevolg van de gaswinning
is een deel van de organische stof namelijk vergist.
Biogaswinning kan ook een stap zijn in een proces van mestverwerking.
Hier lijken de voordelen wat groter, immers het gas kan gebruikt worden
voor de energievoorziening van de verwerkingsinrichting.
De scheiding van de mest na vergisting is goedkoper en er wordt wat
minder mestkoek geproduceerd.
Een nadeel is dat bij de zuivering een deel van de energiewinst verloren
gaat omdat voor de biologische stikstofverwijdering methanol moet worden
toegevoegd. Daarom wordt onderzoek gedaan naar de mogelijkheden om de
NH4-N door een zogenaamd "strip" proces uit de mest te verwijderen en
terug te winnen. De perspectieven hiervan zijn nog niet bekend.
Residu:
Door de winning van biogas verdwijnt ca. 30 a 40% van de organische stof
(ofwel ca. 2% van het gewicht) uit de mest. De minerale samenstelling van
het residu is echter vrijwel gelijk aan die van onvergiste mest. Wel
wordt een deel van de organisch gebonden N omgezet in ammoniak N.
Een vermindering van de stank die aanwending van vergiste mest met zich
mee brengt, kan als een voordeel beschouwd worden.
De praktijk zal echter moeten uitwijzen of uitgegiste mest minder gewaardeerd wordt door het verlies aan organische stof, en in hoeverre de
stankvermindering hier tegen opweegt.

IV-6

Bewerken van mest buiten het bedrijf
7. Zeefbandpers
Op laboratorium- en semitechnische schaal is door de Hoofdafdeling Maatschappelijke Technologie van TNO in Apeldoorn op het gebied van scheiding
onderzoek gedaan. Hierbij is ook de zeefbandpers betrokken. Op het varkensproefbedrijf in Sterksel vindt momenteel onderzoek op praktijkschaal plaats
naar de mogelijkheden van mestscheiding met de zeefbandpers.
Techniek:
Bij het onderzoek in Sterksel wordt ernaar gestreefd een zo groot mogelijk deel van de bemestingswaarde in de koek te Concentreren.
Hiertoe worden vlokmiddelen aan de mest toegevoegd, waardoor de zeer
kleine deeltjes (collo'iden) neerslaan. Met de.pers wordt vervolgens de
vaste fractie van de vloeistof gescheiden.
Kosten:
Scheiding in een installatie met een capaciteit van 200.000 ÏÏP
varkensmest per jaar zal ca. f 1 0 , — per m^ kggten.
Aangezien de zeefbandpers te duur en te ingewikkeld is om op een bedrijf
geplaatst te worden, zal er vervoer van mest naar een centrale installatie moeten plaatshebben en zal het filtraat terug gebracht moeten worden
naar het bedrijf (of een-andere bestemming). Be kosten hiervan zullen ca.
f 5, /m (stelpost, afhankelijk van de afstand)|bedragen, zodat de
totale kosten op f 1 5 , — komen.
Indien het filtraat en de koek niet zonder verdere kosten kunnen worden
afgezet, komen deze kosten er nog bij.
Residu:
De samenstelling van de koek, na bewerking van driJrmest met een zeefbandpers staat aangegeven in tabel 3.6. In defce tabel is tevens aangegeven wat het effect is van gewoon zeven zonder toevoeging van vlokmiddel.
Een techniek overigens die op bedrijfsniveau kan worden toegepast.
tabel 3.6

Bewerking van varkensdrijfmest met een zeefbandpers (hoeveelheid
van de stof in de drijfmest die in dei koek terecht komt)

gewicht
drogestof
N
P205
K20

zeefbandpers ;
met vlokmiddel
26 %
83 %
52 % !
94 %
26 %

* ) projectgroep mestproblematiek NCB 1983
**) Temmink 1977

zeef
zonde r vlokmiddel
18 %
44 %
16 %
28 %

18 %
**
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Door middel van de zeefbandpers met vlokmiddel is dus praktisch alle
fosfaat (94%) en ruim de helft van de stikstof (52%) in de koek te
concentreren.

Bewerken van mest t.b.v. eiwitwinning
Eiwitproduktie door bepaalde micro-organismen kan een stap zijn in het
proces van mestbewerking. In hoeverre hier reële mogelijkheden liggen is
thans nog niet bekend. Onlangs is een proefvoorstel voor het kweken van
gist op mest opgesteld. In het buitenland komt hier ook aandacht voor.
Residu:
Een klein deel van de mineralen en de organische stof zal in microorganismen worden omgezet. Het merendeel van de mest, zowel t.a.v. volume
als mineralen blijft over, en moet weer worden afgezet of verwerkt.
De kosten en baten van dit proces zijn thans nog niet aan te geven.

Bijlage V
Technieken voor het verwerken van mest

1. Mestzuivering
Zuivering van mest heeft alleen zin bij dunne mest, en is steeds een
proces dat uit meer technieken bestaat. Ook voor de eindprodukten zijn
diverse mogelijkheden. Een en ander is aangegeven in figuur
l.
De zuivering van kalverdrijfmest en varkensdrijfmest wordt vervolgens
nader toegelicht.
Kalverdrijfmest zuivering
Techniek:
Met het zuiveren van de zeer dunne mest (1,5 - 2% ds) van mestkalveren
bestaat reeds enkele jaren ervaring. Het is mogelijk om met behulp van
een aëroob aktief slibproces drijfmest om te zetten in ± 10% slib met ca
5% droge stof en 90% effluent met daarin de opgeloste zouten. Het
effluent is ondanks de verwijdering van 90% van de organische stof en 80%
" van de stikstof, niet geschikt voor lozing op het oppervlaktewater. Er
dient dus nog een nabehandeling plaats te hebben.
In Gelderland bestaat inmiddels enige ervaring met de zuivering van
kalverdrijfmest.
Het Zuiveringschap voor de Veluwe accepteert lozing op het riool, zodat
het effluent tezamen met huishoudelijk afvalwater nabehandeld wordt.
Op de Landbouwhogeschool wordt thans onderzoek verricht naar een
anaëroob biologisch zuiveringsproces dat een lagere energiebehoefte
heeft. Op de totaalkosten zal dit echter niet veel effect hebben.
Kosten:
De zuiveringsinstallatie in Elspeet is gebouwd in 1976 en'heeft een capaciteit van ca 20.000 nH per jaar.
De kosten bedragen daar ca. f 7 , — per nP verwerkte mest, exclusief de
transportkosten van 2 tot 3 gulden per m-^.
Bij een nieuw te bouwen installatie, met een capaciteit van 140.000 m^
kalverdrijfmest per jaar, die een investering vraagt van 3,32 min. gulden
komen de kosten per nH mest op:
Vaste kosten
f 3,19
Stroom (7 kWh a f 0,25)
f 1,75
Heffing Zuiveringschap
f 0,70
Arbeid
f 0,50
totaal zuivering:

f 6,14

kosten aanvoer (afh. van de afstand)
kosten afvoer slib b.v. f 10,—/nH slib
totaalkosten per nr mest

f 4,— a f 5,—
f 1,—
f 11,50
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mesterij

dunne mest
„effluent _». riool

centrale verwerking t/m
slibontwatering

•NH 4 -oplo
sing

landbouw

slibkoek 25% ds
elektrici:^» openbare
teit

slibkqfk 2 5 % ds
droger

oven

gedroogde
slibkoek

as

/\_
.y\_

_/\_

mengvoederindustrie

varkensvoer

1andbouw
buitenland

vuilstort

F i g . ...... 1 .Afzetmogelijkheden voor dunne mestoverschotten
en de produkten d i e b i j c e n t r a l e verwerking vrijkomen.
Bron:

Werkgroep M e s t v e r w e r k i n g ; "Een v e r k e n n i n g van de m o g e l i j k
heden van c e n t r a l e m e s t v e r w e r k i n g van v a r k e n s d r i j f m e s t
t e r v e r m i n d e r i n g van m e s t o v e r s c h o t t e n " , a p r i l 1980.
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Residu:
Indien lozing van het effluent op het riool door een waterbeheerder niet
toegestaan wordt dient een aparte oplossing hiervoor gevonden te worden.
Dit zal met een kostenverhoging gepaard kunnen ga£n.
De afzet van slib is wellicht mogelijk in de landbouw, als meststof met
vnl. N en P. Is dit niet mogelijk dan zullen hiervoor andere alternatieven gevonden moeten worden, die zonder meer kosten verhogend werken.
Varkensdrijfmest, centrale verwerking met zuiveripg
Techniek:
Varkensdrijfmest heeft een te hoog drogestof gehalte om zonder meer op
een economische wijze in een biologische zuiveringsinstallatie te worden
behandeld.
Het is dan ook noodzakelijk om vooraf een scheidihgs- en ontwateringstrap toe te passen. Dit kan door middel van b.v. een zeefbandpers of een
dekanteercentrifuge, al of niet onder toevoeging van chemicaliën.
Het filtraat dat wordt verkregen'bij scheiding van varkensdrijfmest op
een zeefbandpers met gebruik van chemicaliën heeft een samenstellling dat
vergelijkbaar is met kalverdrijfmest. Het lopend onderzoek bevestigt de
verwachting dat een zuiveringsrendement kan worden bereikt dat vergelijkbaar is met dat van kalverdrijfmest.
Indien het effluent niet op het riool gelo.osd kan! worden dient een nazuivering plaats te hebben door membraanfiltratie. Dit lijkt perspectief te
bieden maar het onderzoek verkeert nog in een pril stadium. Door membraanfiltratie wordt het effluent (biologisch gezuiverde filtraat van de- zeefbandpers) omgezet in een op het oppervlaktewater loosbare vloeistof (75%
van het volume) en een concentraat van opgeloste izouten (25£ van het
volume).
Kosten:
De kosten variëren met de mogelijkheden voor het iafzetten van de mestkoek
uit de zeefbandpers, en met een eventueel noodzakelijke membraanfiltratie
van het effluent.
In de meest vergaande bewerking, die bestaat uit de volgende trappen:
- scheiden en ontwateren
- biologisch zuiveren van het filtraat
- membraanfiltratie van het effluent (gezuiverd filtraat)
- verbranden van de mestkoek
- drogen van het concentraat van de raembraanfilttfatie
- storten van de as en het gedroogde concentraat
worden de kosten bij een capaciteit van 160.0Q0 mr begroot op:
opslag + scheiden
f 10,-zuiveren
f 5,50
f 2,—
membraanfiltratie
f 4,~
afzet concentraat
verbranden mestkoek
f
f 28,50 per m m e st, excl. transportkosten naar
de installatie.
Deze totaal-installatie vergt een investeringsbedrag van ca. 15 min.
gulden.

v-
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Residu:
Bij deze totaalverwerking resteert uit 1 m 3

mest

ca#

20

kg as van de

verbrande koek (rijk aan P en Ca), 7 kg gedroogd concentraat (rijk aan
KCL) en 0,9 m schoon, loosbaar water.
Mogelijk kan de as benut worden als vervanging van ruw fosfaat,
concentraat (evt. gedroogd) als K meststof. Mogelijk is dan een
van ca. 6 gulden hiervoor realiseerbaar. Als geen verbranden en
het proces wordt opgenomen, ontstaat uit 1 m 3 varkensdrijfmest
schoon en loosbaar water, 0,27 m 3

koek met

27%

ds en 0,18 m 3

en het
opbrengst
drogen in
0,55 m 3

COncentraat

met 4% ds.
Naast de hierboven omschreven techniek is het nog mogelijk om een deel
van de organische stof uit varkensdrijfmest om te-zetten in biogas.
Een deel hiervan kan dan worden gebruikt in de energievoorziening van
de installatie. De verwerkingskosten kunnen dan enigszins dalen (ca
f 0,50 a f 1 , — ) .
Voorts is het mogelijk om door middel van een zgn. stripabsorptieproces
de stikstof uit mest te verwijderen. Er ontstaat dan een geconcentreerde
oplossing van ammoniumsulfaat ((NH4) 2 S 0 4 ) o f a m m 0 niak.
Verbranden van mest
Verbranden van mest is een afdoende manier om mest uit de markt te nemen,
omdat slechts as over blijft.
Verbranden is wat goedkoper dan drogen omdat de energie die benodigd is
voor het verdampen van water, geheel of gedeeltelijk wordt geleverd door
de stookwaarde van de organische stof van de mest. Bij een droge stofgehalte van ca. 25% zal de mestverbranding bij gebruik van een moderne
wervelbed-oven geen extra energie meer vragen. Te denken valt dan aan
droge kippemest, de koek die bij mestscheiding vrijkomt, en aan de koek
van de filtermat.
Voorwaarde voor verbranden is, dat het te verbranden produkt minimaal 20
a 25% droge stof bevat.
Eerst bij een droge stofgehalte van meer dan 50% kan mest interessant
gaan worden als brandstof.
Onderzoek naar de verbrandingsmogelijkheden van mest heeft echter vrijwel
niet plaatsgevonden. Of aan de milieunormen voldaan kan worden t.a.v. de
uitstoot van zwaveldioxide en stikstofoxyden is de vraag. Ervaringen met
de verbranding van slib in een wervelbed-oven tonen aan dat dit hierbij
wel mogelijk is.
Kosten:
De verbrandingskosten bij grootschalige verwerking (meer dan 2,5 ton
droge stof per uur) komen bij een uitgangssituatie van ca. 25% ds op
minimaal 25% f 9 0 , — per ton droge stof bij gebruik van een wervelbed-oven.
Dit komt op f 22,50 per m 3 , doch dit is excl. eventuele opwerkingskosten
tot 25% ds.
Gezien het ontbreken van praktijksituaties t.a.v. het op deze wijze
verbranden van mest zijn deze kosten echter indicatief.

Residu :
Bij verbranden van mest komt S02 en NOx vrij. De as die resteert bestaat
voor bijnade helft uit calciumfosfaat.
Hiervoor moet een acceptabele oplossing gevonden worden (b.v. hergebruik
i.p.v. ruw fosfaat) Nader onderzoek is hiervoor gewenst.
--

.

3. Storten van mest
Storten van mest op land in onbewerkte vorm is geen reëel alternatief.
Het storten in grondputten vraagt een aanzienlijk ruimtebeslag (bij
3 m.diepte minimaal 35 ha per miljoen m3). Storten in open putten is
daarnaast uit milieu-oogpunt niet aanvaardbaar. Afdichten is te kostbaar.
Storten op vuilstortplaatsen lijkt eveneens geen alternatief voor drijfmest. Vuilstortplaatsen zijn in principe bedoeld voor vast afval. Drijfmest leent zich daarom slecht voor deze wijze van verwerken. Voor zover
het vaste afval drijfmest wil opnemen, krijgt de stortpl.aats meer problemen met stank en vliegen. Bovendien zal een groot deel van de mest met
het percolatiewater uit de stort spoelen. Bij vuilstort komt overigens
een ontwikkeling op gang in de richting van het vooraf afscheiden van de
organische fractie, en verwerking tot compost. Afvoer van mest naar
stortplaatsen staat haaks op deze ontwikkeling.
In par. 4.2.6. is reeds de mogelijkheid van storten in zee besproken.
Het storten van reststoffen, zoals die na verwerking ontstaan zal op
haar mogelijkheden, en noodzakelijkheid bekeken moeten worden.

4. Hervoederen van mest
Pluimveemest
Het is voldoende bekend dat mest van leghennen een zekere voederwaarde
heeft. In sommige landen o.a. Engeland en de U.S.A. wordt wel pluimveemest vervoederd vooral aan mestrunderen. In ons land is het vervoederen van mest verboden.
Van een enige jaren geleden geboden mogelijkheid tot het verkrijgen van
ontheffing is geen gebruik gemaakt. Voornaamste redenen hiervoor zijn de
hoge energiekosten voor het drogen van de mest en de maatregelen die
genomen moeten worden om de stankhinder van de mestdrogerijen te voorkomen. De kosten van het drogen van mest worden vooral bepaald door het
vochtgehalte. Het ligt daarom voor de hand dat mestdrogerijen liefst
mestsoorten met een laag vochtgehalte verwerken.
Voor mest met een droge stofgehalte van 25% bedragen de droogkosten
ongeveer f 60,-- per ton ofwel f 120,-- per ton eindprodukt met 90% droge
stof.
Ter vermijding van de hoge droogkosten wordt door het I.V.V.O. onderzoek
gedaan naar de mogelijkheden om pluimveemest zonder voorbehandeling te
voederen.
Dit kan door het samen met bijvoorbeeld snijmais te ensileren of het te
mengen met geënsileerde mais.
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Varkensmest
Varkensmest bevat slechts weinig bestanddelen, die het voederen ervan
aantrekkelijk zouden kunnen maken. Pogingen om een fractie met een hogere
voederwaarde af te scheiden hebben geen succes gehad.
In de V.S. is een systeem ontwikkeld waarbij beluchte varkensdrijfmest
als drinkwater aan de dieren wordt verstrekt. Hoewel de voederwaarde van
de organische stof volgens Nederlandse onderzoekers te verwaarlozen is,
heeft het systeem toch een aantal voordelen.
Op grond van oriënterend onderzoek kunnen deze voordelen als volgt worden
gekwantificeerd:
- een 30% geringer mestvolume
- minder N in de mest: 0 - 50%
- bij aanpassing van het rantsoen minder P (30%) en minder Cu (50%).
Bovendien is bij dit systeem de stankproblematiek sterk verminderd.
Een voorstel voor een proef op praktijkschaal is echter afgewezen,
vooral op grond van veterinare bezwaren.
Overigens dient wel opgemerkt te worden dat het gaat om een vrij
ingewikkeld systeem, dat moet worden toegepast op het veehouderijbedrijf.
Vervoederen van pluimvee- en varkensmest is dus op dit moment nog geen
reëel alternatief.
5. Andere alternatieven
In principe kan ook mestverwerking d.ra.v. pyrolyse en natte oxydatie
plaatshebben.
Tot. nu toe moeten deze verwerkingsmethoden gezien de zeer hoge kosten
niet als een reële mogelijkheid beschouwd worden.
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Plaatsingsvarianten bij toepassing van de normen van bet IB.
varianten
a

benutting van het "tekort"
in overschotsebieden
Grasland
100%

100%
100%

d

e

i

f

1

|
X

!
i

X

X

i

x

;

X

X

j

0%
Hakvruchten
en mais.

c

b

1

50%
0%
Granen

i
i

X

X

X
X

X

X
X

X
!
!

X
X
X

X
X

X

X

X

X
X

X

X

x ;

'

benutting van het "tekort"
in potentiële afzetgebieden
Grasland
100%

X
X

0%
Granen

100%

Hakvruchten
en mais

100%
50%

X

0%
X

' :
:

•
X
X

X

X

25%
mineralengehalte
- huidige situatie
- 10% minder mineralen

X

X

X

X

X
X

X

Bijlage VI-2

Normering en acceptatiegraden aangenomen bij de snijmaisvarianten.

K
Snijmais (kg P205)
Overig bouwland (kg P205)

L

M

210

280

350

70

70

70.

Grasland (in Rundvee Equivalenten Kali)

3.4

3.4

3.4

Overschotgebleden
Grasland van derden niet benutten

x

x

x

Bouwland (excl. snijmais) 50% benutten

x

x

x '

Snijmais volledig benutten

x

x

x

Grasland van derden niet benutten

x

x

x

Bouwland (excl. snijmais) 25% benutten

x

x

x

Snijmais volledig benutten

x

x

x

Tekortgebieden

Regio-indeling zoals gehanteerd in het computermodel.
•

iw.-"* '

Bijlage VII

Varianten

a

Totale kosten (in ƒ 1000,-)
Kosten in gld.per m overschot

b

c

226.176

144.872
7,87

12,28

d

257.358

e

172.641

13,87

f

186.981

L89.217

10,08

10,98

10,20

Oi/erschotten mest in 1000 ton
Rundvee drijfmest

7.524

mestkalveren

1.071

fokvarkens

7.557

5.474

zie varian :

zie

1.075

1.026

c.

c.

2.390

2.425

2.156

msstvarkens

5.127

5.177

4.825

leghemen(nat)

1.917

1.930

1.871

leghennen (droog)

160

161

156

slachtkuikens

224

226

217

18.551

15.727

totaal

zie variant
a

18.413

variant

Bewerkingen mest in 1000 ton
Droging pluim/eemest

279

15%

672

35%

24?; 1038

54%

1.765

91%

OS

0

0%

60

1%

0

Q%

0

0%

691

64%

1.809

94%

455

1

OS

0

916

85»

Zeefbandpers msstvarkens

0

0

Zuivering mestkalverdrijfmest

0

348

Verbranden! droge leghenrenmest

0

0

188

3158

0

O?*

0

0%

345

57%

slachtkuikenmest

0

0

195

86%

0

0»

1

0%

213

95%

koek mestvarkens

0

0

0

0

05S

0

3.109

445

totaal

279

1020

32%

1039

1

18 100%
3.092.

|

1) in procenten van het overschot.

Berekening van overschotten en kosten bij verschillende plaatsingsvarianten; berekening van hoeveelheden mest die bewerkt c.q. getransporteerd moeten
worden.

Varianten

a

b

c

d

e

f

T r a n s p o r t t u s s e n de q e b i e d e n
i n 1000 t o n m e s t .
Rundvee

1.853

25% . 3.594 48% 3.903 5Z°Ó 1.663

30% 2.540 34% 2-526 33%

•

o?;

o

o?;

. o o?;

o

o?;

o

Mestkalveren

0

0%

0

0%

0 0?ó

Fokvarkens

0

0%

163

7%

110 5%

1.640 32%

4.038 79%

4.233 82?;

970 51%

807 42%

0 0%

929 50?^

360 19?;

207 90%

310 95%

417 68%

251 93%

402 95%

199 89%

15 7%

182 84?i

194 87%

Hestvarkens
Leqhennen

(nat)

Leqhennen(drooq)
Slachtkuikens

172 77%

203 20%
150

7%

3.603 75?^ 2 . 6 9 6 52% 2.573 50?;

o

o?;

252 42?;
0

0%

Afzet i n e i q e n r e q i o
Rundvee

75%

52%

48%

7Q?3

66/0

67?;

Mestkalveren

100?,

68%

15%

80?;

ïoo?;

36%

Fokvarkens

100?,

93%

95%

93%

ïoo?;

100%

Hestvarkens

68%

21%

18%

25?;

48?;

49?;

Leqhennen

34%

23%

6%

26?;

27?;

9?;

10%

5%

IK

7?;

5%

1%

23%

11%

7?;

16?,

5?;

100?:

100?,

13?;
_

(nat)

Leqhennen ( d r o o q )

>

Slachtkuikenmest
Slib mestkalveren

~

ïoo?;

T o t a a l o v e r z i c h t van o v e r s c h o t
a f z e t en bewerkinqen i n 1000 t o n
Overschot
Bewerkinqen
Transport tussen gebieden
Afzet i n e i g e n r e g i o

18.413
279
4.842
13.292

18.413
1.020
9.111
8.282

18.551
3.109
8.678
6.764

15.727
455
6.981
8.291

18.551
1.039
6.192
11.329

18.551
3.074
5.351
10.126

1

Bijlage VIII-A

Variant

K

Totale kosten (in duizend gulden)
Kosten in guldens per m

305.000

overschot

17.10

L

M

251.000 204.000
14.84

12.55

Overschotten mest in 1.000 ton
Rundveedrijfmest

4.377

4.038

3.822

Mestkalveren

1.161

1.126

1.098

Fokvarkens

3.460

3.240

3.067

Mestvarkens

6.480

6.201

5.961

Leghennen (nat)

1.963

1.937

1.916

Leghennen (droog)

.164

.161

.160

Slachtkuikens

.236

.232

.229

17.841

16.935

16.253

Totaal

Bewerkingen mest in 1.000 ton
Drogen pluimveemest

1957

100%

1871

97%

1812

Zeefbandpers fokvarkens

1396

40%

401

12%

-

648

56%

457

41%

405

37%

6091

94%

5324

86%

3914

66%

- droge leghennenmest

656

100%

633

100%

613

100%

- slachtkuikenmest

236

100%

231

100%

226

100%

- koek zeefbandpers

350

100%

100

100%

-

2133

100%

1864

100%

1370

Zuivering mestkalveren drijfmest
Filtermat mestvarkens

95%

Verbranden:

- koek filtermat
Totaal

13467

10881

100%

8340

Transport tussen gebieden in 1.000 ton mest
Rundveedri jfmest

706

16%

479

-12%

298

8%

1323

38%

1173

36%

745

•24%

61

1%

311

5%

837'

14%

65

100%

46

100%

41

100%

Mestkalverendrijfmest
Fokvarkensdrijfmest
Mestvarkensdrijfmest
Leghennenmest (nat)
Leghennenmest (droog)
Slachtkuikenmest
Slibzuivering kalvermest
Totaal

2155

2009

1923

Bijlage VIII

Afzet in de eigen regio
3671

84%

3559

88%

3524

Mes tkalverendri jfmes t

513

44%

669

59%

693

Fokvarkensdrijfmest

741

22%

1666

52%

2322

Mestvarkensdrijfmest

328

5%

566

9%

1210

Rundveedri jfmes t

Leghennenmest (nat)

-

66:

3%

104

Slachtkuikenmest

-

1

0%

3

Filtraat filtermat

3959

3461

100%

2544

Totaal

9212

9988

Overschot

17841

16935

16253

Bewerkingen

13467

10881

8340

Transport tussen gebieden

2155

20Q9

1923

Afzet in eigen regio

9212

9988

10400

Leghennenmest (droog)

100%

10400

Totaal overzicht van overschot,
afzet en bewerkingen in 1000 ton.

Bijlage IX
Btault»t«nt>«rtkcr.:ni: w s t v r k c n a
Opbrengsten:
verkoop 83 kg i f 't, 16 n e t t o

Toegerekend* koeten:
•enkoop big,;en
kraeatvoer 263 kg i
f 6*,, 50/100 kg
«itvel 2 S a f l80,geiOBdbeidaxerg
rest* ƒ 210,- i M i2,8
austafroer

1 345,30

f 120,i' 169,65
f
3,60
f
2,75
ƒ
6,Q0

0*

oWtrigi kosten •
Sotaal toegerekend*
koeten
Saldo per «tuk
Oaaataaelhaid per jaar
Saldo per .laar

ƒ

6,25

f 308,25
f
z

37,05
2,5
92,65

/

5«,7S

ƒ

33,90

%

Huisvesting ƒ 525,- investering ELnus 12,5% WIR » 1 459,- a
12,8% (4% rente + 7,3% afschr. + 1,5* onderhoud)
arb*idaopbrengst per plaats per jaar
Groei 85 kg; roerverbruik 3,10
Beïnvloeding aaide per jaar:
- 0,1 kg ToerverbruikAg groei
- f 1,-/100 kg yoerprijs
- ƒ 0,10/kg opbrengstprija

kg per kg groei.
+ f 13,70
+ ƒ 6,60
+ f 9,25

arbeideopbreagat in procenten van bruto-opbrengst. • 3.9%
Resultaten in g l d . per mestvarkensplaats per jaar
b i l . . . % mestafvoer van de mestproduktie
0
50
H e s t v a r X e n s p l a a t s / h a hakvr. en snijroais

^34,7

Mestafvoer in m / m e s t v a r k e n s p l a a t s / i a a r

0

Kosten « e s t a f z e t & 1 1 0 , 0 0 / m
Saldo b i j a f v o e r k o s t e n a / 1 0 , 0 0 / m 3
Arbeidsopbrengst b i j a f v o e r k o s t e n
a 1 10,00/in
Kosten m e s t a f z e t i f 2 0 , 0 0 / m
Saldo b i j a f v o e r k o s t e n a ƒ 2 0 , 0 0 / m
Arbeidsopbrengst b i j a f v o e r k o s t e n
a 1 20,00/mJ
I n v l o e d op s a l d o en a r b e i d s o p b r . / 1 , 0 0
v e r s c h i l i n a f v o e r k o s t e n per m

69,4
0,85

75

100

136,8

zonder
cult.gr.
1,28
1,7

0
92,65

6,50

12,80

17,00

84,15

79,85

75,65

33,90

25,40

21,10

16,90

0
92,65

17,00
75,65

25,60
67,05

34,00
58,65

33,90

16,90

0

0,85

8,30 7 . 0 , 1 0
1,28

1,70

Resultaten berekening fokzeugen
Opbrengsten:
Verkoop 1B bigpor. a ƒ 12C,Oaiet en aanwas taugentitapel
Totaal verkopen
Toeet rekende kasten:
krachtvoer b i s s e n 10 x 20 kg a
85,-/100 kg
krachtvoer saugen 12?5 kg *
ƒ 61,50/100 kg
veraanting en a t r o o i s e l
getondheidaxorg
dekgeld 27 « KI
rent» f 9 0 0 , - a 8 >1
restafvoer
0 Si
overige kosten

Bijlage X
/ 2l60,/
no,«
ƒ 2270,-

J

l^J,,-

t
J
f
f
f

78A,80,70,19,72,-

L 80,t o t a a l toegerekende kosten
Saldo par jaar
Huisvesting f 3300,- investerinc minus 12,5% HIR - ƒ 2688,- s.
13,5% (4% rente • 8,0% afschr. + 1,5% onderhoud)

ƒ 1569,f
721,;

Arbsidaopbrengat per seug per Jaar

390,ƒ 331,-

Beïnvloeding aal do per jaar:
- b i j 1 big o»er of Einder, correctie + ƒ 8 0 , - f 1 , - / 1 0 0 kg Toerprijs
+ f 18,- ƒ 0,10/kg opbrengstprija slaefctvarken
• ƒ 83,Arbeidaopbrengst i n procenten van bruto-opbrengst + 14,6%
R e s u l t a t e n i n g l d . per zeug per j a a r
b i l . . . % m e s t a f v o e r van de m e s t p r o d u c t i e

Fokzeugen/ha hakvr. en snijmais
Mestafvoer In m

0

50 '

—

16,6

33,2

'6 6 , 4 i]1 zonder

r

7S

2,50

100

cult.gr.
5,00

per ïeuq per laar

0

Kosten mestafzet a f 10,00/m
Saldo bij afvoerkosten 4 1 10,00/m
tabeidsopbrengst bij afvoerkosten
a 1 10,00/m

0
721

25
696

38
684

50
671

331

306

293

281

Kosten «esta£2et a 1 20,00/m
Saldo bij afvoerkosten a ƒ 20,00/m
&rbeidsopbrengst bij afvoerkosten
B 1 20,00/m-*

0
721

50
671

75
\ 646

100
621

331

201

256

231

Invloed op saldo en arbeidsopbr./l,00
verschil in afvoerkosten per m

0

3,75

i

2,50

3,75

5,00

Bijlage XI

Beschikbaar voor gezin en bedrijf bij een bedrijfsomvang
met 150 fokzeugen, bij ...% mestafvoer van de mestproductie
0

50

75

Arbeidsopbrengst bij vermelde uitgangspunten en afvoerkosten a ƒ 10,00/nr
Berekende rente

49700
28100

45900
28100

44000
28100

42200
28100

Beschikbaar bij 100% eigen vermogen
in varkenshouderij voor privé,
belasting- en premieheffing en
besparingen

77800

74000

72100

70300

Idem, bij '80% eigen vermogen
in varkenshouderij 1)

70800

67000

65100

63300

Idem, bij 60% eigen vermogen
in varkenshouderij 1)

62800

60000

58100

56300

Arbeidsopbrengst bij vermelde uitgangspunten en afvoerkosten a 1 20,00/m3

49700

42200

38400

34700

Berekende rente

28100

28100

28100

28100

Beschikbaar bij 100% eigen vermogen
in varkenshouderij voor privé,
belasting- en premieheffing en
besparingen

77800

70300

66500

62800

Idem, bij 80 '.% eigen vermogen
in varkenshouderij l)

70800

63300

59500

55800

Idem, bij 60-% eigen vermogen
in varkenshouderij 1)

63800

56300

52500

46800

375

565

750

Invloed van ƒ 1,00 verschil in afvoerkosten per m 3

1)

100

In de berekening is voor betaalde rente over vreemd vermogen een
rentepercentage van 10% aangehouden, terwijl voor berekende rente over
het totale vermogen een rentepercentage van 8% is ingerekend.

Bijlage XII

Beschikbaar voor gezin en b e d r i j f b i j een bedrijfsomvang
roet 1700 m e s t v a r k e n p l a a t s e n , b i j ...% mestafvoer van de
mestproduktie
75

0

50

Arbeidsopbrengst b i j vermelde uitgangspunten en afvoerkosten a ƒ 10,00/m 3

57600

43200

35900

26700

Berekende rente

56600

56600

56600

56600

Beschikbaar bij 100% eigen vermogen
in varkenshouderij voor privé,
belasting- en premieheffing en
besparingen

114200

99800

92500

85300

Idem, bij 8p% eigen vermogen
in varkenshouderij 1)

100100

85700

78400

71200

idem, bij 6Q% eigen vermogen
in varkenshouderij O

85900

71500

64200

57000

28700

14100 * / . 200

56600

56600

56600

85300

70700

56400

100100

71200

56600

42300

85900

57000

42400

28100

1400

2200

2900

Arbeidsopbrengst b i j vermelde u i t g a n g s punten en afvoerkosten a ƒ 20,00/m 3
Berekende r e n t e
Beschikbaar b i j 100% e i g e n vermogen
i n v a r k e n s h o u d e r i j voor p r i v é ,
b e l a s t i n g - en premieheffing en
besparingen
Idem, b i j BG
' % eigen vermogen
i n v a r k e n s h o u d e r i j 1)
Idem, b i j 60% eigen vermogen
i n varkenshouderij 1)
Invloed van ƒ 1,00 v e r s c h i l i n afvoerkosten p e r m3

1)

100

*'"'.,
"' 57600
56600

114200

In de berekening is voor betaalde rente over vreemd vermogen een rentepercentage van 10% aangehouden, terwijl voor berekende rente over het totale
vermogen een rentepercentage van 8% is ingerekend.

