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Economische en politieke
ontwikkelingen
1

Kernpunten:
• wereldwijd economisch herstel met goede vooruitzichten voor 2011 en 2012
• onzekerheid over gevolgen van groei met verschillende snelheden
• matige economische groei in Nederland, overheidsfinanciën herstellen snel
• multilaterale handelsliberalisatie bemoeilijkt door bilaterale strubbelingen
• nieuwe afspraken op gebied van internationale biodiversiteit
• handel als de motor voor de Europese groeiagenda
• Nederlandse landbouwsector heeft geen ‘eigen’ ministerie meer
• economische topsectoren agro-food en tuinbouw krijgen extra aandacht
• natuurbeleid flink op de schop, meer taken naar provincies
1.1

Economische ontwikkelingen
Deze paragraaf beschrijft de belangrijkste macro-economische ontwikkelingen, zowel op
internationaal als op nationaal niveau. De nadruk ligt op een terugblik op de periode
voorjaar 2010 tot voorjaar 2011, met hier en daar beperkte bespiegelingen over
verwachte ontwikkelingen één tot twee jaar vooruit. De beschrijving van algemene
economische ontwikkelingen en verwachtingen leunt sterk op het recent verschenen
Centraal Economisch Plan 2011 van het Centraal Planbureau (CPB, 2011) en op de
World Economic Outlook van het IMF (IMF, 2011).

1.1.1

Wereld en Europa
De wereldeconomie heeft zich, zoals verwacht, na het crisisjaar 2009 hersteld in 2010,
met een groeipercentage van 5%. Voor 2011 en 2012 wordt een iets lagere groei
verwacht, waarbij een scherp onderscheid is te maken tussen de hoogontwikkelde en de
opkomende economieën. Voor de opkomende economieën wordt een gemiddelde groei
van 6,5% verwacht, maar voor de westerse landen slechts zo’n 2,5% (tabel 1.1).
De eerdere vrees voor een dubbele dip, waarbij de economie opnieuw in een recessie
zou belanden als de stimulerende maatregelen van overheden beëindigd zouden worden
en de consumptie niet zou toenemen, blijkt dus achteraf ongegrond. Wel bestaan er nu
zorgen over de snelle stijging van de prijzen van voedsel en energie, die vooral van
invloed zal zijn op de inflatie in opkomende economieën en ontwikkelingslanden. In deze
1

1

Tabel 1.1

Groei van het BBP-volume (in % per jaar) naar regio, 2008-2012

Gebied
Wereld
Hoogontwikkelde economieën
w.v. eurogebied

2008

2009

2010 (v)

2011 (p)

2012 (p)

3,0

-0,5

5,0

4,4

4,5

0,5

-3,4

3,0

2,4

2,6

0,6

-4,1

1,7

1,6

1,8

		

Japan

-1,2

-6,3

3,9

1,4

2,1

		

Verenigde Staten

0,4

-2,6

2,8

2,8

2,9

Opkomende economieën

6,1

2,7

7,3

6,5

6,5

w.v. Rusland

5,6

-7,8

4,0

4,8

4,5

Azië (exclusief Japan)

7,9

7,2

9,5

8,4

8,4

w.v. China

9,5

9,6

9,2

10,3

9,6

India

7,3

6,8

10,4

8,2

7,8

Latijns-Amerika

4,3

-1,7

6,1

4,7

4,2

		

w.v. Brazilië

5,1

-0,6

7,5

4,5

4,1

Sub-Sahara Afrika

5,5

2,8

5,0

5,5

5,9

Midden-Oosten en Noord-Afrika

5,1

1,8

3,8

4,1

4,2

Voor alle tabellen geldt: v = voorlopig, p = prognose.
Bron: IMF (2011).

landen is het aandeel van voedsel en energie in de bestedingen namelijk relatief hoog.
Stijgende prijzen vormen een bedreiging voor de armere huishoudens en dragen hiermee
bij aan de sociale en economische onrust, zoals die zich in de eerste helft van 2011
manifesteerde in het Midden-Oosten en Noord-Afrika. Deze onrust heeft op zijn beurt de
toch al hoge olieprijzen verder opgestuwd. Het is nog onduidelijk wat de macroeconomische effecten van de grote aardbeving en de nucleaire ramp in Japan zullen zijn.
De schade is enorm en wordt geraamd op 230 mrd. euro. Dit heeft gevolgen voor de
economische groei en export van Japan (bijvoorbeeld voor de auto-industrie). De Japanse
overheidsfinanciën zullen de komende jaren waarschijnlijk verslechteren door de kosten
voor de wederopbouw.
Het economisch herstel verloopt niet overal even snel. In de meeste ontwikkelde
economieën blijft de productie achter bij het groeipotentieel en is er sprake van een hoge
werkloosheid, die door de beperkte groei nog wel even hoog zal blijven. De oorsprong
van de gematigde groeicijfers ligt enerzijds in de economische crisis, aangezien het
gebruikelijk is dat na een crisis het geleden groeiverlies niet meteen wordt goedgemaakt.
Anderzijds zijn de problemen die aan de crisis ten grondslag lagen nog niet volledig
opgelost. Zo is de huizenmarkt in veel landen, met name in de Verenigde Staten, nog
steeds niet hersteld en vinden er weinig transacties plaats. Daarnaast hebben de crisis
en daaropvolgende stimuleringsmaatregelen geleid tot een verslechtering van de
overheidsfinanciën van de rijke landen, waarbij de staatsschulden als percentage van
het BBP sterk zijn opgelopen, tot ruim 90% in het eurogebied en de Verenigde Staten.
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De overheden worden nu gedwongen om de crisismaatregelen af te bouwen om de
staatsschuld niet verder te laten oplopen. Dit zal echter weer een remmend effect
hebben op de economische groei. Ten slotte hebben de banken in veel landen nog
steeds moeite om hun kapitaalratio’s (de verhouding tussen het daadwerkelijk bezit van
kapitaal en het totaal aan uitgeleend en uitgezet kapitaal) te verhogen om zo aan hun
verplichtingen te kunnen blijven voldoen, in het geval debiteuren in gebreke blijven. Het
beleid van de centrale banken is daarom gericht op het laag houden van de korte rente,
waardoor commerciële banken winst kunnen maken en daarnaast zelf goedkoop geld
kunnen lenen en dit tegen een hogere lange rente weer uit kunnen zetten.
In de opkomende economieën lijkt de crisis weinig sporen na te laten. In landen als
China en India was er sowieso geen sprake van krimp in 2009, maar ook in Brazilië en
Rusland (waar de crisis behoorlijk hard toesloeg) zijn de voorspellingen voor 2011 en
2012 beter dan voor de rijke landen. Door de hogere groei en lage rente in de
opkomende economieën is het eenvoudiger om de begroting op orde te brengen.
Daarnaast dragen de stijging van de consumentenvraag (zowel in binnen- als buitenland)
en de toename van buitenlandse investeringen bij aan de groei in opkomende
economieën.
Nu het deze landen voor de wind gaat, ontstaat wel het gevaar van oververhitting van
de economie. Dit uit zich onder andere in een krapper wordende arbeidsmarkt,
loonstijgingen en inflatie. Het IMF ziet vooral voor Argentinië, Brazilië, India en Indonesië
een groot risico. De meeste overheden nemen al beleidsmaatregelen om oververhitting
tegen te gaan, wat ook verklaart waarom de verwachte groei in de opkomende
economieën in 2011 en 2012 zal teruglopen. Deze maatregelen dienen een combinatie
te zijn van een strak begrotingsbeleid met hogere rentes om de output af te remmen en
maatregelen om de toestroom van kapitaal te beheersen. Een te grote afhankelijkheid
van buitenlandse kapitaal en export is risicovol. Het IMF adviseert dan ook om de
wisselkoersen van de valuta aan te passen, hoe verleidelijk het ook is om dit niet te
doen, omdat het de exportprijzen verhoogt. De opkomende economieën zouden zich
echter meer moeten richten op de binnenlandse vraag.
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Voorzichtig herstel Europese economie
De economie van het eurogebied kruipt geleidelijk uit het dal van 2009. In 2010 werd
een groei van 1,7% gerealiseerd, na de krimp van 4,1% van het jaar daarvoor. In de
komende twee jaar zal de groei nagenoeg op hetzelfde niveau blijven (tabel 1.2). Dit is
beduidend lager dan het groeitempo na afloop van andere recessies. Het lichte herstel
werd vooral gedragen door de uitvoer, die kon profiteren van de sterke groei van de
buitenlandse vraag en een goedkopere euro. De binnenlandse bestedingen blijven daarbij
achter. De onderlinge verschillen tussen de lidstaten zijn groot. Het herstel verloopt
bovengemiddeld in onder andere Duitsland, Finland en Oostenrijk. In Frankrijk en het
Verenigd Koninkrijk verloopt het herstel eveneens voorspoedig, doch trager.
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Tabel 1.2

Prognose (%) van economische groei, inflatie en werkloosheid in het eurogebied,
2010-2012
Economische groei a

Inflatie b

Werkloosheid

2010 (v) 2011 (p) 2012 (p) 2010 (v) 2011 (p) 2012 (p) 2010 (v) 2011 (p)

2012 (p)

Eurogebied

1,7

1,6

1,8

1,6

2,3

1,7

10,0

9,9

9,6

Duitsland

3,5

2,5

2,1

1,2

2,2

1,5

6,9

6,6

6,5

Frankrijk

1,5

1,6

1,8

1,7

2,1

1,7

9,7

9,5

9,1

Italië

1,3

1,1

1,3

1,6

2,0

2,1

8,5

8,6

8,3

Verenigd Koninkrijk

1,3

1,7

2,3

3,3

4,2

2,0

7,8

7,8

7,7

a Reële groei BBP-volume;
b consumentenprijsindex CPI.
Bron: IMF (2011).

De inflatieverwachtingen zijn gestegen ten opzichte van 2010. Voor de eurolanden die
tijdens de crisis het meest in de problemen kwamen (Griekenland, Ierland, Portugal en
Spanje) ziet het plaatje er ook voor de komende jaren minder florissant uit. De
verwachting is dat Spanje en Ierland in 2012 qua groei weer redelijk op EU-niveau zitten.
De economie van Griekenland kromp echter in 2010 nog met 4,5% en voor 2011 wordt
een verdere krimp verwacht. Portugal zag de economie wel groeien in 2010, maar krijgt
naar verwachting in 2011 en 2012 nog een dip te verwerken.
De prognoses voor de werkloosheid zijn iets naar beneden bijgesteld en het ziet er
naar uit dat de komende jaren een lichte daling zal optreden. Maar de percentages van
rond de 10% voor het eurogebied geven aan dat het economisch herstel onvoldoende is
om de arbeidsmarkt daadwerkelijk te laten aantrekken. Ook hier zijn de verschillen groot.
Van de grote Europese economieën staat Duitsland er het beste voor, met het laagste
werkloosheidspercentage sinds de hereniging in 1990. Hoewel ook Duitsland flink te
lijden had van de recessie, profiteert het nu van de arbeidsmarkthervormingen en
loonmatiging in de jaren voorafgaand aan de crisis. Landen als Spanje (20% in 2010),
Griekenland, Ierland en Portugal kampen met werkloosheidscijfers ruim boven 10%,
waarbij voor de komende jaren niet veel verbetering wordt verwacht.
Waar de Europese producenten het vertrouwen in de economie alweer hebben
teruggevonden, blijft het consumentenvertrouwen duidelijk achter. De particuliere
bestedingen staan onder druk doordat consumenten eerst hun huishoudboekje op orde
willen brengen. In een aantal landen gaat dit gepaard met een stagnatie of verdere
verzwakking van de huizenmarkt. Daarnaast wordt de consumptie niet bevorderd door
de hoge werkloosheid en het wegvallen van de stimulerende overheidsmaatregelen.
De hoge werkloosheid zal de loonstijging drukken, maar door de afzwakkende inflatie in
2012 zullen de gevolgen voor de koopkracht hopelijk beperkt blijven. De Europese
consumenten zullen het koopkrachtsverlies echter wel in hun portemonnee voelen.
Het begrotingstekort in het eurogebied is in 2010 verder opgelopen naar gemiddeld
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6,5%; achter dit cijfer gaan grote verschillen schuil tussen de individuele eurolanden.
Zo hebben de vier landen in het episch centrum van de schuldencrisis een veel hoger
tekort, in Ierland liep het tekort zelfs op tot 32% in 2010 (inclusief 19% eenmalige
vermogensoverdracht aan de bankensector). Eind mei 2010 krijgen drie eurolanden
noodhulp van de EU en het IMF: Griekenland (110 mrd. euro), Ierland (67,5 mrd. euro) en
Portugal (78 mrd. euro). Onder druk van de EU en Duitsland en Frankrijk, die veel geld
hebben uitgeleend in het kader van het gezamenlijke reddingsplan van de EU en het IMF,
hebben Griekenland, Portugal en Spanje in 2010 hun begrotingstekorten versneld
teruggebracht. De Duitse bondskanselier Merkel en de Franse president Sarkozy hebben
geprobeerd om de handen op elkaar te krijgen voor een sterkere rol van de EU bij het
economisch beleid van de eurolanden, om te voorkomen dat afzonderlijke landen de euro
in gevaar zouden kunnen brengen. Deze voorstellen, waarbij de EU ook zeggenschap
zou krijgen over het pensioenbeleid en het arbeidsmarkt- en loonontwikkelingsbeleid,
bleken echter een brug te ver. De lidstaten hebben wel overeenstemming bereikt over
een ‘concurrentiepact’ ter versterking van de euro, waarbij de lidstaten aan Brussel
moeten laten zien wat ze doen om de concurrentiekracht van de economie te versterken,
de arbeidsdeelname te vergroten en de overheidsbegroting en pensioenstelsels op orde
te brengen. Daarnaast blijft het Stabiliteits- en Groeipact, dat grenzen stelt aan het
begrotingstekort (maximaal 3% van het BBP) onverminderd van kracht.
De verwachtingen van het CPB voor de koers van de euro zijn ten opzichte van 2010
naar beneden bijgesteld: voor de komende jaren gaat men uit van een koers van USD
1,34 per euro (tabel 1.3). De gemiddelde olieprijs is, mede als gevolg van de onrust in
het Midden-Oosten en Noord-Afrika, flink gestegen naar een niveau vergelijkbaar met
2008. Sinds begin 2011 ligt de olieprijs op een niveau boven USD 100, het hoogste
niveau sinds twee jaar. Een hogere olieprijs, door een lager aanbod, zal leiden tot extra
inflatie en koopkrachtverlies.

1

Wereldhandelsvolume herstelt zich, prijzen grondstoffen stijgen sterk
De wereldhandel is in 2010 met 15% gegroeid ten opzichte van 2009. De toename was
vooral enorm in de opkomende economieën: China realiseerde een groei van 28%, na
een daling van 11% in 2009, en is dus sterker uit de crisis gekomen. De groeicijfers van
Japan waren vergelijkbaar, maar dat land had de handel in 2009 met 25% zien inzakken.
De toename in de VS lag dichtbij het wereldwijde gemiddelde, terwijl de groei in de EU
(11%) achterbleef. Voor 2011 en 2012 wordt een groei van de wereldhandel verwacht
van 7-8%. Al met al is het volume van de wereldhandel weer terug op het niveau van voor
de crisis, maar blijft de groei nog wel achter bij de langetermijntrend sinds 1990 (WTO,
2011).
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Tabel 1.3

Kerngegevens wereldmarkt, 2008-2012
2008

2009

2010 (v)

2011 (p)

2012 (p)

Mutaties t.o.v. voorgaande jaren (in %)
Wereldhandelsvolume goederen

2,2

-13,1

15,3

8,0

7,0

Wereldhandelsprijs (euro’s)

5,0

-6,5

10,0

5,0

0,5

w.v. grondstoffen exclusief energie (HWWI)

4,9

-17,5

40,6

15,5

0,0

		 voedings- en genotmiddelen

24,5

-8,1

17,0

23,8

0,0

		 industriële grondstoffen van agrarische oorsprong

-10,3

-12,0

52,6

12,0

0,0

a

3,0

2,8

-8,4

-2,8

-0,5

Eurokoers (dollar per euro)

1,47

1,39

1,33

1,34

1,34

Ruwe olieprijs (Brent, dollar per vat)

96,9

61,5

79,5

97,0

97,0

Korte rente eurogebied

4,6

1,2

0,8

1,3

2,0

Korte rente Verenigde Staten

3,0

0,6

0,3

0,5

1,3

Relatieve arbeidskosten Nederland t.o.v. concurrenten
Niveaus

a Verwerkende industrie.
Bron: CPB (2011).

De grondstoffenprijzen zijn in 2010 enorm gestegen, naar verwachting zal de
prijsstijging voor voedings- en genotmiddelen in 2011 nog hoger zijn (tabel 1.3). Eind
januari 2011 bereikte de prijs van tarwe het hoogste niveau in tweeënhalf jaar. De
stijgende voedselprijzen hebben verschillende oorzaken, waarbij een achterblijvend
aanbod door droogte en natuurrampen de belangrijkste is (zie ook §2.1).
1.1.2

Nederland
Na de diepe recessie van eind 2008 en begin 2009 groeit de Nederlandse economie
sinds de tweede helft van 2009 weer voorzichtig, met een kleine dip in het derde
kwartaal van 2010. Met een groei van 1,7% in 2010 loopt Nederland aardig in de pas
met het gemiddelde van het eurogebied. Ook voor 2011 en 2012 wordt een gematigde
groei verwacht (tabel 1.4). Van een sterke inhaalgroei is dus geen sprake, zoals wel
vaker wordt gezien na een crisis. Vergeleken met eerdere recessies, waarbij een
gemiddelde inhaalgroei van 4,5% werd gerealiseerd, herstelt de economie nu echter wel
heel langzaam, waardoor het waarschijnlijk nog tot het eerste kwartaal van 2012 duurt
voordat het BBP-niveau van voor de crisis (2008) weer bereikt is. De verklaring hiervoor
is dat de overheidsuitgaven en lastenverlichtingen nu minder bijdragen aan het
economisch herstel dan bij eerdere crises, omdat de bezuinigingen eerder zijn ingezet.
Zowel in 2009 als in 2010 had de uitvoer de meeste invloed op de groei van het BBP.
In beide jaren leverden daarnaast de overheidsbestedingen een positieve bijdrage aan de
groei, maar nu deze worden afgebouwd, moet een verdere groei in 2011 en 2012 vooral
komen van de aantrekkende consumptie en investeringen.
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Tabel 1.4

1

Kengetallen van de Nederlandse economie, 2008-2012
2008

2009

2010 (v)

2011 (p)

2012 (p)

Niveaus
Saldo lopende rekening (in mrd. euro)

26,2

27,8

45,3

-

-

Werkloosheid (in % beroepsbevolking)

3,1

3,7

4,5

4,3

4,0

Werkloze beroepsbevolking (1.000 personen)

267

327

390

365

355

EMU-saldo collectieve sector (in % BBP)

0,6

-5,4

-5,2

-3,7

-2,2

79,0

80,9

78,4

79,3

80,3

Arbeidsinkomensquote
Volumes (mutaties in % per jaar)
Bruto binnenlands product

1,9

-3,9

1,7

1,8

1,5

Consumptie huishoudens

1,1

-2,5

0,4

0,8

1,0

Bruto-investeringen bedrijvensector (excl. woningen)

7,1

-18,2

-1,6

4,0

4,8

Relevante wereldhandel

1,6

-13,7

11,3

6,3

5,0

Uitvoer van goederen (exclusief energie)

1,2

-9,2

12,7

7,3

5,3

Invoer van goederen

3,3

-10,3

12,1

6,3

4,5

Arbeidsproductiviteit

0,5

-3,1

3,5

1,5

1,3

Prijzen (mutaties in % per jaar)
Consumentenprijsindex

2,5

1,2

1,3

2,0

2,0

Contractloon marktsector

3,5

2,7

1,0

1,8

2,5

Prijspeil goederenuitvoer (exclusief energie)

2,1

-5,3

4,1

1,5

0,0

Prijsconcurrentiepositie a

-0,5

4,3

-0,8

0,0

1,0

a Concurrentenprijs minus uitvoerprijs binnenlands geproduceerde goederen.
Bron: CPB (2011); DNB (2011).

Hierbij zijn er grote verschillen tussen de sectoren; vooral de bouw blijft achter.
Het tijdig stoppen met stimuleringsmaatregelen heeft als resultaat dat het
begrotingstekort zeer waarschijnlijk reeds in 2012 onder de 3%-norm van het Stabiliteitsen Groeipact komt. Het EMU-saldo zal dalen van 5,2% in 2010 naar 2,2% in 2012.
Dit betekent echter wel lagere uitgaven en hogere lasten, en dus een demping van de
economisch groei. De staatsschuld zal door de tekorten in 2009-2012 verder oplopen
naar 66% van het BBP in 2012, boven de Maastrichtnorm van 60% van het BBP. Door
de bezuinigingen en lastenverzwaringen, alsmede door de inflatie, die in 2010 en 2011
hoger is dan de loonstijging, zal de koopkracht dit en komend jaar met driekwart
procent dalen. Verrassend genoeg zijn de gevolgen van de crisis voor het werkloosheidspercentage zeer gering. Nederland heeft, samen met Oostenrijk, de laagste
werkloosheid in het eurogebied. Deze positieve ontwikkeling van de arbeidsmarkt is
een nog onopgeloste puzzel voor economen. Men gaat er van uit dat het gunstige
patroon onder andere samenhangt met hervormingen van de arbeidsmarktinstituties.
Voor de komende jaren wordt een daling van de werkgelegenheid bij de overheid
verwacht, terwijl ze in de marktsector toeneemt.
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Het overschot op de Nederlandse lopende rekening (onderdeel van de betalingsbalans)
kwam in 2010 uit op 45 mrd. euro, waarmee het pre-crisisniveau weer is gehaald. Ook
relatief gezien is het saldo met 8% van het BBP weer op niveau. Naast het saldo van het
goederenverkeer heeft vooral het saldo op de inkomensrekening bijgedragen aan het
herstel. Dit saldo bedroeg in 2009 nog -7,1 mrd. euro, maar is vooral door verbeterde
resultaten van buitenlandse dochtermaatschappijen van Nederlandse ondernemingen in
2010 omgeslagen naar +5,1 mrd. euro (DNB, 2011).

1

1.2

Politieke en institutionele ontwikkelingen

1.2.1

Internationaal handelsbeleid
Einde Doha-ronde nog niet in zicht
Het wordt een spannend jaar voor de onderhandelingen binnen de
Wereldhandelsorganisatie (WTO) over de liberalisatie van de wereldhandel. Van het
sluiten van een akkoord in de Doha Ontwikkelingsagenda zou het signaal uitgaan dat de
wereldgemeenschap de economische malaise gemeenschappelijk het hoofd biedt.
Regeringsleiders van de G-20 hebben er op aangedrongen dat de onderhandelingen voor
eind 2011 worden afgesloten (tien jaar na de start in november 2001), maar deze
politieke ambitie heeft nog weinig navolging gekregen. De onderhandelingen komen
feitelijk niet verder dan de stand van voorjaar 2008. Alom overheerst scepsis over de
mogelijkheid om een doorbraak te forceren en tot een evenwichtig akkoord te komen
tussen belangrijke spelers.
In een recent rapport heeft een groep experts aangegeven waarom de Doha-ronde in
een impasse terecht is gekomen (Bhagwati en Sutherland, 2011). Tot in de jaren tachtig
werden de onderhandelingen in het kader van de GATT (de voorloper van de WTO) vooral
gevoerd door de geïndustrialiseerde landen, waarbij de ontwikkelingslanden konden
meeprofiteren van de verlaging van importtarieven. In de afgelopen decennia is de rol
van een aantal ontwikkelingslanden op het wereldhandelstoneel echter steeds groter
geworden. Zo is China uitgegroeid tot de grootste exporteur en tweede grootste
importeur, en zijn landen als Brazilië en India ook grote spelers geworden. Daar komt bij
dat de onderhandelingen over handelsliberalisatie in de landbouw een grote vlucht
hebben genomen, waarbij in toenemende mate netto-exporterende ontwikkelingslanden
een offensief belang kregen, terwijl de landbouwsector in veel ontwikkelde landen werd
ondersteund en beschermd tegen import.
In beginsel zullen ontwikkelde landen dus moeten accepteren dat de uitkomsten van de
onderhandelingen asymmetrisch zullen zijn, dat wil zeggen dat er minder grote
concessies kunnen worden gevraagd van ontwikkelingslanden. Voor de EU betekent dit
bijvoorbeeld dat het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid moet worden hervormd (minder
steun, lagere invoertarieven), zonder dat daar iets tegenover staat van de
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ontwikkelingslanden. De EU kan dus meer invoer van primaire landbouwproducten
verwachten, en zal zich meer moeten richten op de export van verwerkte producten. De
vergroting van de markttoegang voor deze producten in derde landen hangt echter sterk
af van het gebruik van ‘flexibiliteiten’, zoals het Special Safeguard Mechanism (SSM). Met
deze flexibiliteiten kunnen landen bepaalde tarieflijnen uitsluiten van tariefverlagingen. Het
gebruik van deze flexibiliteiten maakt de Doha-ronde zo gecompliceerd: partijen weten
pas hoeveel ze winnen of verliezen wanneer duidelijk is hoe elk land zijn flexibiliteiten
inzet. En natuurlijk houden alle partijen liever zo lang mogelijk de kaarten tegen de borst.

1

Uiteenlopende geschillen op meerdere dossiers
De geschilpunten tussen de partijen in de WTO-onderhandelingen lopen dwars door de
verschillende dossiers, met name landbouw- en industrieproducten. Zo wordt een
belangrijke impasse in de onderhandelingen over markttoegang veroorzaakt door
onenigheid tussen de VS aan de ene kant en de grote, opkomende economieën China,
India en Brazilië aan de andere kant. De VS zijn van mening dat deze landen in staat zijn
om grotere concessies te doen dan andere ontwikkelingslanden, en verlangen met name
betere markttoegang voor specifieke industrieproducten (chemicaliën, industriële
machines en elektronische/elektrische producten), maar ook voor landbouwproducten en
diensten. China, India en Brazilië pareren dit echter door te wijzen op de in hun ogen
bescheiden concessies die de VS doen voor landbouwproducten. Op deze wijze houdt
het gebrek aan voortgang van de bilaterale onderhandelingen tussen een aantal landen
de voortgang van de onderhandelingen op multilateraal niveau tegen (ICTSD, 2011a).
Door de hoge voedselprijzen de laatste jaren valt de binnenlandse steun aan de
landbouwsector laag uit, zoals is op te maken uit indicatoren van de OESO. De huidige
tekstvoorstellen over landbouwsteun worden daarom vooral beschouwd als garantie dat
de steun in andere omstandigheden niet weer gaat oplopen. Een akkoord zal verder de
tariefbarrières in de agrarische handel verlagen, vooral ten gunste van de opkomende
economieën die exporteren naar de westerse markten. Het gebruik van een formule die
hoge invoertarieven verlaagt, het beperken van uitzonderingen en de invoering van een
compensatie voor exporterende landen via een (bijna) tariefvrij contingent ter grootte van
enkele procenten van de binnenlandse consumptie in importerende landen kan een
potentieel grote doorbraak vormen (Bhagwati en Sutherland, 2011). De grote
ontwikkelingslanden zouden echter weinig inleveren. Andere voorstellen betreffen
aanpassingen van het Special Safeguard Mechanism voor ontwikkelingslanden ter
bescherming tegen plotselinge groei van het importvolume of prijsdalingen op de
wereldmarkt, nieuwe regels voor importquota en de katoenhandel.
Een nieuw punt dat recentelijk is ingebracht in de onderhandelingen, betreft een
voorstel van een groep van netto-voedselimporterende ontwikkelingslanden om
exportbeperkingen te verbieden als deze de voedselzekerheid in andere landen in gevaar
kunnen brengen. Waar tot nu vooral de aandacht uitging naar het afschaffen van
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exportsubsidies, worden exportbeperkingen (zoals ingesteld door Rusland en Oekraïne
voor graan in 2010) momenteel gezien als een belangrijke drijvende factor achter de
hoge voedselprijzen. Het voorstel van de groep ontwikkelingslanden kan op steun van
veel andere landen rekenen. Een gecoördineerde inzet van multilaterale organisaties
onder aanvoering van de OESO en FAO breekt ook een lans voor een verbod op
exportbeperkingen. Met realiteitszin wordt eveneens gepleit voor het verstevigen van de
verplichtingen voor exporteurs. In elk geval zal men voedselhulp willen uitsluiten van
eventuele exportbeperkingen (FAO et al., 2011; ICTSD, 2011b). (www.wto.org)
EU lost hormoongeschil met Canada op
Nadat de EU eerder een langlopend geschil met de VS had opgelost over een
importverbod op Amerikaans rundvlees vanwege het gebruik van hormoonpreparaten
bij de productie, is er nu ook een akkoord gesloten met Canada. Dit betekent dat het
tariefvrije quotum voor hormoonvrij rundvlees dat eerder was vastgesteld op 20.000 ton
voor Amerikaanse producenten, nu wordt verruimd met 1.500 ton voor Canadees
rundvlees. In de toekomst zal het quotum voor de VS mogelijk worden uitgebreid naar
45.000 ton, terwijl het akkoord met de Canadezen voorziet in een verruiming naar
3.200 ton in augustus 2012. In ruil voor het tariefvrije importquotum zal Canada alle
sancties op de Europese export van rundvlees, varkensvlees en komkommers
afschaffen. Deze strafmaatregelen behelsden een importtarief van 100% oplopend
tot 11 miljoen Canadese dollars (Agra Europe, 2011a).
Wedijver bij afsluiten regionale handelsakkoorden
Het gebrek aan voortgang in de multilaterale onderhandelingen over handelsliberalisatie
heeft geleid tot ‘wedijver’ tussen met name de EU en VS om de gunst van (groepen)
ontwikkelingslanden bij het afsluiten van regionale handelsakkoorden. Beide zijn op zoek
naar verbeterde afzetmogelijkheden in derde landen. Daarnaast zijn ook andere
landen(blokken) zoals de Europese Vrijhandelsassociatie (Liechtenstein, Noorwegen,
IJsland en Zwitserland), Aziatische landen en Australië/Nieuw-Zeeland actief op zoek naar
partners voor het afsluiten van vrijhandelsakkoorden. De VS hebben al
vrijhandelsovereenkomsten getekend met Colombia, Panama en Zuid-Korea, maar
wachten nog steeds op ratificatie door het congres, dat garanties wil over onder andere
de bescherming van de rechten van werknemers in Colombia. De VS is aan het
onderhandelen over een ander ambitieus regionaal akkoord: het Trans-Pacific Partnership
Agreement, waaraan ook Australië, Brunei, Chili, Maleisië, Nieuw-Zeeland, Peru,
Singapore en Vietnam deelnemen. Azië is een zeer belangrijke exportmarkt voor de VS,
ook voor landbouwproducten, en de schatting is dat een handelsovereenkomst het
nationaal inkomen van de VS met 1,2% kan vergroten.
(http://www.ustr.gov/trade-agreements/free-trade-agreements)
Intussen zit ook de EU niet stil: er is een voorlopig vrijhandelsakkoord gesloten met
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Colombia en Peru, waardoor voor alle drie de partijen de onderlinge markttoegang wordt
vergroot, bijvoorbeeld voor groenten en fruit, vis en wijn. Ook in Europa kijkt men kritisch
naar Colombia: er zijn bezwaren vanuit ngo’s ten aanzien van de mensenrechtensituatie
in het land. Aan de andere kant vrezen Colombiaanse zuivelboeren dat ze niet kunnen
concurreren met hun gesubsidieerde Europese collega’s. De vraag is nu waar het
akkoord met Colombia het eerst definitief goedgekeurd wordt (in de EU of de VS) en wie
dus als eerste de kans krijgt om de marktpositie op de Colombiaanse markt te
verbeteren (Agra Europe, 2011b).
Momenteel ligt een aantal andere vrijhandelsakkoorden voor ratificatie bij de Europese
Raad en/of het Europees Parlement. Het betreft onder andere het akkoord met CentraalAmerika (Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua en Panama),
waardoor de EU vooral betere markttoegang krijgt voor zuivelproducten. Aan de andere
kant krijgen de Centraal-Amerikaanse landen meer afzetmogelijkheden voor bananen
(lagere tarieven) en rundvlees (tariefvrij invoerquotum). Een ander akkoord, dat nog
geratificeerd moet worden en waarover lang onderhandeld is, is het akkoord met
Zuid-Korea. Het Europees Parlement heeft uiteindelijk voor elkaar gekregen dat er een
safeguard clause wordt opgenomen, ter bescherming van met name de Europese
autoproducenten. Wat betreft landbouw zullen vooral de Europese exporteurs profiteren
van de verlaging c.q. afschaffing van invoertarieven. Ten slotte heeft de EU in 2010 de
onderhandelingen met de groep Mercosur-landen (Argentinië, Brazilië, Paraguay en
Uruguay) heropend. Hierbij moet de Europese Commissie zeer voorzichtig opereren,
want er bestaat veel angst bij landbouwministers en het Europees Parlement dat een
akkoord zeer nadelig zal uitpakken voor de Europese landbouwsector. Daarom is
afgesproken om eerst een onderzoek te laten uitvoeren naar de effecten van een
akkoord voor de Europese landbouwsector, alvorens de EU met een concreet bod komt
voor verlaging van invoertarieven. In de onderhandelingen wil de EU ook afspraken
maken over niet-tarifaire aspecten zoals dierenwelzijn en voedselveiligheid (Agra Europe,
2011c; EC, 2011). (www.bilaterals.org)
1.2.2

1

Klimaat- en biodiversiteitsbeleid
Kater van Kopenhagen deels verwerkt op klimaattop in Cancun
Na het teleurstellende verloop van de VN-klimaatconferentie in Kopenhagen in december
2009, heeft de internationale gemeenschap op de klimaattop in Cancun een jaar later de
wonden gelikt. Vooraf waren de verwachtingen niet hoog gespannen, maar desondanks
zijntoch een paar successen behaald. Zo zijn er nadere afspraken gemaakt over het
klimaatfonds, waarmee grote klimaatproblemen in ontwikkelingslanden kunnen worden
aangepakt. Het fonds, dat met name gevuld zal worden door de westerse landen, zal
beheerd worden door de Wereldbank, waarbij ontwikkelingslanden een meerderheid
hebben in het comité dat de opzet van het fonds gaat bepalen. Verder zijn er afspraken
11
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gemaakt over een internationaal systeem dat de inspanningen van landen om
klimaatverandering tegen te gaan moet meten, rapporteren en controleren. Vooral China
was fel tegenstander van een dergelijk systeem, maar onder druk van de VS is het land
uiteindelijk toch akkoord gegaan. Ook is er invulling gegeven aan een programma voor
de vermindering van de uitstoot van broeikasgassen als gevolg van ontbossing, waarbij
de rechten van de inheemse bevolking worden gerespecteerd.
Het is de onderhandelaars, zoals reeds verwacht, niet gelukt om een overeenkomst
te bereiken op het belangrijkste dossier, dat van de emissiereductie. Ook bleek het
onmogelijk afspraken te maken over handelsmaatregelen in relatie tot het tegengaan van
klimaatverandering. In het geval van emissiereductie bestaat er een grote kloof tussen
de ontwikkelde landen en een groep van opkomende economieën (waaronder China en
India). Volgens landen als Australië, Canada, Japan en Rusland heeft het Kyotoprotocol
zijn langste tijd gehad en moet er een nieuw akkoord komen waarbij ook landen als China
en India gebonden worden aan harde emissiereductieniveaus, omdat anders een akkoord
ineffectief is. China heeft echter aangegeven dat zijn emissies nog wel even zullen stijgen
en wil daarom geen concrete toezeggingen doen. Op het handelsdossier kwam men niet
tot een overeenkomst over het terugdringen van emissies als gevolg van internationaal
vrachtverkeer. Ook kon men het niet eens worden over het gebruik van unilaterale
handelsmaatregelen om een vermindering van het concurrentievermogen als gevolg van
hogere CO2-kosten te mitigeren. Concluderend kan worden gesteld dat de kater van
Kopenhagen deels verwerkt is op de top in Cancun, maar dat een nieuw klimaatprotocol
nog ver weg is (ICTSD, 2010). (www.unfccc.int)
Jaar voor de biodiversiteit afgesloten met CBD-akkoord
Het jaar 2010 was het internationale jaar voor de biodiversiteit, dit is in oktober gevierd
met een conferentie over het Verdrag inzake Biologische Diversiteit (CBD). Aan het eind
van de conferentie lag er een internationaal akkoord met als doelstelling dat in 2020 de
ecosystemen weer veerkrachtig moeten zijn. Hiertoe zijn twintig subdoelstellingen
geformuleerd om het verlies van soorten en habitats een halt toe te roepen. Zo moet in
2020 minimaal 17% van het landoppervlak en 10% van de zeeën bestaan uit
natuurreservaten. Om dit te bereiken moeten alle landen die lid zijn van de CBD (190 in
totaal) binnen twee jaar nationale biodiversiteitsplannen opstellen met daarin maatregelen
om overbevissing tegen te gaan, vervuiling te verminderen en het verlies van
biodiversiteit te stoppen (o.a. in de landbouw). De EU had al laten weten dat zij in 2020
de achteruitgang van soorten wil stoppen, nadat dezelfde doelstelling niet gehaald was in
2010. Ook zal de EU met een overkoepelende biodiversiteitsstrategie komen, waarin de
mainstreaming van biodiversiteit op verschillende beleidsdossiers, waaronder landbouw,
centraal staat.
Aangezien de meeste bedreigde soorten voorkomen in ontwikkelingslanden, zullen zij
de komende tijd een indicatie moeten geven van de kosten om de biodiversiteit te
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beschermen. In dit kader wordt door onderzoekers momenteel bekeken of en hoe (het
verlies aan) biodiversiteit en ecosystemen van een economische waarde kan worden
voorzien. De studie The Economics of Ecosystems and Biodiversity (TEEB) is met name
invloedrijk op dit terrein (TEEB, 2010). Momenteel wordt gewerkt aan een doorwerking
van de TEEB-studie voor Nederland. Het leeuwendeel van de kosten om de biodiversiteit
te beschermen zal trouwens door de westerse landen moeten worden gedragen. Hierbij
wil de EU een link leggen met het klimaatfonds, aangezien biodiversiteitsverlies kan
worden tegengegaan door het nemen van klimaatmaatregelen. Tijdens de CBDconferentie zijn geen verdere afspraken gemaakt over de financieringsmechanismen, dit
is doorschoven naar de volgende conferentie in 2012. Wel is er een akkoord bereikt over
de toegang tot en verdeling van baten van genetische bronnen. Hierdoor zullen
ontwikkelingslanden meer dan nu profiteren van de baten van genetische bronnen,
doordat in een contract tussen aanbieder en gebruiker van (de kennis over) genetische
bronnen afspraken worden gemaakt over de verdeling van de opbrengst. De vraag is
natuurlijk of deze contracten in de praktijk echt gaan werken. Meer in het algemeen valt
te bezien of de inspanningen, die de komende tien jaar zullen worden ondernomen om de
CBD-doelstelling van 2020 te halen zullen lonen, mede aangezien eerdere doelstellingen
ook niet haalbaar bleken (Agra Europe, 2010). (www.cbd.int)
1.2.3

1

Europese Unie
In 2011 ligt de nadruk binnen de Europese Unie op het versnellen van het economische
herstel. Dit is dan ook een van de vijf beleidsprioriteiten die voorzitter Barroso van de
Europese Commissie in zijn eerste State of the Union-toespraak voor het Europees
Parlement in september 2010 heeft aangewezen. Naast het aanpakken van de
economische crisis wil de Commissie het Europa 2020-programma versneld uitvoeren
teneinde de werkgelegenheid te stimuleren. Daarnaast wil Barroso toewerken naar een
hervorming en modernisering van de EU-begroting en een nadrukkelijker rol innemen op
het wereldtoneel. Wat betreft economic governance eist de Commissie een sterkere rol
op en werpt zij zich op als bewaker van de Europa 2020-doelstellingen. Concreet
betekent dit dat de EU scherper zal toezien op de naleving van de Europese
begrotingsregels en het macro-economische beleid van de lidstaten meer zal
coördineren. Verder wil de Commissie samen met de andere Europese instellingen een
ambitieus hervormingsprogramma doorvoeren voor de financiële sector, zodat onder
andere beter toezicht wordt gehouden op de banken, om de in de toekomst een
financiële crisis te voorkomen.
De Europa 2020-strategie gaat uit van slimme, duurzame en inclusieve groei. In het
kader van duurzame groei zal de Commissie in 2011 met een visie komen op het
efficiënt gebruik van hulpbronnen. Dit zal gevolgen hebben voor de energiesector, de
transportsector, maar zeker ook voor de landbouw en visserij. In de
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Commissievoorstellen voor de herziening van het gemeenschappelijk landbouwbeleid en
het gemeenschappelijk visserijbeleid zal dan ook ingezet worden op een duurzaam
gebruik van natuurlijke hulpbronnen en het bevorderen van duurzame innovaties in de
landbouw en de visserij. Ook op het gebied van klimaatverandering en milieu wil de EU
een prominente rol spelen.
Een modernisering van de Europese begroting na 2013 ligt ook in het verschiet.
Net als de afzonderlijke lidstaten zal ook de EU uiteindelijk moeten bezuinigen op de
overheidsfinanciën, alhoewel de Commissie de Europese begroting in 2012 nog met 5%
wil laten stijgen, tot ontevredenheid van veel lidstaten. Dit noopt de EU tot het maken
van scherpe keuzes waarbij de Europese begrotingsmiddelen worden ingezet op
beleidsterreinen waar de EU daadwerkelijk het verschil kan maken en waarbij de
middelen een bijdrage kunnen leveren aan het realiseren van de Europa 2020doelstellingen. Medio 2011 komt de Commissie met voorstellen voor het Meerjarig
Financieel Kader (MFK, voorheen Financiële Perspectieven genoemd), zowel voor de
uitgaven als de financiering. Het zal onder andere spannend worden welke consequenties
het MFK heeft voor de hervorming van het gemeenschappelijk landbouw- en visserijbeleid
(EC, 2010a).
Ten slotte wil de Europese Commissie op het wereldtoneel ‘de haar toekomende rol
opeisen’. Dit werkt door in het handelsbeleid, alsmede in het beleid voor uitbreiding,
nabuurschap en ontwikkelingshulp. De Commissie ziet het handelsbeleid als kernelement
van de Europa 2020-strategie aangezien handelsliberalisering leidt tot een hogere
economische groei, meer keuzevrijheid en lagere prijzen voor de consument, en meer
werkgelegenheid. Daartoe wil de Europese Commissie onder andere inzetten op het
afronden van de Doha-onderhandelingsronde, het afsluiten van bilaterale handels- en
investeringsakkoorden (met name met de buurlanden) en het hervormen van het stelsel
van algemene preferenties ten gunste van ontwikkelingslanden (EC, 2010b) (zie ook
§1.2.1). Wat betreft uitbreiding en nabuurschap hoopt de EU in 2011 de
toetredingsonderhandelingen met Kroatië af te ronden. Andere kandidaten zijn Turkije en
IJsland, maar hierbij verlopen de onderhandelingen moeizamer vanwege verschillende
inzichten over de rechtsstaat (Turkije). In het geval van IJsland worden de
onderhandelingen bemoeilijkt door het uitblijven van een akkoord over een
terugbetalingsregeling in het kader van de Icesave-affaire.

1

1.2.4

Nederland
Nieuw kabinet Rutte: geen apart landbouwministerie meer …
Na de Tweede Kamer-verkiezingen van 9 juni 2010 kwam de VVD met 31 zetels als
grootste partij uit de bus. De verkiezingen leidden evenwel tot een versnippering van het
politieke landschap, waardoor het lastig bleek om een nieuw kabinet te vormen. Er waren
125 dagen nodig voor de formatie van het nieuwe kabinet: op 14 oktober is het kabinet
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Rutte-Verhagen beëdigd. Dit kabinet van VVD en CDA kan, dankzij de gedoogsteun van de
PVV, rekenen op de steun van een krappe meerderheid van 76 Tweede Kamerleden.
Het nieuwe kabinet staat voor de lastige opgave om in de kabinetsperiode 18 mrd.
euro te bezuinigen. Deze doelstelling moet onder meer bereikt worden door 2 mrd. euro
te bezuinigen op de overheid, door het aantal ambtenaren bij rijk, provincies en
gemeenten flink te verminderen. Daarnaast wil het kabinet onder meer de afdracht aan
de EU verlagen en bezuinigen op ontwikkelingssamenwerking. Het regeerakkoord
‘Vrijheid en verantwoordelijkheid’ heeft ook geleid tot een vermindering van het aantal
ministeries tot elf. Zo zijn de ministeries van VROM en Verkeer en Waterstaat gefuseerd
tot het nieuwe ministerie van Infrastructuur en Milieu (I&M) en is er een nieuw ministerie
van Veiligheid en Justitie waarin politie en justitie zijn samengebracht. Verder is het
ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit samengegaan met het ministerie
van Economische Zaken. Dit nieuwe ministerie van Economische Zaken, Landbouw en
Innovatie (EL&I) heeft ook het innovatiebeleid van andere departementen overgenomen,
zodat er een krachtig ‘superministerie’ ontstaat, dat zich primair zal richten op de
versterking van de concurrentiekracht van de Nederlandse economie binnen de EU en de
wereld. Hiertoe zal het ministerie enerzijds een goed generiek ondernemingsklimaat
bevorderen en anderzijds 1,5 mrd. euro beschikbaar stellen om stimulerend beleid te
ontwikkelen voor een aantal economische topsectoren. Het ministerie van EL&I wordt
geleid door minister Maxime Verhagen (ondernemen, innovatie, regeldruk en energie) en
staatssecretaris Henk Bleker (buitenlandse handel, landbouw en natuur). Dit ministerie
heeft voor 2015 een taakstelling voor het personeel van 243 mln. euro.
(www.rijksoverheid.nl)

1

… maar agro-food en tuinbouw wel gezien als topsectoren
Het kabinet kiest ervoor om in het nieuwe bedrijvenbeleid specifiek aandacht te geven
aan het verbeteren van het ondernemings- en vestigingsklimaat voor een negental
topsectoren, waar Nederland een sterke markt- en exportpositie heeft en waarbij goed
wordt samengewerkt tussen bedrijfsleven en kennisinstellingen. De ‘gouden driehoek’ van
bedrijfsleven, kennisinstellingen en overheid in het agrofoodcomplex vormt hierbij een
inspiratiebron. Het kabinet heeft de volgende negen topsectoren benoemd: agro-food,
tuinbouw en uitgangsmaterialen, high-tech materialen en systemen, energie, chemie,
logistiek, creatieve industrie, life sciences en water. De minister van EL&I heeft de
algemene coördinatie over dit topsectorenbeleid en is eerstverantwoordelijk voor de
eerste vijf gebieden. De agro-food sector (plantaardige en dierlijke voedselketens, Food
Valley in Wageningen) en de tuinbouwsector (veredeling, groenten, fruit en bomen,
bloemen en bollen en de Greenports) zijn samen goed voor 5,8% van het BNP. De private
uitgaven voor onderzoek en ontwikkeling bedragen 0,5 mrd. euro voor beide sectoren
samen. De komende jaren zal het ministerie van EL&I 50 mln. euro specifiek beschikbaar
stellen voor de topsectoren agro-food en tuinbouw, naast de generieke middelen voor
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het topsectorenbeleid (kennis en innovatie en internationalisering). Het is de bedoeling
dat het bedrijfsleven en eventueel decentrale overheden ook een bijdrage leveren in de
vorm van cofinanciering. In het regeerakkoord is verder afgesproken dat het groene
onderwijsstelsel en de kennisverspreiding gekoppeld blijft aan de sector en dus de
verantwoordelijkheid blijft van de minister van EL&I.
Het idee van het bedrijfslevenbeleid gericht op topsectoren is dat bedrijven meer
ruimte krijgen om te ondernemen en dat belemmeringen worden weggenomen.
Het kabinet wil dit bewerkstelligen door de regeldruk voor bedrijven te verminderen
(bijvoorbeeld door het eenvoudiger te maken om een bedrijf te starten), innovatieve
bedrijven financieel te ondersteunen middels een Innovatiefonds, belastingen voor
bedrijven te verlagen, een digitaal loket voor ondernemers op te richten,
kennisverspreiding naar bedrijven te stimuleren en gunstige ruimtelijke condities te
creëren voor bedrijven. Het is nu aan de topteams met sleutelspelers uit het
bedrijfsleven, kennisinstellingen en (decentrale) overheid om per topsector een
actieagenda op te stellen, inclusief voorstellen voor de besteding van de extra
budgetten. Deze actieagenda’s worden medio juni 2011 opgeleverd en vormen de input
voor de Bedrijfslevennota die na de zomer van 2011 naar de Tweede Kamer wordt
gestuurd (EL&I, 2011).
Regeerakkoord heeft grote gevolgen voor natuurbeleid
Waar agro-food en tuinbouw als topsectoren worden gezien, valt het regeerakkoord
minder positief uit voor het natuurdomein van het voormalige ministerie van LNV.
Het kabinet wil namelijk fors bezuinigen op het natuurbeleid. Met name de Ecologische
Hoofdstructuur (EHS) staat onder druk. Het kabinet wil vooral inzetten op Natura 2000,
het netwerk van waardevolle Europese gebieden. De geldende internationale
verplichtingen blijven leidend en nationale koppen op Europese regelgeving worden
zoveel mogelijk geschrapt. De EHS, die in 2018 728.500 ha groot moest zijn, wordt
kleiner en de aanleg gedecentraliseerd naar de provincies, waarbij maximaal wordt
ingezet op een goed beheer van de reeds verworven gronden. Verder wil het kabinet de
robuuste verbindingszones tussen de EHS-gebieden schrappen. De vraag is nu of de
provincies hiermee al dan niet zelf doorgaan. De staatssecretaris ziet verder een grote
rol voor agrariërs, particulieren en terreinbeherende organisaties bij het beheer van
natuur en landschap. Bij de uitvoering van het beleid voor Natura 2000 en EHS moet er
voldoende ruimte blijven voor agrarische ondernemers om te groeien. De
Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) voor boeren nabij Natura 2000-gebieden is
hierbij van groot belang (zie katern Natura 2000 en de landbouw).
Andere gevolgen van het nieuwe natuurbeleid zijn onder andere dat het beleid voor
landbouw, recreatie, landschap, bodem, water en sociaal-economische vitaliteit in het
kader van het Investeringsbudget Landelijk gebied (ILG) wordt gedecentraliseerd naar de
provincies (waarbij binnen het Provinciefonds structureel rijksmiddelen worden gelabeld
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voor natuur en recreatie), dat de Nationale Landschappen niet meer door het rijk worden
gerealiseerd en dat er gronden van Staatsbosbeheer worden verkocht. 		
Aangezien de PVV dierenwelzijn hoog in het vaandel heeft staan, besteedt het
regeerakkoord hier expliciet aandacht aan. Zo wil het kabinet binnen de EU pleiten voor
hogere eisen aan dierenwelzijn door de vermindering van diertransporten over lange
afstand en door dieren te vaccineren in plaats van te doden ter beperking van
dierziekten. Verder wordt dierenmishandeling harder aangepakt, door de inzet van 500
animal cops (VVD en CDA, 2010).

1

Landbouw, natuur en voedselkwaliteit in 2011
De laatste LNV-begroting voor 2011 staat vooral in het teken van duurzaamheid en
innovatie. Daarnaast wil het kabinet, vooruitlopend op de verdere vermaatschappelijking
van het Europese landbouwbeleid, agrariërs belonen voor extra inspanningen op het
gebied van bijvoorbeeld landschapsonderhoud, diergezondheid, dierenwelzijn en milieuen waterbeheer. In 2011 is 22 mln. euro beschikbaar voor de bevordering van dier- en
milieuvriendelijke stallen en de ondersteuning van een brede weersverzekering. Doel van
deze maatregelen is om boeren economisch weerbaarder te maken. Daarnaast kunnen
boeren in landschappelijk waardevolle en/of waterrijke gebieden rekenen op een extra
premie. Verder is er door de tussentijdse aanpassing van het budget voor het Europese
Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) in de periode 2010-2013 ongeveer 145 mln.
euro extra aan modulatiegelden beschikbaar voor het plattelandsbeleid. Dit geld wil
Nederland inzetten om boeren te belonen voor concrete maatregelen op het gebied van
akkerrandenbeheer, verbetering van water- en milieukwaliteit, reductie van
milieuverliezen, innovatie en landbouwgebonden productie van duurzame energie.
Aangezien er in 2010 veel belangstelling was voor de steunregeling voor jonge agrariërs,
is besloten om in 2011 extra budget beschikbaar te stellen. Met deze subsidieregeling,
die al een aantal jaar bestaat en waarvan de financiering vanuit EL&I en de provincies
plaatsvindt, worden jonge boeren geholpen die hun bedrijf willen moderniseren, maar dat
vanwege de hoge kosten voor bedrijfsovername moeilijk kunnen. Hoewel er dus ruimte is
voor extra investeringen, ontkomt ook EL&I niet aan de door het demissionaire kabinet
Balkenende IV ingezette bezuinigingen. Deze bezuinigingen treffen vooral het programma
Schoon en Zuinig (5 mln. euro) en de voorgenomen extra uitgaven voor natuur en
landschap (27 mln. euro) (LNV, 2010).
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Internationale productie,
markten en handel

2

Kernpunten
• dalende graanvoorraden leiden tot tekort
• grote vraag uit Rusland en China houdt zuivelprijzen hoog
• landbouwprijzen blijven op hoog niveau
• wereldhandel herstelt zich in 2010
• veel landen en bedrijven betrokken bij land lease
• Nederlandse handel bedreigt biodiversiteit en lokale productievoorziening
• terugdringen voedselverspilling noodzaak
• klimaat robuuste landbouw nodig om groeiende wereldbevolking te voeden
2.1

Productie

2.1.1

Productie in de wereld
Groeiend tekort granen
De graanbalans op wereldniveau liet in 2010 een groeiend tekort zien: de productie
daalde licht, terwijl het verbruik met bijna 2% toenam. Hierdoor werden de voorraden
graan bijna 50 mln. ton kleiner, wat overeenkomt met ongeveer 9% van de
wereldgraanvoorraad (FAO, 2011). De geslonken voorraad leidde in de laatste maanden
van 2010 al tot oplopende prijzen op de wereldmarkt, en deze tendens zette zich in de
eerste maanden van 2011 door. In maart liepen de prijzen iets terug, maar ook toen
lagen ze nog aanzienlijk boven het niveau van 2010.
De mondiale graanproductie ging in 2010 met ruim 1% omlaag (tabel 2.1). De daling
kwam vrijwel geheel voor rekening van de tarweproductie, die met ongeveer 4%
terugliep. Hoewel de productie in 2009 ook was gedaald, behoorde de graanproductie
van 2010 desondanks tot de top-3 van de laatste decennia. De kleinere graanproductie
in 2010 was vooral het gevolg van een lagere productie in de ontwikkelde landen. Met
name in Noord-Amerika en Europa - samen goed voor een derde van de wereldproductie
- nam de productie in 2010 fors af. In de ontwikkelingslanden daarentegen steeg de
productie met bijna 5%, met uitzondering van de Noord-Afrikaanse landen, waar een
daling van 14% werd gemeten ten opzichte van de recordoogst in 2009.
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Tabel 2.1

Wereldproductie (mln. ton) van enkele akkerbouwproducten, 2007-2010

Granen
tarwe
voedergranen
rijst

2007

2008

2009

2010

2.133

2.286

2.263

2.237

611

685

685

654

1.082

1.143

1.123

1.117

440

458

455

467

Suiker (ruw)

168

151

157

169

Oliezaden

404

399

444

443

2

Bron: FAO (2010) en FAO (2011).

De eerste prognoses voor de wereldgraanproductie in 2011 gaan uit van een stijging
met ruim 3%. Vooral in Azië zal de productie toenemen. Een onzeker element hierbij is
hoe de productie in Japan zich zal ontwikkelen. Dit land is begin 2011 getroffen door
aardbevingen en overstromingen, wat een aanzienlijke invloed heeft op productie en
handel van landbouwproducten in de regio.
De wereldhandel in graan zal in het seizoen 2010/2011 naar verwachting met ruim 1%
teruglopen, vooral door een scherp dalende export van tarwe, terwijl ook de hoeveelheid
verhandelde rijst iets kleiner wordt. De groei van de wereldhandel in voedergranen zal
deze dalingen niet kunnen compenseren.
Veel oliezaden en suiker
Na de buitengewoon sterke toename van de productie van oliezaden in 2009, bleek deze
zich in 2010 op dat recordniveau te kunnen handhaven (FAO, 2010). Tegenover een
daling van de productie van sojabonen, raapzaad en kopra stond een sterke groei van
die van katoenzaad in India en de VS. Slechte weersomstandigheden zorgden in de
belangrijkste productiegebieden Canada, Oekraïne en de EU voor een daling van de
productie van raapzaad. Hoge prijzen voor sojabonen leidden tot een groei van de
productie in een aantal noordelijke gebieden zoals de VS, Canada en Oekraïne. In China
daalde het areaal, terwijl de sojaproductie in Zuid-Amerika door droogte sterk
achterbleef. De handel en het verbruik namen wel verder toe door een hogere
consumptie en een groeiend verbruik voor biodiesel. De voorraden krompen dan ook.
De suikerproductie in de wereld steeg in 2010 met bijna 8% tot 169 mln. ton. De groei
werd voornamelijk gerealiseerd door een combinatie van een uitbreiding van het
suikerrietareaal en gunstige weersomstandigheden in India. Door een kleinere groei van
het verbruik namen de voorraden licht toe (FAO, 2010).
Vleeshandel neemt toe, rundvleesproductie omlaag
De totale wereldhandel in vlees is in 2010 naar verwachting met 3% toegenomen tot 26
mln. ton (FAO, 2010). De handel in rundvlees groeide met circa 3%, de handel in
varkensvlees groeide het meest, naar schatting met bijna 6%. De toename van de handel
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in pluimveevlees, de grootste stroom binnen de wereldvleeshandel, bleef beperkt tot
1,5% door sanitaire beperkingen van grote importlanden.
De vleesconsumptie per hoofd van de bevolking daalde licht als gevolg van een
afnemend verbruik in de ontwikkelde landen. In de ontwikkelingslanden nam de
consumptie - die op een veel lager niveau ligt - iets toe.
In de belangrijkste productiegebieden nam de rundvleesproductie in 2010 af (FAO,
2010). In Zuid-Amerika beliep de daling zo’n 3%. Lage prijzen in combinatie met de
gevolgen van de droogte in 2009 zorgden in Argentinië voor een recorddaling van de
productie. Ook Australië, Nieuw-Zeeland, de VS, de EU en Rusland hadden te maken met
een teruglopend aanbod van rundvlees. Door de sterke productiedaling verminderde de
export van rundvlees uit Argentinië met 40%. Dit gat werd deels opgevuld door een
toename van de export uit Brazilië en de VS, die werden aangetrokken door de goede
prijzen op de wereldmarkt. In 2011 staat de kleinere mondiale veestapel samen met de
hoge voerkosten een snel herstel van de rundvleesproductie in de weg. In Brazilië en
India zal de productie zich wel herstellen, maar in Argentinië en Uruguay heeft het lage
aantal kalvergeboorten als gevolg van de droogte in 2009 nog steeds een neerwaartse
invloed op de rundvleesproductie. In Australië wordt geïnvesteerd in uitbreiding van de
stapel, wat op korte termijn leidt tot een lager aanbod. De vraag naar rundvlees zal in
2011 vooral in de VS, Rusland, Azië en de EU toenemen.
Varkensvleesproductie groeit nauwelijks
De productie van varkensvlees groeide in 2010 met een bescheiden 0,8% (tabel 2.2).
Dat is de op één na kleinste toename in de laatste tien jaar (FAO, 2010). Alleen in 2007
was de groei nog kleiner, als gevolg van ziekte-uitbraken in China. Lagere prijzen in
combinatie met hogere prijzen voor veevoer, zorgden in de VS en de EU voor een
stagnatie of daling van de productie. In Azië is China dit jaar de enige grote
varkensvleesproducent die een hogere productie realiseerde, mede dankzij
overheidssubsidies om de zelfvoorziening van China te vergroten. In Brazilië groeide
de productie vooral om aan de gestegen interne vraag te kunnen voldoen. Hoewel in
Rusland aanvankelijk een zeer grote groei van de productie werd verwacht, zorgde de
droogte in het tweede halfjaar voor een krap aanbod van voer, waardoor de toename
beperkt bleef tot 4%.
In tegenstelling tot de productie nam de wereldhandel wel sterk toe na de daling in
2009. Vooral de VS en de EU profiteerden van de hoge prijzen op de wereldmarkt. In lijn
met de groei van de wereldeconomie wordt ook voor 2011 een sterke toename van de
wereldhandel in varkensvlees verwacht. De hoge voerprijzen kunnen de uitbreiding van
de productie in de belangrijkste exportlanden echter belemmeren.
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Tabel 2.2

Rundvlees
Varkensvlees

Wereldproductie (mln. ton) van enkele vleessoorten, 2007-2010
2007

2008

2009

66,4

65,2

65,7

2010
65,0

103,6

104,0

106,1

107,0

Schapen- en geitenvlees

12,9

12,9

12,9

13,0

Pluimveevlees

89,0

91,9

93,7

95,7

Bron: FAO (2010).

2

Evenveel schapenvlees en meer pluimveevlees
De productie van schapenvlees bleef in 2010 op het niveau van voorgaande jaren. In de
EU en Rusland groeide de productie licht. Belangrijke productiegebieden als Oceanië,
Zuid-Amerika en een deel van Afrika, werken aan het herstel van de veestapels, die de
laatste jaren te lijden hadden van droogte. Dit zal in 2011 leiden tot een uitbreiding van
de mondiale productie met naar schatting 4% (FAO, 2010). De vraag naar schapenvlees
van de EU - het belangrijkste importgebied - liep sterk terug. In het Midden-Oosten en
China nam de vraag echter fors toe, wat een positief effect had op de wereldmarktprijzen. Vooral Oceanië profiteerde van de groei van de wereldhandel, die uiteindelijk
op 2% uitkwam. Verwacht wordt dat in 2011 de vraag verder zal toenemen, met een
grotere handel als gevolg.
De productie van pluimveevlees in de wereld nam in 2010 met meer dan 2% toe
doordat alle belangrijke productiegebieden meer produceerden. De productie in Brazilië
herstelde zich van de terugval in 2009 door een grotere binnenlandse vraag en betere
afzetmogelijkheden op de wereldmarkt. De export vanuit de VS - tot 2009 de
belangrijkste exporteur van pluimveevlees - daalde in 2010 fors door problemen met
de afzet naar Rusland. Brazilië wist hiervan te profiteren door dit gat op te vullen (FAO,
2010). Opkomende exportlanden als China en Thailand zagen hun afzet op de
wereldmarkt verder groeien. De Thaise afzet was vooral gericht op de omliggende
landen, terwijl China inmiddels ook Europa als afzetgebied heeft gevonden.
Grote vraag uit Rusland en China houdt zuivelprijzen hoog
De internationale zuivelmarkt wordt de laatste jaren gekenmerkt door hevig
schommelende prijzen. Na de prijspiek in 2008 en de daaropvolgende daling, begonnen
de prijzen in de laatste maanden van 2009 weer te stijgen. Ook in 2010 was weliswaar
sprake van prijsschommelingen, maar die waren beperkt en de prijzen liggen nog steeds
op een hoog niveau. Volgens analisten is deze prijsverbetering niet incidenteel van aard,
vanwege de aanhoudende vraag vanuit landen als China en Rusland (Zuivelzicht, 2011).
Ook de oplopende dollar- en eurokoers zal deze vraag nauwelijks beïnvloeden.
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De hoeveelheid geproduceerde melk in de wereld nam in 2010 toe met ruim 1,5% tot
zo’n 710 mln. ton. Deze groei lag onder het gemiddelde van de afgelopen tien jaar (FAO,
2010). De uitbreiding van de productie in China en India zorgde voor bijna twee derde
van de totale productiegroei in de wereld. Met een productie van 257 mln. ton is Azië de
grootste productieregio met bovendien ook de sterkste groei. In de overige regio’s is de
groei beperkt. Door een grotere vraag vanuit Azië en Rusland nam de wereldhandel in
zuivelproducten toe. Vooral de VS, Nieuw-Zeeland en de EU zagen hierdoor hun
buitenlandse afzet groeien. De EU was zo in staat om de interventievoorraden die er
waren op de wereldmarkt af te zetten.

2

2.1.2

Productie in de EU
De totale agrarische productie in de EU was in 2010 opnieuw een fractie kleiner dan in
het jaar daarvoor. Tegenover een kleine groei van de productie in de veehouderij, stond
een grotere daling in de plantaardige sector. De graanproductie daalde voor het tweede
opeenvolgende jaar. De productie van voedergranen nam sterker af dan die van tarwe.
De prijzen voor granen lagen op een aanzienlijk hoger niveau (zie §3.4). Deze gunstige
prijsontwikkeling heeft er voor gezorgd dat de Europese boeren het areaal graan in 2011
hebben uitgebreid en ook de vrijwillig braakgelegde arealen weer deels in productie
hebben genomen. Voor 2011 wordt rekening gehouden met een groei van de productie
met ongeveer 5%.
Het volume van de dierlijke productie in de EU in 2010 nam met ongeveer een half
procent toe door een hogere melkproductie. De rundvleesproductie was in 2010 iets
kleiner dan in 2009. De prijzen lieten gedurende 2010 een sterk stijgende lijn zien.
De verwachting voor de korte termijn is, dat de rundvleesproductie zal dalen door een
krimpende veestapel. Opvallend is dat ondanks deze dalende productie, de
handelspositie van de EU in 2010 is omgeslagen. Tot en met 2002 was de EU nettoexporterend. Daarna kwam de omslag en was de import van rundvlees groter dan de
export. In 2010 overtrof de export de import weer.
De productie van varkensvlees in de EU nam in 2010 met ruim een procent toe, vooral
door een groei in het tweede halfjaar die werd veroorzaakt door de stijging van de
varkensprijzen. De export van de varkensvlees door de EU herstelde zich van de scherpe
daling uit 2009. Vooral de grotere export naar Rusland hielp mee aan het herstel. Voor
de dierlijke sector was de export in 2010 over de gehele linie positief, want ook in de
pluimveehouderij nam de afzet buiten de EU-grenzen verder toe, zodanig dat de
recorduitvoer van 2002 werd benaderd.
De situatie op de zuivelmarkt is gunstig met hoge prijzen en goede kansen op de
exportmarkt. De beschikbare interventievoorraden zijn deels afgezet, maar de groeiende
productie als gevolg van hogere prijzen en voorgenomen beëindiging van het
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quotasysteem in 2015, blijven druk op de markt uitoefenen. In de tweede helft van 2011
komt weer mager melkpoeder uit voorraad op de markt. Gezien de tijd dat deze
producten al in voorraad zijn, is het geen rechtstreekse concurrentie voor de nu
geproduceerde hoeveelheden, die meestal een ander afzetgebied vinden.
Verwachte ontwikkeling op lange termijn
De Europese Commissie (EC, 2010) heeft schattingen gemaakt van de ontwikkeling van
de agrarische sector voor de periode 2011-2020, die uiteraard omgeven zijn met de
nodige onzekerheden. De verwachte groei door het economisch herstel en de verplichte
biobrandstoffenproductie, zou moeten leiden tot een uitbreiding van de productie. Toch is
het de vraag of de EU haar volledige potentieel zal benutten, als de verwachte
kostenstijgingen zich voortzetten en de rentabiliteit van de bedrijven daardoor onder druk
blijft. Voor de graansector wordt rekening gehouden met een krap aanbod, kleine
voorraden en prijzen die boven het lange termijn gemiddelde liggen. Vooral door de
vraag naar bio-ethanol wordt een groei van het binnenlands verbruik van granen in de EU
verwacht. Voor de markt voor oliezaden geldt eenzelfde beeld. Op de middellange
termijn wordt rekening gehouden met een noodzakelijke groei van de invoer, om aan de
bijmengdoelstelling voor biobrandstoffen te kunnen voldoen.
De vleesmarkt wordt vooral gestuurd door de verwachting dat de consumptie van
varkens- en pluimveevlees toeneemt. Voor de komende periode wordt er vanuit gegaan
dat de vleesproductie marginaal groeit, omdat deze zich van de gevolgen van de
economische crisis moet herstellen. Verwacht wordt dat de melkproductie weer zal gaan
toenemen als in 2015 de quotering wordt los gelaten. Door betere macro-economische
perspectieven zal de mondiale vraag groter worden. Verwacht wordt dat de melkaanvoer
in 2020 zo’n 5% hoger zal zijn dan op dit moment. De afzet zal vooral moeten
plaatsvinden via producten met een hogere toegevoegde waarde, zoals kaas en verse
zuivelproducten. De hogere waarde van de euro ten opzichte van de dollar, kan ertoe
leiden dat de afzet op de wereldmarkt van vooral mager-melkpoeder wat moeizamer zal
verlopen.
2.2

2

Ontwikkeling agrarische prijzen
De prijsindex voor voedsel die de FAO maandelijks publiceert, liet in maart 2011 een
lichte daling zien als gevolg van de lagere prijzen voor granen, oliezaden en suiker (FAO,
2011a). Daar staat tegenover dat de prijzen voor zuivel en vlees een opwaartse
beweging vertonen. Per saldo daalde de prijsindex met bijna 3%, maar daarmee lag hij
nog steeds 37% boven het niveau van maart 2010 (figuur 2.1).
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Bron: FAO (2011a).

zoals oliezaden en peulvruchten, de ontwikkeling van de graanprijs; anderzijds zijn hoge
graanprijzen ook direct van invloed op de prijzen voor veevoer en daarmee leiden ze
indirect - door een lager aanbod van vlees - tot hogere prijzen voor dierlijke producten.
De FAO-prijsindex voor granen lag in maart 2011 zo’n 60% boven het niveau van maart
2010. Na een gelijkmatige stijging van december tot februari, daalde de prijs in de
eerste weken van maart om daarna weer aan te trekken. Aanvankelijk was er angst voor
politieke instabiliteit in een aantal belangrijke graanimporterende landen, maar de
droogte in een aantal gebieden in de VS, die belangrijk zijn voor de productie van
wintertarwe, beperkte de prijsdaling.
Voedselprijzen op hoog niveau
De voedselprijsindex lag in 2008 gemiddeld rond de 200, zodat het niveau van de
huidige prijzen nog steeds hoog kan worden genoemd. Dat is vooral het gevolg van een
klein aanbod door misoogsten, droogte of overstromingen in de belangrijke
productiegebieden, gecombineerd met een grote vraag vanwege een groeiende
wereldbevolking en een grotere welvaart (LEI, 2011a). Daarnaast spelen de
doelstellingen van de EU, VS, Brazilië en enkele andere landen op het gebied van
biobrandstoffen een rol, omdat dit beleid de vraag naar graan verhoogt en zorgt voor
een prijs opstuwend effect op een toch al gespannen markt. Ook de olieprijs heeft zowel
direct als indirect een prijsverhogend effect. De olieprijs vertoonde in de tweede helft van
2010 een sterke stijging, maar is sinds maart 2011 weer aan het dalen. De hoge
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olieprijzen worden veroorzaakt door een aanbod dat kleiner is dan de vraag, die met het
economische herstel weer aantrekt. Door lage R&D-investeringen in de jaren negentig,
schiet de productiecapaciteit in de olieproducerende landen tekort om aan de vraag te
voldoen. De inelasticiteit van de vraag op korte termijn en de huidige politieke instabiliteit
in het Midden-Oosten en Noord-Afrika, hebben een verder prijsverhogend effect (Solano
et al., 2010). Door een hogere olieprijs gaat de prijs voor kunstmest en transport
omhoog, waardoor de productiekosten stijgen en het aanbod zich zal aanpassen.
Bovendien maakt de duurdere olie het aantrekkelijker om agrarische producten te
gebruiken voor biobrandstoffen. Vooralsnog is er weinig bewijs voor beïnvloeding van de
landbouwprijzen door speculanten op de termijnmarkt voor agrarische grondstoffen.

2

Uiteenlopende gevolgen hoge prijzen
De gevolgen van de prijsstijgingen verschillen per land of gebied. In de Westerse landen
zijn de stijgingen vervelend voor de consument, maar kan het merendeel van de
bevolking nog voldoende kopen om in zijn behoeften te voorzien. In de
ontwikkelingslanden zijn vooral de armen de dupe (Jongeneel, 2011). Zij kunnen niet
voldoende voedsel kopen en komen zo terecht bij de toch al grote groep mensen met
chronische ondervoeding. Schattingen spreken over zo’n 600 miljoen extra mensen die
de laatste jaren ook tot deze categorie zijn gaan behoren. De mensen die hier net boven
zitten, maar wel hun koopkracht in hoog tempo zien teruglopen, uiten hun ongenoegen in
het openbaar, zoals in Tunesië en Egypte, en eerder ook al in de Filippijnen. De hoge
prijzen op de wereldmarkt leiden niet alleen tot armoede, maar ook tot instabiliteit in
enkele delen van de wereld.
Voorraadbeheer nuttig?
De discussie over het nut van het aanhouden van voorraden is door de recente
prijsstijgingen weer opgelaaid. De afgelopen tien jaar zijn de door landen aangehouden
graanvoorraden sterk verminderd. Dit heeft er toe geleid dat er minder buffers zijn om
een daling in het aanbod op te vangen, waardoor prijzen sneller stijgen. De voorraden
zijn verkleind omdat het aanhouden van voorraden erg duur is. Er kleven drie bezwaren
aan het aanhouden van langetermijnvoorraden voor prijsbeleid. Ten eerste is het niet
eenvoudig om een adequaat opkoopbeleid te voeren (opkopen wanneer prijzen laag zijn
en verkopen wanneer prijzen hoog zijn), omdat het moeilijk in te schatten is wanneer
prijzen (te) laag of (te) hoog zijn. In landen met een slecht bestuur werkt het ook vaak
corruptie in de hand. Ten tweede verstoren buffervoorraden het signaal dat hoge prijzen
afgeven. Als prijzen langere tijd hoog zijn, zullen boeren meer gaan produceren, met als
gevolg dalende prijzen. Ten derde is het aanhouden van voorraden duur. De vraag is dus
of de baten van minder prijspieken groter zijn dan de kosten van het aanhouden en
beheren van (grote) voorraden. Een recent verschenen rapport van een aantal VNorganisaties en de OESO pleit daarom voor het aanhouden van alleen kleine voorraden
voor noodhulp (FAO et al., 2011).
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Voedsel- en olieprijzen in het begin van de jaren zeventig
Veertig jaar geleden werd de wereld ook geconfronteerd met zowel hoge olie- als
voedselprijzen. Tijdens het olie-embargo van 1973/1974 bewerkstelligde een aantal
Arabische olieproducerende landen met politieke acties een olietekort, dat vooral het
Westen trof. De olieprijs werd met 70% verhoogd en het aanbod werd maandelijks met
5% verminderd, wat tot een verdere prijsopdrijving leidde. Deze eerste oliecrisis kwam
op een moment dat de internationale economie te maken had met een hoge inflatie en
een aantal landen hun ruilvoet zag verslechteren, waardoor een verstoring in de
verhouding van productie en afzet dreigde te ontstaan (LEI, 1974). Ook de valutamarkt
was erg onrustig en in 1973 bleken na een aanvankelijke devaluatie van de dollar, ook
de koersverhoudingen tussen de EG-landen onderling niet langer houdbaar. De eenheid
van landbouwprijzen - een van de pijlers van het gemeenschappelijk landbouwbeleid kwam daardoor onder druk te staan.
In 1973, het jaar van de eerste oliecrisis, waren ook de prijzen voor landbouwproducten in de wereld hoog als gevolg van slechte oogsten. De tarwevoorraad was
in 20 jaar niet zo laag geweest en de VS ging over tot een exportstop voor sojabonen
(LEI, 1974). Ook in 1974 bleef de voedselsituatie in de wereld precair. Eind 1974
organiseerde de VN een wereldvoedselconferentie, waarop werd gezocht naar
mogelijkheden om de risico’s van de wankele voedselpositie in de wereld voor
voedselimporterende arme landen te verzachten (LEI, 1975). Besloten werd om de
omvang van de fysieke voedselhulp te vergroten, strategische voorraden aan te
leggen, een waarschuwingssysteem op te zetten, en een fonds op te richten om
landbouwontwikkelingsprojecten te financieren. Dat laatste moest bijdragen aan de
structurele oplossing van het wereldvoedselprobleem: technische en financiële
ondersteuning om tot een zodanige productiviteitsverbetering in de landbouw te komen
waarbij alle monden van de almaar groeiende wereldbevolking kunnen worden gevoed.

2

2.3

Land lease
Sinds enkele jaren is er een sterk groeiende belangstelling van landen en bedrijven, om
grond in andere landen in gebruik te krijgen voor grootschalige productie van landbouwgewassen. De belangrijkste drijfveer achter deze ontwikkeling, is de behoefte van landen
met een tekort aan landbouwgrond, om de voedselvoorziening voor hun bevolking veilig
te stellen. Dit werd vooral duidelijk toen de graanprijzen in 2008 omhoogschoten.
Daarnaast is er een groeiende vraag naar grondstoffen voor bio-energie, om de
energievoorziening minder afhankelijk te maken van de olieproducerende landen. Beide
doelen vragen grote oppervlaktes grond en daarmee grote investeringen. Vandaar dat
ook grote private investeerders zich op de grondmarkt begeven, mede omdat
investeringen in grond als een relatief veilige belegging worden beschouwd in een
verder nogal onstabiele financiële markt.
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Naast China en de olierijke maar ‘voedselarme’ landen in het Midden-Oosten zijn ook
Europese bedrijven actief op dat terrein, vooral waar het gaat om het opzetten van
oliepalm-, suikerriet- en jatropha-plantages. Daarmee zijn duizenden hectaren grond
gemoeid, met name in Afrika. Naast legale grondtransacties gaat het ook om de verkoop
of verhuur van grondgebruiksrechten, waarbij onvoldoende rekening wordt gehouden met
de belangen van de lokale bevolking. In dat geval kan worden gesproken van
landgrabbing.
Bijna overal in de wereld hebben Nederlandse bedrijven geïnvesteerd in land of
bosbouwgrond. Dit betreft zowel bedrijven die zelf grond in gebruik hebben, als
Nederlandse banken en pensioenfondsen die investeren in niet-Nederlandse bedrijven die
grond in gebruik hebben. Een grove schatting door het LEI (2011b) op basis van de
beschikbare gegevens, geeft aan dat het areaal landbouwgrond dat (van oorsprong)
Nederlandse land- en tuinbouwbedrijven in de afgelopen twee decennia in gebruik hebben
genomen, in het niet valt bij de grote grondverwerving (140 mln. ha) waarover wordt
gerept in de media (Brown, 2011). Het totaal is ongeveer zo groot, als een kwart van het
totale landbouwareaal in Nederland. Behalve in de land- en tuinbouw als zodanig, zijn
sinds enige jaren ook veel bedrijven actief in de bosbouw, de teelt van biobrandstofgewassen, zoals Jatropha, projecten die gericht zijn op CO2-vastlegging en combinaties
van houtproductie, toerisme en landgoedbeheer. In totaal gaat het hierbij om een
oppervlakte van ongeveer een half miljoen hectare. Dit lijkt veel, maar is zeer gering
vergeleken met grondverwerving door andere spelers op de wereldmarkt. Volgens een
recente, conservatieve schatting is bijna 60 miljoen hectare landbouwgrond gekocht of
gepacht door buitenlandse bedrijven of overheden (The Economist, 2011).
Ook Nederlandse banken en pensioenfondsen hebben enige miljarden euro’s
geïnvesteerd in grote internationaal opererende bedrijven in de papier-, hout-, bio-energieen voedselindustrie, die miljoenen hectaren plantages, bossen en landbouwgrond in
Afrika en Azië in gebruik hebben. De drie grootste Nederlandse banken - ABN AMRO,
ING-Bank en Rabobank - en de drie grootste pensioenfondsen - ABP, Bedrijfstak
pensioenfonds Bouw (BpfBouw) en Pensioenfonds Zorg en Welzijn (PfZW) - hadden eind
2009 ruim 2,2 mrd. euro geleend aan, of geïnvesteerd in bedrijven die samen zo’n 14,3
mln. hectare grond in gebruik hadden in Afrika of Azië. Daarbij gaat het vooral om zeer
grote internationaal opererende papierproducenten met eigen productiebossen,
palmoliebedrijven met eigen plantages en bedrijven in de voedingsindustrie met eigen
productiebedrijven.
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2.4

Handel in landbouwproducten

2.4.1

Ontwikkelingen in de wereldhandel
In 2010 is de wereldhandel met een volumegroei van 14,5% weer uit het dal geklommen
(zie ook §1.1.1). Dit geldt ook voor de handel in agrarische producten; hiervan zijn
echter nog geen gedetailleerde cijfers beschikbaar. Wel laten de cijfers van de WTO zien
dat de exportprijzen van de agrarische grondstoffen gemiddeld met 33% gestegen zijn in
2010, terwijl in 2009 sprake was van een daling met 17% (WTO, 2011).
Figuur 2.2 geeft een overzicht van de agrarische handel naar regio in 1998/99 en
2008/09. De intrahandel van de EU is hierbij niet meegenomen. In tien jaar tijd is de
agrarische wereldhandel gegroeid van 325 mrd. euro naar 562 mrd. euro, een stijging
van 73%. Aan de exportkant hebben vooral Azië en Latijns-Amerika terrein gewonnen,
terwijl de NAFTA en in mindere mate de EU hebben moeten inleveren. Aan de importkant
is het ‘marktaandeel’ van zowel de EU als de NAFTA met een aantal procenten gedaald,
door de sterker groeiende import van met name Overig Europa, Afrika en het MiddenOosten. De NAFTA, Latijns-Amerika en Oceanië zijn netto-exporterend voor agrarische
producten. De andere regio’s importeren meer dan zij exporteren. De EU zag in de
afgelopen tien jaar het tekort op de agrarische handelsbalans oplopen van 22 mrd. euro
in 1998/99 naar 29 mrd. euro in 2008/09.
Figuur 2.2

Agrarische handel (mrd. euro) naar regio, 1999–2009

EU-27
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Bron: United Nations Statistics Division, bewerking LEI.

28

50

25

0

25

50

75 100 125 150

De effecten van de economische crisis zijn niet direct af te lezen uit figuur 2.2, maar
uit de achterliggende cijfers blijkt dat de waarde van de mondiale agrarische handel in
2009 met 11% is gedaald ten opzichte van 2008. In absolute termen was de daling
het grootst in Azië (zowel aan de export- als aan de importkant), terwijl relatief gezien
het Midden-Oosten de handel met een kwart zag inzakken en Afrika met meer dan
een derde.
2.4.2

2

Agrarische handel van de EU
Tabel 2.3 geeft een overzicht van de samenstelling van de agrarische handel van de EU
in 1998/99 en 2008/09. De tabel laat zien dat er in tien jaar tijd nauwelijks
veranderingen zijn waar te nemen in de samenstelling van de handel. Met de komst van
de nieuwe lidstaten in 2004 en 2007 is de akkerbouw iets belangrijker geworden bij
zowel de export als de import. Het aandeel van deze lidstaten in de totale
landbouwhandel van de EU is echter klein, waardoor er weinig verschuivingen zijn waar te
nemen. Verder valt op dat het aandeel intrahandel bij zowel de export als de import met
4-5 procentpunten is gestegen en gemiddeld op driekwart van de handel uitkomt. De
handel met landen buiten de EU is het grootst bij akkerbouwproducten (57% bij de export
en 49% bij de import). Voor de overige categorieën geldt dat handel met name binnen de
EU plaatsvindt.

Tabel 2.3

Agrarische handel (mrd. euro) van de EU, 1999 a en 2009 b
Export

EU-15
1999
Totaal

Import

EU-27

w.v.
extra
handel

2009

EU-15
1999

EU-27

w.v.
extra
handel

2009

209,2

369,0

84,6

221,8

384,9

106,1

Akkerbouw

44

46

57

41

45

49

Tuinbouw

17

16

10

19

18

20

Veehouderij

25

24

18

21

21

9

Visserij

5

5

3

9

8

15

Overig

9

9

11

10

9

8

73

77

67

72

waarvan in %

Aandeel
intra-handel in %
a 1999=gemiddelde 1998/1999;
b 2009=gemiddelde 2008/2009.
Bron: Eurostat Comext, bewerking LEI.
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EU inventariseert belangrijkste belemmeringen bij markttoegang
In het eerste jaarlijkse Trade and Investment Barriers Report (EC, 2011) is een
inventarisatie gemaakt van de belangrijkste belemmeringen die Europese exporteurs
tegenkomen. Hierbij ligt de nadruk op zes strategische handelspartners, China, India,
Japan, Mercosur (Argentinië en Brazilië), Rusland en de VS. Naast belemmeringen ten
aanzien van markttoegang in derde landen is ook aandacht besteed aan exportbeperkingen (zoals voor katoen in India). Naar schatting heeft 9-12% van de Europese
export (96-130 mrd. euro in 2009) last van significante belemmeringen voor
markttoegang.
Bij de export van landbouwproducten komen Europese exporteurs onder meer
belemmeringen tegen in India en Rusland, die beide strenge eisen stellen aan de kwaliteit
en veiligheid van dierlijke en plantaardige producten. De EU is van mening dat beide
landen met hun pakketten met sanitaire en fytosanitaire maatregelen te hoge eisen
stellen, waarvoor geen wetenschappelijke onderbouwing is. In India wordt hierdoor
voornamelijk de Europese export van pluimveevlees, varkensvlees, groenten, fruit en
tropisch hardhout getroffen. Ook Rusland stelt eisen die niet consistent zijn met
internationale standaarden. De Nederlandse groenten- en fruitsector en de
bloemensector hebben hier bijvoorbeeld last van (gehad). Aan de invoerkant is er sprake
van een hoge exportbelasting op sojabonen in Argentinië (35%). Dit verklaart waarom
Nederland vooral soja-perskoeken uit Argentinië importeert en geen sojabonen. Ook
wordt er in Argentinië en Brazilië belasting geheven op de uitvoer van leerproducten,
waardoor de eigen leerindustrie wordt ‘bevoordeeld’ ten opzichte van de industrie in
importerende landen. Daarnaast kent Argentinië ingewikkelde exportprocedures voor
bijvoorbeeld rundvlees en granen, die niet in het voordeel werken van Europese
vleesproducenten.

2

2.4.3

Nederlandse agrarische handel
De Nederlandse agrarische handel heeft zich door een sterke groei in 2010 weer
helemaal hersteld van de daling in 2009. De agrarische uitvoer kwam hierbij zelfs hoger
uit dan in 2008: de uitvoer steeg naar 66,4 mrd. euro, een toename van 10% ten
opzichte van 2009. De agrarische invoer steeg met 9% naar 41,0 mrd. euro, net onder
het niveau van 2008 (41,3 mrd. euro). Het agrarische handelssaldo kwam hiermee uit op
25,4 mrd. euro, een verbetering van 2 mrd. euro ten opzichte van 2009. De groei van
de agrarische handelswaarde wordt vooral veroorzaakt door een stijging van de prijzen
ten opzichte van 2009.
Figuur 2.3 geeft voor alle agrarische productgroepen weer hoe de export en import
zich tussen 2008 en 2010 ontwikkeld heeft. Hieruit valt op te maken dat niet voor alle
productgroepen in 2010 het niveau van 2008 weer bereikt is. Dit geldt met name voor
granen, vlees, zuivel en margarine/vetten/oliën.
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Figuur 2.3

Ontwikkeling en samenstelling Nederlandse agrarische import en
export (mrd. euro) met de EU-27 en derde landen, 2008 en 2010
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Bron: CBS, bewerking LEI.
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Voor deze laatste productgroep geldt zelfs dat de waarde van de export in 2010 43 mln.
euro lager was dan in 2009. Belangrijke exportsectoren als veevoer, sierteelt en
groenten laten een stijging zien ten opzichte van 2008. Opvallend is verder de sterke
groei van de export van koffie, thee en cacao. Voor de invoerkant geldt dat in 2010 de
handelswaarde voor alle productgroepen is gestegen ten opzichte van 2009, maar dat
de invoer van granen, oliehoudende zaden, hout en margarine/vetten/oliën significant
achterblijft bij het niveau van 2008. Het herstel van de uitvoer in 2010 ten opzichte van
2009 is voor veevoer met name te danken aan een stijging van het volume, terwijl het
voor sierteelt vooral prijseffecten betreft. Bij groenten en cacao spelen zowel prijs- als
volume-effecten een rol.
Mercosur-akkoord biedt marginale kansen voor Nederlandse agrarische export
Zoals besproken in paragraaf 1.2.1 onderhandelt de Europese Commissie opnieuw over
een handelsakkoord met vier Mercosurlanden (Argentinië, Brazilië, Paraguay en Uruguay).
Het Europees Parlement en de EU-landbouwministers hebben al aangegeven dat zij niet
willen dat een akkoord onevenredig negatieve gevolgen heeft voor de EU-landbouwsector. De vraag is wat de gevolgen zullen zijn voor de Nederlandse landbouw en de
agrarische handel. Nederland onderhoudt vooral agrarische handelsrelaties met
Argentinië en Brazilië, waarbij de import vele malen groter is dan de export (tabel 2.4).
Wel lag de invoer uit beide landen in 2010 op een lager niveau dan in het topjaar 2008.
In 2010 bestond de agrarische import uit Argentinië voor de helft uit soja-perskoeken
(603 mln. euro). Daarnaast waren grondnoten (156 mln. euro), citrusvruchten (85 mln.
euro) en rundvlees (81 mln. euro) belangrijke importproducten. De handel met Brazilië
is gediversifieerder, al is ook hier soja (bonen en perskoeken) het belangrijkste
exportproduct (bijna 1,2 mrd. euro).
Andere belangrijke producten zijn vlees- en vleesbereidingen (517 mln. euro),
vruchtensappen (304 mln. euro) en tabak (159 mln. euro). De cijfers laten zien dat de
export van rund- en pluimveevlees vanuit Brazilië naar Nederland de laatste jaren
terugloopt. Bij een eventueel handelsakkoord is de verwachting dat de export van vlees
vanuit beide landen zal toenemen. Nederland zou echter kunnen profiteren van de
afschaffing van de exportbelasting op sojabonen in Argentinië.
De offensieve belangen van Nederland zouden zich vooral concentreren op de
zuivelsector (kaas), maar uit de handelscijfers blijkt dat Nederland nu vooral
aardappelbereidingen, mengvoeders, alcoholische dranken en voedselpreparaten
exporteert. De export van kaas naar Brazilië laat wel een snel stijgende lijn zien - van 4,4
mln. euro in 2008 naar 6,6 mln. euro in 2010 - maar deze cijfers vallen in het niet bij de
import van Nederland uit beide landen.
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Tabel 2.4

Nederlandse agrarische handel (mln. euro) met Argentinië en Brazilië, 2008-2010
Argentinië

Brazilië

2008

2009

2010

2008

2009

2010

Import

1.435

1.114

1.193

3.037

2.507

2.613

Export

17

17

27

83

85

136

Bron: CBS, bewerking LEI.
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Handel en duurzaamheid
In de voedingsindustrie en de detailhandel zijn wereldwijd een aantal grote spelers actief.
Zo zijn Unilever en Nestlé in de voedingsindustrie grote bedrijven in de internationale
markt, en Ahold in de detailhandel (zie ook hoofdstuk 4). Deze grote spelers trachten op
de internationale markt hun risico’s in te perken, maar geven ook steeds meer gehoor
aan de toenemende roep om een duurzame ontwikkeling. Zowel Unilever als Ahold, in
Nederland respectievelijk de grootste speler in de V&G-industrie en de detailhandel,
hebben een actief beleid om veranderingen in de werkwijze in de keten af te dwingen om
zo verantwoord voedsel af te leveren aan de consument. Zo presenteerde Unilever eind
2010 het Unilever Sustainable Living Plan (USLP). Tegen 2020 wil Unilever 100% van
haar grondstoffen betrekken uit duurzame landbouw (Unilever, 2010). Daarvoor wil de
onderneming in de komende periode meer dan 500.000 kleine boerenbedrijven en
kleinschalige distributeurs in haar productieketen opnemen. De weg naar realisatie van
deze doelstelling is door Unilever vastgelegd in een stappenplan voor het gebruik van de
landbouwgrondstoffen. Om de economische ontwikkeling in ontwikkelingslanden te
ondersteunen richt Unilever zich daar, vaak samen met ontwikkelingsorganisaties, op
kleine boerenbedrijven en micro-ondernemers. Vooralsnog ligt de nadruk hierbij op Azië,
maar er zijn ook plannen voor ontwikkeling van een soortgelijk programma in sub-Sahara
Afrika. Ook Ahold geeft aan zo duurzaam mogelijk in te kopen. Daarbij staan arbeidsomstandigheden op de eerste plaats, gevolgd door milieu en dierenwelzijn. Ahold kijkt
niet zozeer naar een product, maar meer naar de plek waar het vandaan komt. Het
concern wil er voor zorgen dat de handel met Azië, Latijns-Amerika en Afrika ook sociaal
gezien verantwoord is. Daarbij wordt gelet op de bedrijfsvoering van de bedrijven die de
producten leveren en op de veiligheid van de producten.
Nederlandse handel bedreigt biodiversiteit en lokale voedselvoorziening
Nederland is een grote importeur van soja, palmolie en tropisch hardhout. Voor de
import van deze producten uit onder andere Brazilië (soja), Maleisië (palmolie) en
Indonesië (palmolie en hout) is een groot landoppervlak nodig. Uit onderzoek blijkt dat
Nederland hiermee indirect bijdraagt aan het verlies van biodiversiteit in deze landen.
In Indonesië en Maleisië worden grote stukken bos omgezet in palmolieplantages en in
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Brazilië zorgt de uitbreiding van de sojacultuur ervoor dat bos wordt omgezet in
landbouwgrond. Hoewel de productie van soja, palmolie en hout veel werkgelegenheid
biedt, zijn er ook negatieve gevolgen voor de lokale gemeenschappen. Zo vormt het
verlies van land- en bosbouwgrond een bedreiging voor de lokale voedselvoorziening en
kan het gebruik van chemicaliën in plantages negatieve gevolgen hebben voor de
gezondheid van de lokale bevolking. Nederland kan een rol spelen bij het verminderen
van deze negatieve effecten op de biodiversiteit en lokale gemeenschappen, door het
stimuleren van duurzame intensivering van de productie, uitbreiding van de productie in
gedegradeerde gebieden en geïntegreerde landinrichting (Kamphuis et al., 2011).

2

Initiatief Duurzame Handel
Nederland werkt momenteel al op verschillende terreinen aan het verduurzamen van de
handel in verschillende landbouwproducten. In het Initiatief Duurzame Handel (IDH),
waarbij de overheid, het bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties samenwerken,
komen verschillende initiatieven samen. Zo zijn er internationale ronde tafels voor
duurzame soja en palmolie, waarbij ingezet wordt op verduurzaming van de productie
(inclusief behoud van biodiversiteit). Daarnaast werkt Nederland, als derde importeur van
tropisch hardhout in Europa, aan het vergroten van het marktaandeel van gecertificeerd
(duurzaam) hout tot 33%. Hiertoe wil Nederland onder andere in Indonesië (Borneo) 2,7
mln. hectare bos certificeren. Verder heeft de Task Force Duurzame Palmolie
afgesproken dat uiterlijk eind 2015 alle voor de Nederlandse markt bestemde palmolie
duurzaam moet zijn. De Nederlandse margarine-industrie heeft toegezegd dat zij al eind
2011 zal zijn overgeschakeld op duurzame palmolie. Ook voor soja geldt een
soortgelijke ambitie (www.duurzamehandel.com en www.mvo.nl).
2.5

Voedselverspilling
Het thema van de Wereldvoedseldag in 2010 was voedselverspilling. Dit thema werd
belicht tegen de achtergrond van de hoge voedselprijzen, honger die in sommige delen
van de wereld nog steeds bestaat, en de vraag hoe een wereldbevolking van 9 miljard
mensen in 2050 kan worden gevoed. Voedselverspilling kan worden omschreven als dat
deel van de voedselproductie dat niet door de mens wordt geconsumeerd. Er kan
onderscheid gemaakt worden in onvermijdbare verliezen (botten, schillen, etc.) en
vermijdbare verliezen (bedorven maaltijden, maaltijdresten, etc.). Vermijdbare verliezen
zijn te verdelen in onaangeroerde voedingsmiddelen, die nog in hun schil of verpakking
zitten en aangeroerde voedingsmiddelen, zoals bereid voedsel en maaltijdresten.
30 tot 40% van het voedsel gaat verloren
De schatting is dat in Europa rond 30% van al het voedsel verloren gaat, wat neerkomt
op 89 mln. ton voedsel. In Nederland ligt dit hoger - bijna 40% - wat betekent dat zo’n

34

9,5 mln. ton voedsel per jaar wordt weggegooid; dat zijn ongeveer 1,2 mln.
vrachtwagens vol. De kosten hiervan worden geraamd op 4,4 mrd. euro per jaar.
Het voedselverlies vindt voor 40% plaats tijdens de productie, voor 21% in de
(verwerkende) industrie en tijdens transport, voor 13% in supermarkten en horeca,
en voor 26% bij consumenten thuis (Wereldvoedseldag, 2010).
In de keten van productie tot consumptie gaat voedsel door verschillende oorzaken
verloren. Ziekten en plagen, weersinvloeden, en slechte opslag kunnen tot kwaliteitsverlies leiden, waardoor producten onverkocht blijven. Hergebruik is in dat geval vaak
mogelijk, door bijvoorbeeld onderploegen, of gebruik voor bemesting en/of
compostering, voor veevoer of voor bio-energie. Ook tijdens de handel- en verwerkingsfase gaan er producten verloren vanwege een scala aan redenen. Te denken valt aan
een vereiste minimumhoeveelheid van een product die in één keer wordt geproduceerd
of getransporteerd (batchgrootte), onjuiste verkoopprognoses, defecte of onjuiste
verpakking, weer- en seizoensinvloeden, slechte kwaliteit van geleverde grondstoffen,
of onjuiste inschatting van het rendement van de grondstoffen. Deze redenen voor
voedselverlies spelen ook in de detailhandel, daarnaast ontstaat voedselverspilling
doordat teveel wordt ingeslagen om volle schappen te houden. Producten die over of
vlak voor de houdbaarheidsdatum zijn, worden weggegooid. Bij de groep verse
producten is het verlies daarom ook het grootst. Het grootste deel van de
productverliezen (80-90%) wordt ook nu hergebruikt. Thuis wordt ongeveer 8-11%
weggegooid van het voedsel dat huishoudens kopen. Een deel daarvan komt voor
hergebruik in de groenbak terecht.
Bij de daadwerkelijke consumptie van voedsel gaat vervolgens nog een deel verloren.
Er wordt geschat dat in restaurants naar schatting 15-25% van het voedsel wordt
weggegooid en in de lunchcatering 1-5%. Dit weggegooide voedsel mag volgens
voedselveiligheidseisen worden hergebruikt in de voedselketen (Milieu Centraal, 2007).
Naar schatting 5 tot 10% van het voedsel wordt verspild door strenge eisen aan het
uiterlijk van het product door de verkopers en consumenten. Vroeger was dat aan de
EU-regels te wijten, maar sinds een aanpassing van de wetgeving in 2009 zijn deze
wettelijke normen veel minder streng (Kennisonline, 2011).
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Vermindering van voedselverspilling dient verschillende belangen
Het verminderen van voedselverspilling is van belang voor een efficiënter gebruik van
grondstoffen en een vermindering van de milieudruk. Met voedselproductie wordt het
milieu belast door energieverbruik, uitstoot van broeikasgassen, afvalverwerking,
watergebruik, en verlies aan biodiversiteit (Timmermans, 2009). Voedselverspilling houdt
dus meer in dan alleen het verloren gaan van voedsel. Ketenpartijen hebben ook voordeel
bij het verminderen van voedselverspilling omdat het aanzienlijke kostenbesparingen kan
opleveren. Naar schatting gaat jaarlijks 2 mrd. euro van de totale toegevoegde waarde
aan voedsel in de Nederlandse versketens van productie tot en met verkoop verloren
35

2

door verspilling. Daarnaast gooien huishoudens nog 1,6 mrd. euro aan verkoopwaarde
aan vers voedsel weg (Pegge, 2007). Een gemiddelde supermarkt gooit wekelijks voor
500 tot 1.000 euro aan producten weg, 1,5% van hun omzet (Kennisonline, 2011).
De effecten van het reduceren van voedselverspilling op de economie en de (wereld)
markt voor voedsel zijn nog niet onderzocht, omdat consistente en complete wereldwijde
data over voedselverspilling in de verschillende onderdelen van de voedselketen en voor
de verschillende voedselproducten ontbreken. De effecten van een afname in voedselverspilling zijn afhankelijk van waar deze in de keten worden gerealiseerd. Zo kan een
groter aanbod van voedsel door minder verspilling in de productiefase, leiden tot lagere
producentenprijzen.
Beleid inzake voedselverspilling
De EU heeft nog geen specifiek beleid ontwikkeld voor het tegengaan van
voedselverspilling. Wel heeft de Europese Commissie (EC) in 2009 de bepaling over
grootte en vorm van groente en fruit afgeschaft en heeft ze een vijftal voorstellen gedaan
om voedselverspilling tegen te gaan (EC, 2009). Het gaat daarbij onder meer om het
verplichten van de EU-lidstaten om informatie over voedselverspilling aan te leveren aan
Eurostat, het verduidelijken en standaardiseren van de datumetikettering, het subsidiëren
van gescheiden afvalverwerking, en gerichte campagnes om het bewustzijn te vergroten.
De VN-milieuorganisatie UNEP heeft in 2010 een rapport gepubliceerd dat voedselproducenten, bedrijven en overheden oproept om voedselverspilling te verminderen om
toekomstige voedseltekorten tegen te gaan (UNEP, 2010). Dit moet onderdeel worden
van de Green Growth-strategie van de VN, die beoogt de economische groei in landen te
laten samengaan met een zo gering mogelijke druk op het milieu en de natuurlijke
hulpbronnen.
In de nota Duurzaam Voedsel (LNV, 2009) staat dat de voedselverspilling in de gehele
keten (inclusief consumenten) in Nederland in 2015 met minimaal 20% moet zijn
teruggedrongen. Als reactie op deze nota nam de Tweede Kamer in februari 2010 een
motie aan waarin aan de regering werd gevraagd om de ambities van de nota Duurzaam
Voedsel te voorzien van concrete doelstellingen en afrekenbare indicatoren. Het
kabinet-Rutte heeft een aantal doelstellingen geformuleerd en blijft daarbij vasthouden
aan de eerdergenoemde doelstelling van een vermindering met 20%. Om dit te
bewerkstelligen kiest het kabinet voor een samenwerking met het bedrijfsleven en niet
voor specifieke wet- en regelgeving (TK, 2011). Het meest innovatieve samenwerkingsverband om voedselverspilling tegen te gaan, krijgt in het najaar van 2011 de No
Waste-Award. Het Centraal Bureau Levensmiddelenhandel wil in het kader van haar
Klimaatplan als eerste de voedselverspilling tegengaan onder het motto: ‘Het is
onmaatschappelijk om eten weg te gooien’ (CBL, 2010).
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2.6

Landbouw en klimaatsverandering

2.6.1

De impact van klimaatsverandering op landbouw en voedselzekerheid
Naar verwachting zal de wereldbevolking groeien tot 9 miljard mensen in 2050. Deze
toename zal grotendeels plaatsvinden in de ontwikkelingslanden, waar gelijktijdig de
inkomens zullen stijgen en daarmee de vraag naar voedsel. De wereldvoedselproductie
zal naar schatting met meer dan de helft moeten toenemen om die 9 miljard monden in
2025 te kunnen voeden (Meijerink, 2011). Het realiseren van een dergelijk grote
uitbreiding van de voedselproductie is op zichzelf al een enorme uitdaging, die wordt
bemoeilijkt door de veranderingen van het klimaat. Ondanks grote onzekerheden, is er
steeds meer consensus in de wetenschap dat de voorspelbaarheid van regenseizoenen
zal afnemen, terwijl extreme weersomstandigheden, zoals overstromingen en orkanen,
vaker zullen voorkomen (FAO, 2009). Ook droogte en watertekorten zullen zich veel
meer voordoen. De veranderende klimaatomstandigheden zullen leiden tot de
verspreiding van plagen en ziektes naar andere gebieden of jaargetijden. Deze
veranderingen hebben belangrijke gevolgen voor de landbouw in de wereld.
De vereiste verhoging van de landbouwproductie is voornamelijk te bereiken via
intensivering van de landbouw in de niet-geïndustrialiseerde landen met een relatief laag
productiviteitsniveau. Regenafhankelijke landbouw zal ook in de nabije toekomst de
belangrijkste voedselbron blijven voor de meerderheid van de arme rurale bevolking in
Oost- en Centraal Afrika (Van de Steeg, 2009). De kwetsbaarheid van deze
bevolkingsgroep hangt niet alleen samen met de directe afhankelijkheid van regen voor
de productie van hun voedsel en inkomen, maar ook met hun huidige economische
status. Regenafhankelijke boeren maken in Afrikaanse landen deel uit van de armste
bevolkingsgroepen, die over weinig middelen beschikken om klimaataanpassingen te
treffen. Dit belet hen risico’s te nemen bij het investeren in nieuwe productiemethoden
(Vermeulen et al., 2010). Geschat wordt dat klimaatsverandering de potentiële
landbouwproductie in Afrika naar schatting met 15-30% kan verlagen in 2100, door de
afname van het beschikbare landbouwareaal, kortere groeiseizoenen en een afnemende
productiepotentie van gewassen (IPCC, 2007).

2.6.2

2

De bijdrage van de landbouw aan de klimaatsverandering
De landbouw is niet alleen erg kwetsbaar voor klimaatsverandering, maar ook een
belangrijke drijvende kracht achter de uitstoot van broeikasgassen. In de eerste plaats
levert de omzetting van bos in landbouwgrond de grootste bijdrage aan de CO2emissies, voor zover gerelateerd aan landgebruik. In de tweede plaats is de landbouw
een grootverbruiker van fossiele brandstoffen. Rijstteelt en veehouderij zijn
emissiebronnen van methaan, meststoffen veroorzaken uitstoot van lachgas.
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Gezamenlijk veroorzaken deze landbouw gerelateerde activiteiten 54% van de
methaanemissies, 80% van lachgasemissies en grotendeels alle CO2-emissies
gerelateerd aan landgebruik (IPCC, 2007). De noodzakelijke groei van de mondiale
landbouwproductie brengt zorgen met zich mee over de verhoging van de uitstoot van
broeikasgassen door de landbouw. Daarnaast zal de wereldwijde vraag naar
biobrandstoffen extra druk zetten op de bijdrage die de landbouw levert aan
klimaatsverandering. Aan de andere kant speelt de landbouw een belangrijke rol in het
vastleggen van koolstof in de bodem en vegetatie. Landbouwpraktijken die gericht zijn
op behoud of verhoging van CO2-opslag, kunnen een gunstig effect op de globale
koolstofbalans hebben.

2

2.6.3

Op zoek naar een klimaatrobuuste landbouw
Tegen de achtergrond van het voorgaande is het begrijpelijk dat het zoeken naar een
smart climate agriculture ofwel een klimaatrobuuste landbouw, de laatste tijd veel
aandacht krijgt. In 2009 heeft de Commissie voor Duurzame Ontwikkeling (CSD-17)
haar zorg over de relatie tussen voedselzekerheid, ontbossing, klimaatsverandering,
degradatie van ecosystemen en economische recessie uitgesproken, waarin de
landbouw werd gepositioneerd als belangrijk onderdeel van de oplossing. Op deze
conferentie committeerden de deelnemende landen zich aan grotere investeringen in
landbouw in ontwikkelingslanden (FAO, 2009). Als vervolg hierop werden in 2010
twee belangrijke conferenties in Addis Ababa en Den Haag gehouden, met als doel
landbouw hoger op de internationale klimaatagenda te plaatsen. Deze conferenties
benadrukten dat veranderingen nodig zijn in de huidige landbouwproductiemethoden,
om te kunnen voorzien in de toekomstige vraag naar voedsel onder druk van een
veranderend klimaat. In beide conferenties stond het begrip klimaatrobuuste
landbouw centraal. Daarbij gaat het zowel om productiemethoden die zijn aangepast
aan de klimaatsveranderingen (adaptatie), als om systemen die de klimaatsverandering
tegengaan of afremmen (mitigatie) (It’s down 2 earth, 2010). Het kan onder meer gaan
om de aanplant van bomen in en rondom akkers om CO2 af te vangen, om methoden
waarbij minder wordt geploegd en meer gecomposteerd, en om de aanpassing van
irrigatiesystemen aan veranderende regenseizoenen. De uitdaging is om een
intensivering van de landbouwproductie te bereiken, waarbij duurzame productiemethoden worden toegepast, die tegelijkertijd gepaard gaat met een hogere opbrengst.
Deze uitdaging is tot op heden grotendeels verwaarloosd.
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Veertig jaar LEB en landbouw

In januari 1972 verscheen het eerste LEB (LEI, 1972a). In het voorwoord schrijft
LEI-directeur Maris: ‘Het Landbouw-Economisch Bericht geeft een overzicht van
de actuele economische situatie en ontwikkelingen in de Nederlandse land- en
tuinbouw, mede tegen de achtergrond van het algemeen economisch gebeuren in
onze volkshuishouding. Het ligt in de bedoeling deze publicatie voortaan elk jaar
omstreeks 1 maart uit te brengen.’ De landbouw is een dynamische sector en om
adequaat op veranderingen in te kunnen spelen, is bij zowel overheid als
bedrijfsleven de behoefte gegroeid aan een samenvattend en verklarend
overzicht van de productie- en inkomensontwikkeling in de landbouw. Enkele
andere landen werkten aan het begin van de jaren zeventig ook met een
jaarbericht van de landbouw, zoals bijvoorbeeld het Agrarbericht in Duitsland.
Sinds 1972 is de dynamiek in de Nederlandse landbouwsector gebleven, al zijn
er in de naoorlogse periode wel duidelijk decennia te onderscheiden waarin de
uitstoot van arbeid uit de sector en het aantal bedrijfsbeëindigingen in een
veel sneller tempo verliepen dan in andere (tabel 1). Datzelfde geldt voor de
productieontwikkeling. Al die jaren is geprobeerd om in het LEB die
ontwikkelingen te beschrijven en te analyseren. Wel blijkt dat accenten - door
veranderingen in de internationale verhoudingen en in de eisen die de overheid
en maatschappij aan de landbouw gaan stellen - in de loop van de tijd anders
komen te liggen. Doorgaans ligt het zwaartepunt in het LEB op de
ontwikkelingen in het afgelopen jaar. In dit veertigste LEB geven we in dit
katern een terugblik op het LEB en de landbouw in Nederland tussen 1970 en
2010.
Halvering arbeid en verdubbeling productie in periode 1950-1970
Om het beginjaar 1970 goed te kunnen plaatsen, kijken we ook naar de
ontwikkelingen in de twee decennia daarvoor. In de periode 1950-1970 is alles in
de landbouw in beweging en wordt de indruk gewekt ‘dat de agrarische sector in
het geheel van de volkshuishouding de rol van opgejaagde is opgedrongen en dat
vele werkers in de landbouw weliswaar niet letterlijk zijn weggejaagd, maar
toch uit economische noodzaak werden gedwongen de landbouw te verlaten,
terwijl de blijvers werden genoodzaakt om ingrijpende veranderingen aan te
brengen in de wijze van produceren en in de afzet van produkten’ (LEI, 1972b:9).
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Tabel 1

Kengetallen van de land-en tuinbouw in Nederland, 1950-2010

1950

1960

1970

1980

1990

2000

2010

Arbeid (1.000 aje) a b

522

431

290

242

218

197

141

Aantal bedrijven (1.000)

410

301

185

145

125

97

72

2.337

2.317

2.143

2.020

2.006

1.977

1.917

Landbouwareaal (1.000 ha) c
Gemiddelde bedrijfsgrootte (ha)

6

8

12

14

16

20

26

Rundvee (1.000)

2.726

3.507

4.314

5.226

4.926

4.069

3.975

Varkens (1.000)

1.864

2.955

5.533

10.138

13.915

13.118

12.255

24

42

55

81

93

104

101

70

100

145

223

278

316

346d

50

100

157

240

264

272

313d

1950-

1960-

1970-

1980-

1990-

2000-

1950-

1960

1970

1980

1990

2000

2010

2010

Arbeid (1.000 aje)

-2,1

-3,5

-2,0

-1,1

-0,9

-3,2

-2,2

Aantal bedrijven (1.000)

-3,0

-4,8

-2,4

-1,5

-2,5

-2,9

-2,9

Landbouwareaal (1.000 ha)

-0,1

-0,8

-0,6

-0,1

-0,1

-0,3

-0,3

Rundvee (1.000)

2,6

2,1

1,9

-0,6

-1,9

-0,2

0,6

Varkens (1.000)

4,7

6,5

6,2

3,2

-0,6

-0,7

3,2

Kippen (mln.)

6,0

2,8

3,9

1,3

1,2

-0,3

2,5

Kippen (mln.)
Volume land- en tuinbouwproductie (bruto) (1960=100)
Volume aangekochte
productiemiddelen (1960=100)
Groei (% per jaar)

a Regelmatig werkzaam;
b 1959 i.p.v. 1960, 1979 i.p.v. 1980 en 1989 i.p.v. 1990;
c wegens wijziging definitie 2009 i.p.v. 2010;
d voorlopig.
Bron: CBS, Land- en tuinbouwcijfers, div. jaren, Silvis en Van Bruchem (2008) en Eurostat; bewerking LEI.

Tussen 1950 en 1970 verminderde het aantal landbouwbedrijven met 55%, het
arbeidsvolume met 45% en het landbouwareaal met 8% (tabel 1). De daling van
het aantal bedrijven heeft voor een deel te maken met aanpassingen van de
ondergrens, waardoor kleine bedrijven niet meer mee werden geteld. Tegelijkertijd werden de bedrijven in ha gemeten twee keer zo groot. Mede door goedkope
importen van veevoer groeide de veestapel fors: de rundveestapel nam tussen
1950 en 1970 met bijna 60% toe tot 4,3 mln., het aantal kippen verdubbelde tot
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55,4 mln. en het aantal varkens verdrievoudigde tot 5,5 mln. Door één en ander
verdubbelde de landbouwproductie en verdrievoudigde het volume van de
aangekochte productiemiddelen. Daarbij bleef de volumeontwikkeling van de
akkerbouwproductie, die op circa 1% per jaar uitkwam, duidelijk achter bij die
van de veehouderij (zo’n 3,5% p.j.) en de tuinbouw (zo’n 4,5% p.j.) (Van Bruchem
en Silvis, 2008).
De jaren tussen 1951 en 1973 vormden een haast ononderbroken periode van
snelle economische groei (Van Zanden en Griffiths, 1989). Dat ging gepaard met
een expanderende en volledige werkgelegenheid buiten de landbouw en met
loon- en prijsstijgingen (LEI, 1972b). De banen buiten de landbouw maakten het
voor werkenden in de landbouw gemakkelijk om de sector te verlaten, terwijl de
gestegen loonkosten een prikkel vormden om vreemde arbeid in de landbouw af
te stoten. De dure productiefactor arbeid werd door de goedkopere factor
kapitaal vervangen. Mechanisatie vroeg om schaalvergroting van bedrijven. De
herschikking van productiefactoren in combinatie met een toenemend verbruik
van aangekochte productiemiddelen leidde tot productiviteitsverhoging. De
ontwikkeling van de opbrengstprijzen in de landbouw (2,2% per jaar tussen 1950
en 1970) bleef achter bij die van de aangekochte productiemiddelen (2,4%) en de
algemene prijsontwikkeling (4,1%) (LEI, 1972b). In 1970 waren er 50.000
landbouwpaarden, 135.000 trekkers (Bieleman, 2008) en circa 3.000 ligboxstallen (LEI, 1972a). Zo’n 90% van de melkkoeien werd machinaal gemolken.
Flankerend beleid in de jaren vijftig en zestig
Het beleid begeleidde deze ontwikkeling op een aantal punten. Het
Borgstellingsfonds voor de Landbouw (1951) maakte het voor boeren
gemakkelijker om krediet te krijgen (Venema, 2000). Bedrijfsuitbreiding en
-beëindiging werd gestimuleerd met het Ontwikkelings- en Saneringsfonds.
Dit fonds werd opgericht in 1963 en voorzag in rentesubsidies om de bedrijfsstructuur van blijvers te verbeteren en stelde afvloeiingsregelingen in voor
wijkers. In 1954 werd een nieuwe Ruilverkavelingwet aangenomen.
Ruilverkaveling flankeerde de herverdeling van het areaal over minder
bedrijven. De cultuurtechnische ingrepen verbeterden weliswaar de bedrijfseconomische situatie, maar hadden vaak ook een drastische aanpassing van het
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landschap tot gevolg en deden afbreuk aan de gevarieerdheid van flora en fauna
(Douw, 1990). Om de landbouwprijzen te ondersteunen, was er aanvankelijk een
nationale marktordening. Na de oprichting van de EEG in 1958, werden tussen
1960 en 1969 zware en lichte marktordeningen ingesteld voor de
gemeenschappelijke landbouwmarkt (Laperre en Silvis, 2008).
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Drie centrale problemen uit het eerste LEB blijven 40 jaar lang een rol spelen
Tegen de achtergrond van deze grote veranderingen in de landbouwsector
verscheen het eerste LEB (LEI, 1972a). Daarin werden drie problemen
aangesneden, die op dat moment in de landbouw speelden: de inrichting van het
gemeenschappelijk markt- en prijsbeleid, de aantasting van het milieu door de
landbouwsector en het gebruik van de groene ruimte door de landbouw. Met het
markt- en prijsbeleid werd geprobeerd om voor een landbouwsector met een
stijgende productiviteit en dalende opbrengstprijzen, een dusdanig prijspeil te
bewerkstelligen dat boeren een billijk inkomen kunnen verdienen. In het eerste
LEB werd erop gewezen dat dit beleid eind jaren zestig tot productieoverschotten van melk, tarwe en suiker en hoge budgettaire lasten had geleid.
Tussen 1968 en 1971 waren de richtprijzen voor landbouwproducten dan ook
niet door de EEG verhoogd, wat begin 1971 uitmondde in boerenprotesten in
Bonn, Brussel en Arnhem. Pas in 1972 verhoogde de EEG de richtprijzen weer.
Rond het begin van de jaren zeventig werden steeds meer mensen zich bewust
van de nadelige gevolgen van ongebreidelde economische groei voor het milieu.
In hetzelfde jaar als het eerste LEB verscheen ook het rapport Grenzen aan de
groei van de Club van Rome. In het eerste LEB werd dan ook de zorg geuit over
de ‘kwade nevenverschijnselen voor het leefmilieu’ van de door de economische
groei ingegeven veranderingen in de landbouwproductiemethoden (p. 72). Het
toenemend gebruik van bestrijdingsmiddelen, kunstmest en brandstoffen en de
afvoer van mest van de groeiende veestapel droeg bij aan de vervuiling van lucht
en oppervlaktewater. Ten slotte benadrukte het eerste LEB ook de rol van de
landbouw als beheerder van de groene ruimte. Het LEB schetste hier twee
aandachtspunten: hoe kan de landbouw worden geprikkeld om collectieve
diensten te produceren en hoe kunnen de functies van landbouw, recreatie,
landschaps- en natuurbeheer bij de landinrichting in harmonie worden
gebracht?

Melkquotering, Interimwet en Relatienota in jaren zeventig en tachtig
De eerste oliecrisis van 1973 markeerde het einde van de ‘gouden jaren’ 19501973 (Van Zanden en Griffiths, 1989). De werkloosheid, die in de jaren zeventig
in Nederland nog redelijk laag was, liep in de jaren tachtig op. Dit vertraagde
het tempo van de uitstoot van de arbeid uit de landbouw aanzienlijk (tabel 1). In
de jaren zeventig werden de eerste milieumaatregelen genomen: zo werd het
gebruik van DDT in 1972 verboden en het verbruik van kwikhoudende
fungiciden aan banden gelegd (Bieleman, 2008). In 1975 werd de Relatienota
gepubliceerd, die probeerde de relatie tussen landbouw en natuur- en
landschapsbehoud te verbeteren door het aanwijzen van beheersgebieden. Dat
zijn waardevolle cultuurlandschappen, waarin boeren een vergoeding kunnen
krijgen als zij hun agrarische bedrijfsvoering afstemmen op natuur- en
landschapsbeheer.
De uitgaven voor het gemeenschappelijk markt- en prijsbeleid liepen steeds
verder op: van 2,6 mrd. ECU in 1970 tot 12,4 mrd. ECU in 1982 (Terluin, 1992).
In het LEB van 1982 (Van Bruchem, 1982) werd betoogd dat de fundamentele
zwakte van het EG-landbouwbeleid was dat met één instrument - het markt- en
prijsbeleid - twee tegenstrijdige doelstellingen worden nagestreefd: marktevenwicht en inkomensondersteuning. Aangeraden werd om het
instrumentarium te vervangen door twee - elkaar aanvullende - onderdelen:
productiebeheersing en rechtstreekse inkomenstoeslagen. In 1984 kwam een
ingrijpende wijziging van het markt- en prijsbeleid: de melkquotering, om te
voorkomen dat de zuivelproductie verder zou toenemen. Deze quotering, die voor
vijf jaar werd vastgesteld, werd door het LEB van 1984 (Van Bruchem, 1984) als
inadequate oplossing voor de problematiek op de zuivelmarkt van de hand
gewezen. Om die definitief op te lossen, was het volgens het LEB nodig om of de
quotering permanent te maken, of een marktconform prijsbeleid met lagere
prijzen te voeren. Er werd echter voor tijdelijke verlengingen gekozen. Omdat de
melkopbrengst per koe verder steeg, is de rundveestapel in Nederland sinds de
invoering van het quotum steeds kleiner geworden (tabel 1). De uitgaven voor
het markt- en prijsbeleid bleven onverminderd doorstijgen tot 27,7 mrd. ECU in
1988. In dat jaar werd het Richtsnoer ingesteld, dat de groei van de landbouwuitgaven aan banden legde.
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De sterke groei van het aantal varkens en kippen (tabel 1) ging gepaard met
een omvangrijke mestproductie. Volgens het LEB 1985 (Van Bruchem, 1985:55)
is het mestprobleem ‘in wezen een mineralenprobleem, waarbij van overzee
aangevoerde mineralen op een te kleine oppervlakte terechtkomen.’ Eind
november 1984 werd de Interimwet ter beteugeling van de mestoverschotten
aangenomen: in het gehele land mochten gedurende twee jaar geen nieuwe
varkens- of pluimveestallen worden gebouwd en in de concentratiegebieden
mocht de veestapel met hooguit 10% worden uitgebreid. De Meststoffenwet in de
tweede helft van de jaren tachtig gaf normen voor de hoeveelheid mineralen die
per ha mochten worden afgezet, beperkte het uitrijden van mest gedurende de
wintermaanden en voorzag in de oprichting van een mestbank (Van Bruchem,
1987).
Jaren 1990-2010: hervormingen GLB, groene diensten en uitbreiding
milieubeleid
Wat het markt-en prijsbeleid van de EU betreft, stonden de LEB’s van 19902010 vooral in het teken van een aantal ingrijpende hervormingen: de Mac
Sharry-hervorming (1993), Agenda 2000 en de GLB-hervorming van 2003. In
deze periode werd de prijssteun geleidelijk afgebouwd en vervangen door
inkomenstoeslagen. Dit LEB gaat uitvoerig in op de herziening van het GLB na
2013 (zie §3.1). Het ziet ernaar uit dat de beloning voor collectieve diensten uit
het eerste LEB - die tegenwoordig als groene of maatschappelijke diensten van
de landbouw worden aangeduid, en die vanaf 1993 via de EU-landbouwmilieuverordening en vanaf 2000 via de tweede pijler werden gefinancierd - na 2013
ook een plaats krijgt in de eerste pijler van het GLB.
De analyses over landbouw en milieu in het LEB breidden zich uit met nieuwe
aspecten. In 1991 werd het Meerjarenplan Gewasbescherming aan de Tweede
Kamer aangeboden, waarin werd voorgesteld om het verbruik van
bestrijdingsmiddelen in 2000 met meer dan de helft terug te brengen ten
opzichte van het niveau van 1984-1988 (Van Bruchem et al., 1991). Daarnaast
kwam er ook aandacht voor het energieverbruik in de landbouw en de daarmee
samenhangende CO2-uitstoot, verdroging door onttrekking van grondwater, en
klimaatbeleid. In het LEB van 1992 werd opgemerkt: ‘Geleidelijk krijgt de
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agrarische sector meer te maken met “duurzaamheidsmaatregelen” op Europees
niveau’ (Van Bruchem, 1992:59), i.e. het tegengaan van de verontreiniging van
lucht, water, bodem, en het behoud van het platteland en het landschap. Dat
werd onder meer vormgegeven via de Nitraatrichtlijn (1991), de Habitatrichtlijn
(1991), het vijfde EU milieu-actieprogramma (1992) en via maatregelen in de
sfeer van het landbouwbeleid, zoals bebossingsmaatregelen, agrarisch
natuurbeheer, cross compliance en braaklegregelingen. De mestwetgeving
maakte een einde aan de enorme uitbreiding van de intensieve veehouderij: het
aantal varkens verminderde na 1990 en het aantal kippen na 2000 (tabel 1).
Door de invoering van productiebeperkende maatregelen vanaf de jaren tachtig
en het vervangen van prijssteun door inkomenssteun in de achtereenvolgende
GLB-hervormingen, is het groeitempo van de landbouwproductie na 1980
afgenomen (tabel 1). Ook de milieubelasting van de land- en tuinbouw is op
diverse terreinen gedaald, maar nog niet alle doelstellingen zijn gehaald (zie
§6.1); dit geldt met name de mest- en mineralenproblematiek, waarvoor
inkrimping van de varkensstapel ondertussen onvermijdelijk lijkt (zie §6.4).
De schaalvergroting in de land- en tuinbouw is de laatste jaren op
maatschappelijk verzet gestuit, waarbij vooral de bouw van zogenaamde
megastallen onder vuur ligt. In het LEB van 2008 wordt geconstateerd dat ‘de
discussie over vestiging van dit type bedrijven op bedrijventerreinen niet uit de
weg gegaan moet worden’ (Berkhout en Van Bruchem:150). Ondertussen heeft
de staatssecretaris van Landbouw een maatschappelijke dialoog over
megastallen geïnitieerd (zie §7.1).
Nieuwe accenten in het LEB: biobrandstoffen, dierenwelzijn en voedselveiligheid
In het LEB van 1981 (LEI, 1981) werd voor het eerst aandacht besteed aan de
landbouw als energieproducent. In de VS was in dat jaar een programma gestart
om mais in alcohol om te zetten. In het LEB werd de vraag gesteld of deze
ontwikkeling zou leiden tot een bedreiging van de voedselvoorziening. De
EU-Biobrandstoffenrichtlijn (2003), die minimumaandelen van biobrandstoffen
in het totaal van de transportbrandstoffen voorschrijft, plaatste bio-energie
volop in de aandacht. In het LEB van 2006 werden twijfels geuit over de eerste
generatie biobrandstoffen, die worden gewonnen uit koolzaad, graan en suiker:
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het zou gaan om een relatief dure manier om de CO2-emissie te verminderen
(Berkhout en Van Bruchem, 2006). De kosteneffectiviteit zou gunstiger worden
bij de tweede generatie biobrandstoffen, die worden geproduceerd uit houtige
biomassa. Daarnaast bestaat de kans dat de eerste generatie biobrandstoffen
een opwaarts effect heeft op de voedselprijzen, omdat ze ten koste gaat van de
hoeveelheid akkerbouwproducten die beschikbaar komt voor menselijke
consumptie (Berkhout en Van Bruchem, 2009). Zo zou een bijmengplicht voor
transportbrandstoffen van 10% in de EU een beslag op zo’n 20-30% van het
akkerbouwareaal in de EU-27 leggen (Berkhout en Van Bruchem, 2010).
In 1995 stond er een box over de EU en het welzijn van landbouwhuisdieren in
het LEB, een beleidsveld dat geleidelijk meer aandacht kreeg van de EU (Van
Bruchem et al., 1995). Het gaat daarbij onder meer om eisen aan
veetransporten, regels voor de huisvesting van dieren, het EU-Actieplan inzake
de bescherming van het welzijn van dieren 2006-2010, de castratie van
berenbiggetjes, en verboden voor dierproeven op cosmetica. Nederland streeft
ernaar om op het gebied van dierenwelzijn tot de Noordwest-Europese voorhoede
te behoren, maar ook tegelijkertijd het speelveld eerlijk te houden. Op het gebied
van minimumstandaarden voor dierenwelzijn bleek Nederland rond 2005 een
middenmoter binnen Noordwest-Europa te zijn (Berkhout en Van Bruchem,
2008).
Voedselveiligheid kwam rond de eeuwwisseling sterk op als thema in de EU,
onder meer door de BSE-crisis in het VK en de dioxinecrisis in België. Bij de
vormgeving van het GLB in Agenda 2000 is o.a. rekening gehouden met de
zorgen die consumenten hebben over voedselveiligheid (Silvis en Van Bruchem,
2000). Het EU-Witboek Voedselveiligheid (2000) richtte zich op het herzien van
het beleid voor voedselveiligheid. Het gaat daarbij om zaken als samenstelling
van de diervoeding, hygiëne, residuen, additieven, geur- en smaakstoffen,
verpakkingen, doorstraling en etikettering (Silvis en Van Bruchem, 2001). Ook
leidde het EU-Witboek tot de oprichting van een Europese en een Nederlandse
Voedselautoriteit, de General Food Law (2002) en een levensmiddelenhygiëneverordening (2006) inzake controle op levensmiddelen en diervoeders.
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Kernpunten:
• GLB na 2013 behoudt vermoedelijk twee-pijlerstructuur, waarbij:
		 - boeren een basisinkomenstoeslag en een toeslag voor groene diensten krijgen
		 - er wat meer gelijkheid in de toeslagen tussen lidstaten komt
		 - er enige marktinterventie mogelijk blijft
• EU-commissie wil contracten en producentenorganisaties in zuivelsector invoeren
• alleen Nederland, Denemarken en Cyprus melken boven hun quotum
• nieuw Europees logo voor biologische producten maakt einde aan hercertificering
• dioxinecrisis in Duitsland leidt tot lagere varkensprijzen in andere EU-lidstaten
• dierenwelzijn en duurzaamheid zijn geen ‘natuurlijke’ maatjes
• agrarische inkomens gaan in meeste lidstaten in 2010 omhoog
3.1

Gemeenschappelijk landbouwbeleid

3.1.1

Hervorming van het gemeenschappelijk landbouwbeleid

3

Op 18 november 2010 publiceerde de EU-commissie (EC) haar mededeling The Common
Agricultural Policy towards 2020 (EC, 2010a), waarin zij haar ideeën over de inrichting
van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) na 2013 uiteenzet. De EC vindt dat het
GLB ook in de toekomst een sterk gemeenschappelijk karakter dient te hebben en dat de
tweepijlerstructuur gehandhaafd kan blijven. Het GLB staat voor drie uitdagingen:
bijdragen aan wereldwijde voedselzekerheid, duurzaam beheer van natuurlijke
hulpbronnen en het tegengaan van klimaatverandering, en het streven naar territoriale
cohesie tussen de plattelandsgebieden in de EU. De EC denkt dat een aantal GLBinstrumenten wijziging behoeft. In de eerste plaats de bedrijfstoeslagen, die zodanig
moeten worden aangepast dat ze zowel het inkomen ondersteunen als een beloning
vormen voor het leveren van maatschappelijke diensten. Daarbij zouden ook de
verschillen in de hoogte van de toeslagen tussen boeren/lidstaten wat kleiner moeten
worden gemaakt, en wel op zo’n manier dat ontwrichtende gevolgen voor sommige
producenten of regio’s zoveel mogelijk worden vermeden. Deze aanpassingen zouden de
toeslagen begrijpelijker maken voor de belastingbetaler. In de tweede plaats meent de EC
dat - ondanks de algehele marktoriëntatie van het GLB - marktinterventie-instrumenten
nodig zijn om in tijden van lage prijzen en ernstige marktverstoringen in te kunnen grijpen.
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In de derde plaats wil de EC het functioneren van de voedselketen verbeteren om zo een
meer evenwichtige machtsverhouding tussen de verschillende partijen in de kolom te
bewerkstelligen.

3

Drie beleidsopties voor het GLB
Aan het eind van haar mededeling (EC, 2010a) komt de EC niet met een blauwdruk voor
de inrichting van het GLB na 2013, maar schetst zij drie mogelijke ontwikkelingspaden:
handhaving van de status quo, een vergroening van het GLB en een radicale afslanking
van het GLB (tabel 3.1). Over de gevolgen van de beleidsopties voor het GLB-budget laat
de EC zich niet uit. De EC ziet de drie beleidsopties als haar bijdrage aan het debat over
de toekomst van het GLB. Na overleg met de Raad van Landbouwministers, het
Europees Parlement en andere betrokkenen, zal de EC naar verwachting in de herfst van
2011 met wetgevende voorstellen komen voor het GLB na 2013. In deze voorstellen kan
dan rekening worden gehouden met het beschikbare GLB-budget voor de periode
2014-2020, dat in het Meerjarig Financieel Kader voor het EU-budget in juni 2011
bekend zal worden gemaakt (Agra Europe, 2011a).
Hoewel de EC-beleidsopties een breed spectrum bestrijken, lijkt het waarschijnlijk dat
in het toekomstige GLB de bedrijfstoeslagen worden vervangen door een basisinkomenstoeslag en een toeslag voor groene diensten, er meer gelijkheid in de toeslagen tussen
lidstaten komt, er enige marktinterventie mogelijk blijft en de nadruk op de nieuwe
uitdagingen van het Health Check-akkoord (2008) (klimaatverandering, waterbeheer,
biodiversiteit, hernieuwbare energie en innovatie) wordt gehandhaafd. Deze brede kaders
werden in een debat over de toekomst van het GLB - gehouden in de Landbouwraad in
september 2010 - in een Frans-Duitse position paper verwoord (Agra Europe, 2010a). De
kaders laten nog veel ruimte voor een precieze invulling van de details, zoals de
voorwaarden aan de toeslag voor groene diensten.
Reacties lidstaten op EC-mededeling
De reacties van de lidstaten op de EC-mededeling van november 2010 hebben vooral
betrekking op onderdelen ervan. Zo wil het Verenigd Koninkrijk (VK) een sterkere tweede
pijler; vragen Frankrijk en vele andere lidstaten om een ambitieus GLB-budget, terwijl
Duitsland en het VK juist vinden dat het GLB-budget wel wat omlaag kan; waarschuwen
Duitsland, Litouwen, Oostenrijk, Polen en het VK ervoor dat de vergroening van de
toeslagen in de eerste pijler leidt tot een opheffing van de scheiding tussen de eerste en
de tweede pijler; en wijzen veel lidstaten erop dat de vergroeningstoeslagen in de eerste
pijler niet tot een hogere administratieve lastendruk mogen leiden (Agra Europe, 2010b).
Ook het Europees Parlement heeft zijn zorgen geuit over de administratieve lasten die
gepaard kunnen gaan met de vergroening van de eerste pijler (Agra Europe, 2010c).
Nederland verwelkomt het idee van de EC om de bedrijfstoeslagen te gebruiken voor
gerichte betalingen voor groene diensten en wil deze daarnaast gebruiken voor het
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Tabel 3.1

De drie beleidsopties van de EC voor het GLB na 2013

Optie 1
Geleidelijke verandering van het bestaande beleid en een gelijkmatiger verdeling van de bedrijfstoeslagen over lidstaten
Bedrijfstoeslagen

Marktinstrumenten

Plattelandsbeleid

- geen verandering in het systeem;
- meer gelijkheid in de bedrijfstoeslagen
per ha tussen lidstaten.

- versterking risico-instrumenten;
- v ereenvoudiging bestaande
marktinstrumenten.

- handhaven van de ‘Health Check’oriëntatie met extra middelen voor de
nieuwe uitdagingen (klimaatverandering,
waterbeheer, biodiversiteit,
hernieuwbare energie en innovatie).

Optie 2
Een verschuiving naar een duurzamer GLB en een evenwichtigere verhouding tussen beleidsdoelen, boeren en lidstaten door
gerichte betalingen
Bedrijfstoeslagen

Marktinstrumenten

Plattelandsbeleid

- verandering van het systeem; nieuwe
directe betalingen bestaan uit:
a) een basistoeslag als
inkomensondersteuning;
b) een verplichte, aanvullende toeslag
voor het verlenen van groene
diensten;
c) een aanvullende compensatie voor
natuurlijke handicaps;
d) een vrijwillig gekoppelde betaling voor
specifieke sectoren en regio’s.
- meer gelijkheid in de bedrijfstoeslagen
per ha tussen lidstaten.

- V erbetering en vereenvoudiging van
bestaande marktinstrumenten.

- grotere inzet op milieu,
klimaatverandering en/of herstructering
en innovate en regionale/lokale
initiatieven;
- versterking bestaande risicoinstrumenten;
- evt. enige herverdeling van fondsen
tussen lidstaten.

3

Optie 3
Een radicale hervorming van het GLB met een sterke nadruk op milieu- en klimaatdoelen en uitfasering van de eerste pijler
Bedrijfstoeslagen

Marktinstrumenten

Plattelandsbeleid

- uitfaseren bedrijfstoeslagen;
- beperkte directe betalingen voor
maatschappelijke diensten en
natuurlijke handicaps.

- afschaffen van alle marktinstrumenten,
behalve een vangnet voor
crisissituaties.

- alleen maatregelen gericht op
milieu-aspecten en het tegengaan van
klimaatverandering.

Bron: EC (2010a).

versterken van de concurrentiekracht, innovatie en verduurzaming van de landbouwsector (EL&I, 2011). Verder wil Nederland de mogelijkheid om eerste pijler-betalingen
aan probleemgebieden te doen uitbreiden tot andere maatschappelijke waardevolle
gebieden. De tweede pijler zou volgens Nederland alleen op de landbouwsector en het
agrarische grondgebruik gericht moeten zijn, terwijl het budget ervoor wel wat
omhoog kan.
Eind maart kwam Hongarije - voorzitter van de EU in de eerste helft van 2011 - met
een reactie op de EC-mededeling, die door de meeste leden van de Landbouwraad werd
gesteund, uitgezonderd Denemarken, Zweden, het VK, Estland, Letland, Litouwen en
Malta (Agra Europe, 2011b). Deze reactie weerspiegelt in grote lijnen de brede kaders
van de Frans-Duitse position paper; de suggestie van de EC om een deel van de huidige
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bedrijfstoeslagen te besteden aan eerste pijler-betalingen voor gebieden met natuurlijke
handicaps is echter afgewezen om de scheiding tussen de eerste en tweede pijler zuiver
te houden.
3.1.2

3

Discussie hoogte bedrijfstoeslagen
De hoogte van de bedrijfstoeslag in de eerste pijler verschilt nogal per ha, per bedrijf en
per land. In de EU-15 zijn de bedrijfstoeslagen afgeleid van historische productie en
politieke beslissingen in het verleden, terwijl de bedrijfstoeslagen in de nieuwe lidstaten
alleen zijn gebaseerd op historische productie. Als we de nationale envelop met
bedrijfstoeslagen delen door het totaal aantal ha landbouwareaal per lidstaat, ontstaat
een flat rate per ha die kan worden gebruikt om het niveau van de bedrijfstoeslagen
tussen lidstaten met elkaar te vergelijken (figuur 3.1). De gemiddelde flat rate in de
EU-15 bedraagt 295 euro per ha, die in de nieuwe lidstaten 187 euro per ha. Zowel in de
EU-15 als in de groep van nieuwe lidstaten (EU-12) zijn er landen die hoger of lager dan
het gemiddelde uitkomen. De flat rate in Nederland bedraagt zo’n 430 euro per ha.
Figuur 3.1

‘Flat rate’ (euro per ha per jaar) in de EU-lidstaten, 2014-2020
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Bron: LEI-budgetmodel.

Beperkte budgetverschuiving leidt al tot minder uiteenlopende bedrijfstoeslagen
De nieuwe lidstaten - onder aanvoering van Polen - maken zich sterk voor een forse
verkleining van de verschillen in de hoogte van de bedrijfstoeslagen (Agra Europe,
2010i), terwijl de EC en de oude lidstaten eerder denken aan een beperkte vermindering.
Omdat het niet waarschijnlijk is dat het GLB-budget na 2013 omhoog zal gaan, betekent
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een verkleining van de verschillen in de flat rate tussen lidstaten dat het GLB-budget
anders moet worden verdeeld over de lidstaten. Lidstaten met een relatief hoge flate
rate moeten inleveren ten gunste van lidstaten met een relatief lage flat rate.
Berekeningen laten zien dat beperkte verschuivingen van het GLB-budget tussen de oude
en nieuwe lidstaten al leiden tot een forse reductie van de verschillen in de flat rate (tabel
3.2). Een vermindering van 16% van het eerste pijler-budget van de oude lidstaten,
waarvan de helft wordt overgeheveld naar het eerste pijler-budget van de nieuwe
lidstaten en de andere helft naar het tweede pijler-budget van de oude lidstaten, levert
gemiddeld al een gelijke flat rate op in de EU-15 en de EU-12. In Nederland komt de flate
rate in dat geval uit op zo’n 360 euro per ha.
Tabel 3.2

Reductie
P1-budget EU-15
met tweemaal a

Flat rate per ha (in euro per jaar) in de EU bij verschillende kortingen van het eerste
pijler-budget van de EU-15, 2014-2020
Nieuw budget EU-15,
2014-2020
(mln. euro)

Nieuw P1-budget
EU-12,
2014-2020
(mln. euro)

Flat rate
EU-12 als %
flat rate
EU-15

Flat rate per ha
(euro per jaar)

P1

P2

EU-15

EU-12

EU-27

10%

205.669

76.914

88.589

236

264

244

112

8%

215.952

71.772

83.447

248

249

248

100

7,5%

218.523

70.486

82.161

251

245

249

98

5%

231.377

64.059

75.734

265

226

254

85

2,5%

244.232

57.632

69.307

280

207

260

74

1%

251.944

53.776

65.451

289

195

263

67

0% b

257.086

51.205

62.880

295

187

265

63

3

a	De helft van de totale reductie van het eerste pijler-budget in de EU-15 wordt gebruikt voor het ophogen van het eerste pijler-budget in
de nieuwe lidstaten; de andere helft wordt gebruikt voor een verhoging van het tweede pijler-budget in de EU-15;
b	P1-budget 2014-2020 gebaseerd op Annex VIII van EG-Verordening 73/2009 en P2-budget 2014-2020 gelijk aan P2-budget in
2007-2013.
Bron: LEI-Budgetmodel.

Gelijke flat rate kent nadelen
De EC is om verschillende redenen geen voorstander van een gelijke flat rate in de oude
en nieuwe lidstaten (EC, 2011a). Ten eerste leidt een gelijke flat rate niet tot een gelijke
verdeling van de toeslagen over bedrijven, omdat de toeslag per bedrijf afhankelijk wordt
van het aantal ha per bedrijf. Ten tweede zijn de economische omstandigheden in de
lidstaten heel verschillend: een overal gelijke flat rate geeft een hele andere bijdrage aan
het landbouwinkomen in lidstaten met hoge inkomensniveaus dan in lidstaten met lage.
Ten derde wordt een deel van de flat rate gekapitaliseerd in de grondprijs. Dat kan - met
name in de nieuwe lidstaten, waar de flat rate boven de huidige bedrijfstoeslag per ha
uitkomt en waar de grondprijs dus zal stijgen in het geval van een gelijke flat rate bedrijfsvergroting in de weg staan. Bovendien moet worden bedacht dat een flat rate in
principe geldt voor alle landbouwgrond, terwijl onder het historische stelsel niet alle ha
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een bedrijfstoeslag krijgen. Zo leidde de invoering van een hybride flat rate-systeem in
Duitsland in 2005 ertoe dat 15% meer boeren inkomenssteun ontvingen dan onder het
historisch stelsel (Silvis en van Bruchem, 2009). Bij een gelijkblijvende envelop met
nationale toeslagen brengt de overgang van een historische model naar een flat ratesysteem niet alleen een herverdeling van de envelop over de bestaande ontvangers
met zich mee, maar moeten de bestaande ontvangers de envelop ook met meer mensen
delen.
Inkomensondersteuning blijft belangrijk doel toeslagen
Gelet op de relatief lage inkomens per arbeidskracht in de landbouw, die in de EU-25
minder dan de helft van dat in de gehele economie bedragen, vindt de EC het nodig om
met een bedrijfstoeslag de inkomens in de landbouw ook na 2013 te blijven
ondersteunen en zo de levensvatbaarheid van de landbouwsector veilig te stellen (EC,
2011a). Het is overigens de vraag of een bedrijfstoeslag per ha daarvoor het meest
geschikte middel is.
Het streven van de EC wordt door sommigen als een gemiste kans voor een verdere
hervorming van het GLB gezien (Agra Europe, 2010d). Nadat de toenmalige
landbouwcommissaris Mac Sharry in 1992 directe betalingen had ingevoerd als
compensatie voor prijsverlaging en Fischler Boel deze in 2003 grotendeels had
ontkoppeld van de productie, lijkt een omzetting van de directe betalingen in doelgerichte
betalingen voor maatschappelijke diensten een logische verdere hervormingsstap. Een
dergelijke betaling is beter aan de belastingbetaler uit te leggen dan een compensatiebetaling voor een prijsverlaging uit een ver verleden. Een ruime overgangsfase van de
huidige bedrijfstoeslagen naar dergelijke doelgerichte betalingen is daarbij nodig om
boeren de tijd te geven om hun bedrijfsvoering aan het nieuwe betalingssysteem aan te
passen.

3

3.1.3

Zuivelmarkt
De sterke prijsfluctuaties sinds 2007 in de zuivelsector vormden voor de EC de
aanleiding om in november 2009 een High Level Group Zuivel te installeren, die zich
moest beraden op mogelijkheden om de prijzen op de EU-zuivelmarkt op (middel)lange
termijn te stabiliseren, daarmee rekening houdend met de afschaffing van de melkquota
in 2015. In juli 2010 deed deze groep een zevental aanbevelingen over contractuele
betrekkingen, onderhandelingsmacht van producenten, brancheorganisaties,
transparantie, marktmaatregelen, oorsprongsetikettering, en innovatie en onderzoek
(High Level Group on Milk, 2010). Op basis van deze aanbevelingen kwam de EC in
december 2010 met wetgevende voorstellen voor de zuivelsector voor de jaren
2012-2020 (EC, 2010b).
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De EC wil het gebruik van contracten met afspraken over de levering, prijs en volume
van rauwe melk tussen melkveehouders en de verwerkende industrie bevorderen.
Dergelijke contracten hoeven niet te worden gebruikt door zuivelcoöperaties. Daarnaast
wil de EC producentenorganisaties het recht geven om collectief over die contracten
te onderhandelen, om zo te komen tot een beter machtsevenwicht tussen boeren en
zuivelindustrie. Het aandeel van coöperaties in de melkleveranties verschilt nogal per
lidstaat: gemiddeld beloopt het zo’n 60%, maar in Nederland ligt het met bijna 90% een
stuk hoger (LNV, 2010a). Dit deel van de wetgevingsvoorstellen heeft waarschijnlijk dan
ook weinig gevolgen voor Nederlandse melkveehouders. In landen waar de sector
slecht is georganiseerd, kan de invoering van contracten daarentegen wel van nut zijn
(Agrarisch Dagblad, 2010). Verder wil de EC dat brancheorganisaties zich met
vertegenwoordigers van melkveehouders, verwerkers, handelaren en detaillisten in
gaan zetten voor onderzoek, kwaliteitsverbetering en promotie van goede veehouderijpraktijken. De transparantie van de keten wil de EC ten slotte verbeteren via het
publiceren van statistische gegevens over prijzen, volumes en contracten. Deze laatste
twee voorstellen weerspiegelen bestaande praktijken, en het is dan ook de vraag of de
EC met deze wetgevende voorstellen voor de zuivelsector stabielere prijzen op de
zuivelmarkt bereikt.

3

Alleen Nederland, Denemarken en Cyprus melken boven hun quotum
Na het herstel van de melkprijzen in de tweede helft van 2009, gingen ze in 2010 verder
omhoog. Eind december 2010 lag de gemiddelde melkprijs-af boerderij in de EU-27 op
ruim 33 eurocent per kg, wat zo’n 18% hoger was dan in maart 2010 en 36% boven het
dieptepunt van mei 2009 (EC, 2011b). De melkquota worden de laatste jaren in de
meeste lidstaten niet meer volgemolken; alleen Nederland (0,4%), Denemarken (0,4%) en
Cyprus (0,3%) lieten in het quotumjaar 2009/2010 een overschrijding zien (EC, 2010c).
Voor de EU-27 kwam de onderschrijding van het quotum in 2009/2010 uit op zo’n 7%.
De onderschrijding geeft aan dat de melkquota niet meer bindend zijn voor de
melkproductie. De EC ziet dan ook geen aanleiding om voor 2015 tot een verdere
quotumverruiming over te gaan dan die al bij het Health Check-akkoord in 2008 is
afgesproken: het merendeel van de lidstaten koerst al af op een ‘zachte landing’, waarbij
de zuivelsector zich geleidelijk aan kan passen aan het verdwijnen van de melkquota in
2015. Nederland, Denemarken en Cyprus kunnen daarentegen met een ‘harde landing’ te
maken krijgen, waarbij er een schoksgewijze vergroting van het aanbod plaatsvindt en
een abrupte daling van de prijzen. Nederland toont zich dan ook ongelukkig over het
uitblijven van een verdere quotumverruiming en heeft dit ook bij de EC aangekaart
(EL&I, 2010).
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3.1.4

3

Plattelandsbeleid
Via de tweede pijler van het GLB wordt het plattelandsbeleid in de EU-lidstaten mede
vormgegeven en gefinancierd. In 2010 hebben de lidstaten een (verplichte) mid-term
evaluatie uitgevoerd van het EU-deel van het nationale plattelandsbeleid in de periode
2007-2009. Uit de Nederlandse mid-term evaluatie (Ecorys, 2010) blijkt dat de uitputting
van het budget een wisselend beeld geeft per maatregel (tabel 3.3). Voor 8 van de 20
maatregelen uit het plattelandsontwikkelingsprogramma (POP) is in de eerste drie jaar
van het programma nog geen 30% van het budget vastgelegd in projecten, terwijl de
uitputting van het budget voor de overige maatregelen volgens schema verloopt of zelfs
voorloopt. Bij de interpretatie van deze cijfers moet worden bedacht dat het POP traag
op gang kwam: goedkeuring voor de uitvoering van het rijksdeel van het POP kwam pas
in de zomer van 2007, en die voor het provinciedeel in het voorjaar van 2008. Daarnaast
kan het beeld per provincie verschillen: uit DLG-cijfers blijkt bijvoorbeeld dat de uitputting
van het budget voor maatregel 313 (bevordering toeristische activiteiten) in de eerste
drie jaar in Zeeland zo’n 40% bedroeg tegen bijna 95% in Gelderland. Verder hebben de
provincies ook niet allemaal dezelfde maatregelen in as 3 (economische diversificatie en
leefbaarheid) en as 4 (LEADER-strategie) opengesteld: zo kan in Gelderland in as 3 alleen
gebruik worden gemaakt van maatregel 313 en 323, waar in Zeeland alle as 3
maatregelen open zijn. Sinds eind 2009 lijkt het alsof het storm loopt bij POP2: zo had
Zeeland in de herfst van 2010 al zoveel aanvragen voor POP-subsidie binnen dat het nog
resterende budget in Zeeland gemakkelijk kon worden geabsorbeerd. Daarop werd
besloten om voor as 3 en 4 geen nieuwe aanvragen meer in behandeling te nemen. Van
de groep van 8 maatregelen, waarvan de uitputting in de eerste drie jaar achterbleef,
lijken met name maatregel 341 en 421 extra aandacht te verdienen. De indruk bestaat
dat er weinig behoefte is aan deze maatregelen en dat het budget beter aan andere
POP-maatregelen kan worden besteed.
Tabel 3.3

Gecommitteerd overheidsbudget (ELFPO plus nationale bijdrage) voor de
maatregelen van POP2, 2007-2009 (% van totaal budget 2007-2013)
<30%
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30-50%

>50%

114 Gebruik adviesdiensten

111 Beroepsopleiding en voorlichting

124 Samenwerking bij innovatie

125 Infrastructuur land- en bosbouw

121 Modernisering landbouwbedrijven

214 Landbouwmilieubetalingen

132 D
 eelname landbouwers aan
voedselkwaliteitsregelingen

212 Bergboerenregeling

221 Eerste bebossing landbouwgrond

216 Niet-productieve investeringen

322 Dorpsvernieuwing

313 Bevordering toeristische activiteiten

311 D
 iversificatie niet-agrarische
activiteiten

321 Basisvoorzieningen

312 Steun micro-ondernemingen

323 Opwaardering landelijk erfgoed

341 V erwerving vakkundigheid voor
plaatselijke ontwikkelingsstrategie

41 Invoeren LEADER-benadering

421 Uitvoering samenwerkingsprojecten

431 Beheer Plaatselijke Groep

Bron: Ecorys (2010); bewerking LEI.

3.2

Beleid op het gebied van voedsel en dierenwelzijn

3.2.1

Europees logo voor biologische producten
Logo’s op etenswaren worden doorgaans in het leven geroepen om consumenten of
producenten te activeren. Zij verwijzen naar gezondheidskwaliteiten of duurzaamheidsaspecten van voedingsmiddelen, hebben tot doel een wijze van productie te beschermen
en te borgen, levensmiddelenfabrikanten aan te moedigen hun producten gezonder of
duurzamer te maken dan wel consumenten te informeren en ze te helpen hun voedselkeuzes te maken. Logo’s op eten kunnen dus om meerdere redenen fungeren als een
aantrekkelijk uithangbord. Het Europese biologo voegt hier een minder gangbare
doelstelling aan toe. Het op 1 juli 2010 geïntroduceerde nieuwe Europese logo voor
biologische producten (figuur 3.2) is ontstaan uit de behoefte aan een herkenbaar
biologisch certificaat voor alle Europese lidstaten.
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Europees biologo als oplossing voor hercertificering
Minder conventioneel is de inzet van het Europese biologo voor het uitbannen van de
praktijk van hercertificering. Hercertificering was nodig als een certificaat dat in het ene
land was afgegeven, in een ander land niet werd geaccepteerd. Als bijvoorbeeld in België
gecertificeerde biologische producten in Engelse supermarkten werden verkocht,
moesten ze opnieuw worden gecertificeerd door de Soil Association in Engeland. Dit
heeft een kostprijsverhogend effect. Belangrijke redenen voor deze praktijk waren
bescherming van de eigen markt of van de marktwaarde van het nationale logo. Volgens
Brussel zijn dit obstakels voor het goed functioneren van de EU-markt. Om de verkoop
van uit andere EU-landen geïmporteerde biologische producten efficiënter te laten
verlopen, is het Europese biologo als breekijzer ingezet. Met een EU-logo, dat gratis is te
gebruiken, is hercertificering van buitenlandse producten overbodig geworden. Al tijdens
het uitrollen van het EU-certificaat zijn alle nationale Europese certificeerders tot
afspraken gekomen over het accepteren van elkaars keurmerken.
Figuur 3.2

Europees logo voor biologische producten
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Met deze uitwerking heeft het EU-biologo voortijdig zijn doelstelling bereikt.
Aanzienlijk minder ver is het Europese biologo met het veroveren van een plaats in het
schap van biologische voedingsmiddelen. Het EU-biologo heeft nog een flinke weg te
gaan tot het verplicht wordt op 1 juli 2012 en bevindt zich nu in de overgangstermijn
tussen introductie en verplichting. Het aandeel van producten met een Europees biologo
in de totale omzet aan buitenlandse biologische producten is nog klein. In Nederlandse
supermarkten (excl. Aldi, Lidl, Bas van der Heijden, Digros en Dirk van den Broek) ging
het in 2010 bijvoorbeeld slechts om circa 10% van de totale biologische omzet
(LEI-database Monitor Duurzaam Voedsel). Dit komt onder andere doordat producten die
na 1 juli 2010 zijn geproduceerd en die voldoen aan de voorschriften, nog tot 1 juli 2012
mogen worden verpakt en verhandeld in oude verpakkingen.

3

3.2.2

Dioxinecrisis in Duitsland
Eind 2010 werd een dioxinebesmetting gemeld in veevoeder in Duitsland. Dioxine is een
verzamelnaam voor diverse dioxinestoffen met verschillende toxiciteit. Deze stoffen
komen vrij bij verbrandingsprocessen en worden opgeslagen in lichaamsvet. EGVerordening 1881/2006 geeft maximale dioxinegehaltes voor levensmiddelen (EC,
2006). Consumenten die teveel dioxines binnen krijgen kunnen gezondheidsklachten
ondervinden. Naast deze schade voor de volksgezondheid, leidt een dioxinevervuiling op
verschillende terreinen tot directe en indirecte schade. De getroffen bedrijven krijgen te
maken met vernietiging van producten en dieren, en met omzetverlies; bij andere
producenten kan prijsdaling en marktverlies optreden. Er ontstaat imagoschade bij
afnemers en consumenten en het gaat gepaard met kosten voor overheden en
toezichthouders. Uit het alarmeringssysteem voor voedsel en veevoer van de EC blijkt
dat regelmatig dioxinebesmettingen worden gemeld. Tussen 2006 en half maart 2011
ging het om ruim 100 meldingen in levensmiddelen en veevoer, waarvan er 58
veehouderij-gerelateerd waren: 48 in voer en 10 in dierlijke producten (EC, 2011c).
Sommige van deze incidenten komen in de pers, zoals de besmetting van Iers
varkensvlees (december 2008), de besmette biologische eieren in Duitsland (mei 2010)
en de veevoerbesmetting van eind december 2010 in Duitsland.
Veel Duitse veehouderijbedrijven op slot, varkensvleesprijs omlaag
Door de Duitse dioxinecrisis werden bijna 4.800 Duitse veehouderijbedrijven, die
mogelijk besmet voer hadden afgenomen, op slot gezet. Deze bedrijven waren verspreid
over acht deelstaten; het ging daarbij voor zo’n twee derde om varkensbedrijven. Deze
bedrijven lopen directe schade op. Zij mogen tijdelijk geen producten leveren en lopen
daardoor opbrengsten mis, terwijl hun kosten wel doorgaan. In maart 2011 zijn alle
bedrijven weer vrijgegeven.
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Duitse consumenten reageerden op de crisis door tijdelijk minder varkensvlees te
eten, zodat een overaanbod ontstond. Hierdoor ging de prijs voor varkensvlees omlaag.
Marktschade is nauwelijks te kwantificeren, omdat dit niet alleen afhangt van direct
omzetverlies, maar ook samenhangt met bijvoorbeeld afnemers die afhaken. Een ruwe
indicatie van de directe marktschade kan worden afgeleid uit het prijsverloop van
slachtvarkens. Hortmann-Scholten (2011) becijferde de directe schade per eind januari
2011 door prijsdalingen voor de Duitse primaire landbouw op 101 mln. euro, waarvan
75 mln. voor de varkenssector.
Nederlandse varkensprijzen meegezogen in Duitse prijsval
Nederland was op meerdere manieren bij het incident betrokken. Ten eerste bleek dat de
besmette vetzuren in opdracht van een Nederlands bedrijf aan Duitsland waren geleverd.
Overigens trof dit bedrijf geen blaam. Ten tweede werden twee besmette partijen eieren
aan Nederland geleverd, die konden worden getraceerd en geblokkeerd. Ten derde werd
de Nederlandse veehouderij getroffen doordat de marktprijs voor slachtdieren - vooral
varkens - in Duitsland sterk daalde en de Nederlandse prijs meezoog. In vergelijking met
de Duitse prijsval, maximaal 34 cent per kg slachtgewicht, bleef de prijsdaling in
Nederland beperkt tot maximaal 20 cent. Het leidde tot een omzetverlies van circa 16 à
17 mln. euro, wat overeenkomt met nog geen procent van de totale marktwaarde van
slachtvarkens op jaarbasis van 2,1 mrd. euro (2010). De Nederlandse prijsdaling is
relatief beperkt gebleven door een gezamenlijke inspanning van de verschillende partijen
in de varkenskolom (AD, 2011a). Naast de directe schade voor de vele bedrijven die
tijdelijk niet mochten afleveren, was de marktschade voor de Duitse veehouderijbedrijven
dus ook groter dan in Nederland. De schade in andere sectoren dan de varkenshouderij
is minder groot. Voor de Nederlandse leghennensector wordt de marktschade vanwege
lagere marktprijzen geschat op circa 3 miljoen euro (Pluimveehouderij, 2011).
Door het overaanbod van varkensvlees kregen ook andere EU-lidstaten met
prijsdalingen te maken. Zo ging de prijs voor varkensvlees in Oostenrijk met 21 cent
omlaag en in België met 18 cent (EC, 2011d). Dit toont aan dat de varkensmarkten in
deze landen onderling sterk verweven zijn. De prijsvorming in Denemarken en het VK
werd veel minder beïnvloed: hier daalden ze slechts met 4-5 cent. Denemarken
exporteert veel naar het Verre Oosten, waaronder Japan. Het VK importeert vooral,
zowel uit Duitsland alsook uit Denemarken en Nederland. Er was wel een prijseffect
zichtbaar in landen in Midden-Europa, zoals Polen, Slowakije, Roemenië, Hongarije en
Slovenië. Deze landen worden door Duitsland, of door andere landen die sterk door de
Duitse prijsvorming zijn beïnvloed, beleverd. Er is dus een afwentelingseffect zichtbaar,
waarbij landen die nauw verweven zijn met de Duitse markt een prijseffect ondervinden.

3
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Particuliere Opslagregeling open en adviesgroep ingesteld
Op 1 februari van dit jaar heeft de EC de particuliere opslagregeling voor varkensvlees
opengesteld om vlees tijdelijk (voor 90-150 dagen) uit de markt te kunnen nemen (Agra
Europe, 2011c). Vleesbedrijven ontvangen hiervoor een vergoeding van de EU voor
waardeverlies (bevroren vlees is minder waard dan vers vlees) en voor opslagkosten. Er
is in totaal 131.000 ton varkensvlees opgeslagen, wat overeenkomt met bijna 9% van de
EU-productie tijdens de openstelling van de opslagregeling. Daarvoor heeft de EC zo’n
58 mln. euro betaald. De opslagregeling is bedoeld om een bodem te leggen in geval
van een sterk dalende marktprijs. Op het moment dat besloten werd om de
opslagregeling open te stellen, was nog niet duidelijk of de marktprijs inderdaad een vrije
val zou maken. Achteraf bleek de prijsval nogal mee te vallen.
De dioxinecrisis kwam op een moment dat de veehouderij opnieuw te maken had met
sterk gestegen voerprijzen, waardoor de economische situatie op veel varkensbedrijven
in de EU toch al onder druk stond. De EC heeft vanwege deze economische situatie
besloten een uitgebreide adviesgroep in te stellen, die met aanbevelingen voor
verbetering van de varkensmarkt moet komen. De adviesgroep heeft een minder zware
opdracht dan de High Level Group voor zuivel die in 2009 is ingesteld (AD, 2011b),
omdat de varkensmarkt veel minder is gereguleerd dan de zuivelmarkt.
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3.2.3

Dierenwelzijn
Uit diverse evaluaties van de eerste Europese dierenwelzijnsstrategie voor de periode
2006-2010 (Paulsen, 2010; GHK, 2010) blijkt dat er geen aanleiding is om de tot nu toe
gevolgde koers ingrijpend te wijzigen. Regelgeving heeft ervoor gezorgd dat het
dierenwelzijn van kalveren, varkens, legkippen en proefdieren is verbeterd en dat er bij
het dierentransport stappen vooruit zijn gezet. Een andere belangrijke vaststelling is dat
de minimumnormen voor dierenwelzijn geen economische bedreiging vormen voor
houders van productiedieren of bedrijven die proeven met dieren doen. Wel wijzen de
evaluatoren op de noodzaak van een meer geharmoniseerde handhaving van de normen.
Ook de communicatiestrategie naar het publiek is voor verbetering vatbaar. Kortom, er is
vooruitgang geboekt, maar er is nog genoeg te doen.
Dierenwelzijn en duurzaamheid geen ‘natuurlijke’ maatjes
Een opvallende conclusie van de evaluatoren is dat het dierenwelzijnsbeleid grosso modo
als complementair en consistent wordt beschouwd met andere beleidsdomeinen, zoals
milieu en plattelandsontwikkeling. Hoogstens zou tussen dierenwelzijn en milieu een
trade-off kunnen bestaan, maar er zijn geen significante conflicten (GHK 2010: 4, 91).
Dit zegt waarschijnlijk meer over de gescheiden werelden binnen de beleidsvorming dan
over de realiteit.
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Dierenwelzijn en duurzaamheid - in de zin van de effecten van vleesproductie op het
milieu - zijn geen ‘natuurlijke’ maatjes. Zo is dierenwelzijn gediend met
uitloopmogelijkheden, maar dit vergt wel meer grond en gaat vaak gepaard met meer
emissies en een slechtere voederconversie. De associatie dat consumptie van
diervriendelijk geproduceerd vlees gepaard gaat met duurzame ontwikkeling, kan dan
ook van de hand worden gewezen. Als de consument met zijn vleesconsumptie de
duurzaamheid van de productie wil beïnvloeden, dan kan hij dat beter doen door minder
vlees te eten.
Naar verwachting komt de EC medio 2011 met een nieuw actieplan voor dierenwelzijn
(LNV, 2010b). Het voormalige ministerie van LNV pleitte vorig jaar voor verdergaande
doelstellingen, waarbij het de nadruk legt op zaken als een castratiestop van biggen, het
tegengaan van de huidige waterbadmethode voor het bedwelmen van pluimvee, een
herziening van de Varkensrichtlijn en Transportverordening, en regelgeving voor het
welzijn van melkvee, (opfok)vleeskuikenouderdieren, kalkoenen, nertsen en konijnen.

3

Invoering van het verbod op legbatterijen per 2012
Volgens EU-Richtlijn 1999/74/EC (Europese Raad, 1999) is het gebruik van legbatterijen
als huisvestingssysteem voor leghennen vanaf 2012 verboden. Hoewel producenten in
de EU-15 ruim de tijd hebben gehad om de huisvesting aan te passen, blijkt dat voor een
aanzienlijk deel van de leghennen nog steeds legbatterijen worden gebruikt, vooral in
Spanje, Italië en Frankrijk (Agra Europe, 2010e). Eind 2010 zat naar schatting nog zo’n
20-25% van de EU-leghennen in batterijen. Hoewel de nieuwe lidstaten onder leiding van
Polen tijdens de Landbouwraad in februari 2011 hebben gevraagd om uitstel van het
verbod vanwege de relatief korte aanpassingstijd sinds hun toetreding tot de EU, blijken
de meeste lidstaten toch vast te willen houden aan invoering van het verbod per 2012
(Agra Europe, 2011d). Het uitstelverzoek klinkt sommigen nogal onwaarachtig in de oren
omdat pluimveehouders in Midden-Europa stallen hebben gebouwd met in de EU-15
gesloopte legbatterijen, daarbij anticiperend op een mogelijk niet doorgaan van het
verbod. Er is nog geen oplossing gevonden voor de vraag wat er in 2012 met de eieren
moet gebeuren, die nog in legbatterijen zijn gelegd. Als ze uit de markt zouden worden
gehaald, zal het gat onmiddellijk worden opgevuld door import van eieren uit derde
landen, die niet aan dezelfde dierenwelzijnseisen voldoen als de EU-eieren. Dit benadeelt
de concurrentiepositie van die EU-producenten, die volgens de eisen van de EU-Richtlijn
investeringen hebben gedaan in diervriendelijker huisvestingssystemen.
3.3

Uitgaven landbouwbeleid
De GLB-uitgaven kwamen in 2009 uit op zo’n 43,5 mrd. euro (tabel 3.4) en zullen in
2010 op ongeveer 44 mrd. euro uitkomen (Agra Europe, 2010h). Door de infasering van
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de directe toeslagen in de nieuwe lidstaten, neemt deze begrotingspost jaarlijks toe.
Daarentegen vertonen de uitgaven voor interventie en restituties een dalende trend.
Doordat de slechte marktomstandigheden in 2009 noopten tot veelvuldig interveniëren in
met name de zuivel- en granenmarkt, heeft de daling zich in 2009 niet voortgezet. Ook
voor 2010 valt geen afname van de interventie-uitgaven te verwachten, hoewel het
begrote budget voor marktinterventies in 2010 vanwege de aantrekkende zuivelprijzen
niet is uitgeput. Daardoor bleef een botsing van het budget voor het GLB en het
Gemeenschappelijk Visserijbeleid tegen het afgesproken financiële plafond van bijna 60
mrd. euro (Agra Europe, 2009) - waar begin 2010 nog voor werd gevreesd - uit.
Tabel 3.4
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EU-uitgaven (mln. euro) voor het markt-, prijs- en inkomensbeleid in de landbouw, 1985-2009
1985

1990

1995

2000

2004

2005

2006

2007

2008

2009

Interventie

12.991

17.168

1.797

5.166

5.090

5.348

5.630

3.657

3.701

3.704

w.v. opslag

4.428

4.738

339

951

322

852

757

-107

148

173

-a

2.223

24.409

25.449

29.825

33.701

34.051

37.046

37.569

39.114

6.716

7.063

7.802

5.646

3.384

3.052

2.494

1.445

925

650

19.707

26.454

34.008

36.261

38.299

42.101

42.175

42.121

42.181

43.454

Interventie

66

65

5

14

13

13

13

9

9

9

w.v. opslag

22

18

1

3

1

2

2

0

0

0

0

8

72

70

78

80

81

88

89

90

34

27

23

16

9

7

6

3

2

1

28.833

45.608

68.409

63,3

58,0

49,7

Directe toeslagen
Restituties
Totaal markt-,
prijs- en
inkomensbeleid
landbouw b
Als % van totaal

Directe toeslagen
Restituties
Totale EU-budget
Aandeel landbouw in
totale EU-budget (%)

83.450 100.139 104.835 106.576 113.953 116.545 118.361
43,5

38,2

40,2

39,6

37,0

36,2

a Directe toeslagen in 1985 vallen onder interventie;
b	afzonderlijke bedragen in 2007-2009 tellen niet op tot totaal vanwege verrekeningen met betalingen EU-Plattelandsbeleid 2000-2006.
Bron: EC, diverse Jaarverslagen van het EOGFL en EC (2010g), bewerking LEI.

Nieuw Meerjarig Financieel Kader voor EU-budget
Naar verwachting komt de EC in juni 2011 met voorstellen voor een nieuw Meerjarig
Financieel Kader, waarin de omvang van het EU-budget voor een meerjarige periode na
2013 wordt geschetst. Volgens het Verdrag van Lissabon beloopt deze periode minimaal
5 jaar, maar het kan ook bijvoorbeeld tweemaal 5 jaar zijn met een tussentijdse evaluatie
(EC, 2010e). In deze tijd van overheidsbezuinigingen ligt het niet voor de hand dat het
EU-budget zal stijgen ten opzichte van de Financiële Perspectieven 2007-2013.
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36,7

Waarschijnlijker is dat het EU-budget hooguit nominaal gelijk blijft. Dit is conform de wens
van Duitsland, Finland, Frankrijk, Nederland en het VK (Agra Europe, 2010f). De nieuwe
lidstaten willen daarentegen graag een hoger EU-budget, met name voor investeringen in
infrastructuur. De EU-budgetcommissaris heeft laten doorschemeren dat het GLB-budget
zijn neerwaartse trend zal blijven volgen (EC, 2010e). Tussen 1990 en 2010 is het
aandeel van het GLB in het totale EU-budget gedaald van zo’n 60% naar minder dan 40%
(tabel 3.4). Uitgaande van een nominaal gelijkblijvend EU-budget, zou dit dus neerkomen
op een kleiner budget voor het GLB na 2013.
EC wil nieuwe Europese belasting
De EU heeft vier bronnen van inkomsten, de zogenaamde ‘eigen middelen’:
douaneheffingen en landbouwheffingen (de traditionele eigen middelen; circa 14% van de
inkomsten), btw-afdrachten (circa 15% van de inkomsten) en afdrachten op basis van het
BNI van de lidstaten (circa 65% van de inkomsten) (BZ, 2011). De EC overweegt om de
btw-afdrachten te vervangen door een nieuwe Europese belasting op bijvoorbeeld de
financiële sector, veilingopbrengsten van CO2-emissierechten, btw, energie of
vennootschapsinkomsten (EC, 2010e). Daarmee hoopt de EU een eind te maken aan de
ongelijkheid in de afdrachten van de EU-lidstaten aan Brussel. Het recht om belasting te
heffen is een belangrijke bevoegdheid, die de sleutel vormt tot het herverdelen van
welvaart. Het idee dat de EU zelf belasting wil gaan heffen, stuit dan ook op verzet van
veel lidstaten, waaronder Duitsland, Frankrijk, Nederland en het VK (Agra Europe, 2010g;
BZ, 2010). Nederland is van mening dat het heffen van belasting een nationale
bevoegdheid van de lidstaten is.
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België, Nederland en Denemarken grootste netto-betalers in 2009
Niet alleen de ongelijkheid in de afdrachten van lidstaten aan de EU, maar ook de
ongelijke verdeling van de uitgaven van de EU over lidstaten leidt tot veel wrevel, vooral
bij lidstaten die vinden dat zij verhoudingsgewijs veel meer bijdragen aan de EU dan ze
ontvangen. De nettobetalingspositie wordt vaak gebruikt om de lusten en lasten van een
lidstaat uit te drukken. Zo droegen België, Nederland en Denemarken in 2009 relatief het
meeste af aan de EU (ca. 0,4% van het BNI, tabel 3.5). Ook de overige EU15-lidstaten,
met uitzondering van de vier traditionele cohesielanden Griekenland, Ierland, Portugal en
Spanje, droegen in 2009 meer af dan ze ontvingen (EC, 2010d). De nieuwe lidstaten zijn
allemaal netto-ontvangers. Deze landen ontvangen relatief veel geld voor duurzame groei
om de economische ontwikkeling te bevorderen.
De betalingspositie neemt alleen de ontvangsten en afdrachten van een lidstaat van en
aan het EU-budget in ogenschouw. De voordelen van het lidmaatschap van de EU
strekken echter veel verder dan een dergelijke boekhoudkundige berekening van lusten
en lasten laat zien, zoals de voordelen die samenhangen met de interne markt,
economische integratie, politieke stabiliteit en veiligheid. Uit schattingen blijkt dat het
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inkomen per hoofd in België en Nederland 6-7% lager zou zijn zonder toegang tot de
interne markt (tabel 3.5). Andere EU15-lidstaten ondervinden door hun perifere ligging
minder voordeel van de interne markt. De Nederlandse en Belgische belastingbetalers
profiteren dus veel meer van de EU dan die in de perifere lidstaten (Bergeijk, 2011).
Tabel 3.5
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Lusten en lasten van de EU in enkele EU-15 lidstaten
Schatting voordeel markttoegang
en -nabijheid (% van BBI/capita)

BNI, 2009
(mrd. euro)

Nettobetalingspositie,
2009 (% BNI)

België

7

340,1

-0,43

Nederland

6

557,1

-0,36

Denemarken

3

229,4

-0,36

Italië

2

1494,6

-0,27

Finland

-2

170,9

-0,25

Frankrijk

4

1934,4

-0,25

Zweden

-1

291,5

-0,24

Oostenrijk

2

274,0

-0,16

Verenigd Koninkrijk

4

1598,1

-0,09

Ierland

1

132,8

0,04

Spanje

-2

1031,4

0,17

Griekenland

-4

230,9

1,41

Portugal

-3

157,2

1,43

Bron: Boulhol en Serres (2010) en EC (2010d).

3.4

Productie- en inkomensontwikkeling in de EU-landbouw
De prijzen voor landbouwproducten en aangekochte productiemiddelen waren in 2010
hoger dan in 2009, terwijl de volumes wat kleiner waren (Eurostat, 2010). De waarde
van de landbouwproductie in de EU-27 lag in 2010 zo’n 4% boven die van 2009, waarbij
de waarde van de plantaardige sector (6%) sterker toenam dan die van de dierlijke
sector (2%) (tabel 3.6). In België, Estland, Ierland en Hongarije groeide de landbouwproductiewaarde met 10% of meer. Alleen op Malta was sprake van een lagere
productiewaarde.
In meeste lidstaten minder plantaardige producten geoogst
In de EU-27 nam het volume van alle plantaardige producten, behalve die van olijfolie en
eiwithoudende gewassen, in 2010 af. Er werd in 2010 in de EU-27 zo’n 4% minder graan
geoogst dan in 2009. In de nieuwe lidstaten, België, Denemarken, Duitsland, Finland,
Luxemburg en Zweden was de graanoogst in 2010 zo’n 10% kleiner dan het jaar
daarvoor, terwijl de graanoogst in Spanje (9%) en het VK (23%) fors boven die van 2009
uitkwam. De productie van suikerbieten in de EU-27 nam in 2010 met ruim 11% af.
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De daling deed zich in de meeste lidstaten voor, met uitzondering van enkele nieuwe
lidstaten en Finland. Ook werden er in de EU-27 minder aardappelen geproduceerd (-7%).
Denemarken, Ierland, Spanje, Polen, Zweden en het VK waren de enige landen waar de
aardappelproductie groter was dan in 2009. De productie van fruit in de EU-27 was in
2010 zo’n 5% lager dan in het jaar daarvoor en die van groenten liep met 3% terug.
De daling van de productie van fruit en groenten was in de nieuwe lidstaten aanzienlijk
groter dan in de oude lidstaten. De productie van olijfolie in de EU-27 herstelde zich met
17% na de forse krimp in 2009. In Spanje ging de olijfolieproductie in 2010 zelfs met
32% omhoog.
Tabel 3.6

Productie- en inkomensontwikkeling in de EU-landbouw (geraamde mutatie
2009-2010 in %)

Frankrijk

Nederland

+5,9

+4,4

+8,7

Polen

Duitsland

+5,4

Hongarije

Denemarken

+4,1

Verenigd
Koninkrijk

EU-27

Waarde landbouwproductie

3

+1,0

+7,3

+0,9
+2,9

Waarde productie plantaardige sector

+5.9

+9,6

+3,9

+6,3

+12,0

+2,4

+12,5

Waarde productie dierlijke sector

+2,0

+3,9

+8,7

+1,8

+7,1

-0,3

+0,4

-1,2

Waarde aangekochte productiemiddelen

+1,1

-1,6

+1,4

-3,6

+2,3

+3,4

+2,6

+1,3

+11,0

+55,7

+20,0

+31,9

+37,4

-6,8

+12,1

+1,6

-1,5

-0,6

-2,0

-1,8

-1,1

-0,4

-2,4

-5,7

Netto toegevoegde waarde per
arbeidseenheid

+12,6

+56,6

+22,4

+34,4

+39,0

-6,4

+14,9

+7,8

Index netto toegevoegde waarde per
arbeidseenheid (2005 = 100)

111,1

78,7

124,6

116,3

122,1

121,3

123,3

145,2

Netto toegevoegde waarde a
Arbeidsjaareenheden

a In reële termen.
Bron: Eurostat, 2010.

Fors prijsherstel plantaardige producten
Na de sterke daling van de graanprijzen in 2009 trad in 2010 weer een herstel op, en
lagen ze in de EU-27 gemiddeld ruim 20% boven die in het voorgaande jaar. Ook de
prijzen van de andere plantaardige producten lagen in 2010 op een hoger niveau dan in
2009. Door het grotere aanbod kwam alleen de prijs van olijfolie in de EU-27 lager uit. Al
met al nam de prijs voor plantaardige producten in de EU-27 in 2010 met bijna 10% toe.
De sterkste stijging deed zich voor in Hongarije waar het prijsniveau ruim 30% hoger
was. Malta en het VK waren de enige lidstaten, waar de prijzen van plantaardige
producten in 2010 daalden (beide met 4%).
Ontwikkeling productie en prijzen in dierlijke sector divers
Het volume van de dierlijke productie in de EU-27 nam in 2010 licht toe (0,4%). Daarbij
daalde het volume van rundvee (-0,7%) en dat van schapen en geiten (bijna 7%), bleef de
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varkensproductie gelijk en was het volume van pluimvee (bijna 3%), melk (1,3%) en eieren
(0,5%) groter. De prijzen voor vlees daalden in 2010 in de EU-27 over de gehele linie met
1 à 2% met uitzondering van die voor schapenvlees. De melkprijs in de EU-27 lag in
2010 zo’n 10% boven die van 2009. Per saldo kwam de prijsstijging voor dierlijke
producten in 2010 op bijna 3% uit.

3

Gebruik energie en kunstmest omhoog
De waarde van de aangekochte goederen en diensten in de EU-27 nam in 2010 met 1%
toe (tabel 3.6). De prijzen van de aangekochte productiemiddelen in de EU-27 gingen in
2010 met ruim 2% omhoog; alleen die voor kunstmest daalde fors (20%). Het volume
van de aangekochte goederen en diensten in de EU-27 liep in 2010 met 0,4% terug ten
opzichte van 2009, wel werd er meer energie (0,8%) en meer kunstmest (5%) gebruikt.
De combinatie van een beperkt gestegen waarde van de aangekochte goederen en
diensten en een grotere groei van de productiewaarde zorgde voor een herstel van de
netto toegevoegde waarde. Die nam in 2010 in de EU-27 met gemiddeld 11% toe.
Tussen lidstaten waren er nogal wat verschillen. Zo daalde de toegevoegde waarde in
2010 in het VK met bijna 7% en nam hij in Denemarken met ruim 55% toe.
Hoger agrarisch inkomen in meeste lidstaten
Het aantal arbeidskrachten in de landbouw in de EU-27 daalde in 2010 met 1,5% (tabel
3.6). In een aantal nieuwe lidstaten, zoals Bulgarije, Letland en Polen, was de daling
(5-10%) aanzienlijk groter. Eén en ander leidde tot een stijging van de reële netto
toegevoegde waarde per arbeidskracht in de EU-27 met bijna 13% in 2010. In bijna alle
lidstaten ging het inkomen omhoog; alleen op Cyprus en in Finland, Italië, Griekenland,
Roemenië en het VK was het inkomen per arbeidskracht in 2010 lager dan in 2009. De
inkomens in 2010 kwamen dan ook in de meeste lidstaten boven het niveau van 2005
uit, dat door Eurostat als basisjaar wordt gebruikt voor de analyse van de agrarische
inkomensontwikkeling op de middellange termijn. De inkomens in Denemarken, Ierland,
Luxemburg, Slovenië, Cyprus, Italië, Griekenland en Roemenië lagen echter in 2010 zo’n
10-20% lager dan die in 2005.
Op basis van modelberekeningen verwacht de EC dat de inkomens per arbeidskracht
het komend decennium verder zullen toenemen (EC, 2010f). In 2020 zou het reële
inkomen in de oude lidstaten zo’n 10% boven dat van 2005-2009 uitkomen, voor de
nieuwe lidstaten wordt de stijging op circa 45% geschat. De EC gaat daarbij uit van een
vrij bescheiden uitstoot van arbeid uit de landbouw van 1,6% per jaar in de EU-15 en
2,8% per jaar in de nieuwe lidstaten. Bij de verwachte inkomensstijging in de EU-15 moet
verder worden bedacht dat de stijging zich vooral tussen 2009 en 2011 voordoet en dat
de inkomens daarna op hetzelfde niveau blijven tot 2020. Gelet op de verwachte
economische groei van 2% per jaar blijven de landbouwinkomens in de EU15 achter bij
die in de rest van de economie.
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De Nederlandse agrosector

Kernpunten:
• werkgelegenheid Nederlandse agrocomplex daalt
• investeringen V&G-industrie trekken aan
• zondagverkopen in de lift
• geen toekomst voor kleine supermarkten
• Albert Heijn betreedt Belgische markt
• promotiecampagne groenten en fruit van start
• horeca verliest terrein aan supermarkten
• één landelijk voedselkeuzelogo
• overheid wil gezond eetgedrag bevorderen
4.1

Betekenis van het agrocomplex

4

In 2009 droeg het Nederlandse agrocomplex 9,9% bij aan de toegevoegde waarde van
de Nederlandse economie en 10,2% aan de Nederlandse werkgelegenheid (tabel 4.1).
Naast de primaire land- en tuinbouw, omvat het complex de verwerking en distributie van
agrarische producten en de toelevering van producten en diensten die hiervoor nodig
zijn, zoals energie, kunstmest, veevoer en zakelijke dienstverlening. In de loop der jaren
is vooral de distributie (handel en transport) in belang toegenomen, door verwerking en
verhandeling van steeds meer producten die van buiten Nederland worden aangevoerd
(per spoor, schip of vrachtwagen).
De nominale toegevoegde waarde van het totale agrocomplex (binnen- en buitenlandse
agrarische grondstoffen) groeide met een kwart van € 40,6 mrd. in 2001 tot
€ 50,7 mrd. in 2009. Omdat de totale toegevoegde waarde van de Nederlandse
economie met een derde toenam, daalde het aandeel van het agrocomplex in het
nationaal totaal. Vooral het achterblijven van de prijsontwikkeling van land- en
tuinbouwproducten bij de gemiddelde prijsstijging is hier debet aan. Overigens steeg
het aandeel van het agrocomplex in het nationale totaal vergeleken met 2008.
De toegevoegde waarde van het agrocomplex bleef gelijk, maar die van de totale
Nederlandse economie nam af met 3%. De gevolgen van de financiële crisis waren
voor de gemiddelde Nederlandse sector dus groter dan voor het agrocomplex.
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Tabel 4.1

Kerncijfers van het Nederlandse agrocomplex, 2001 en 2009
Toegevoegde waarde
(factorkosten, mrd. euro)

Agrocomplex a
Aandeel in nationaal totaal
Hoveniers, agrarische dienstverlening en bosbouw
Aandeel in nationaal totaal

4

Werkgelegenheid
(1.000 arbeidsjaren)

2001

2009 (r)

2001

40,6

50,7

719

2009 (r)
692

10,2%

9,9%

10,8%

10,2%

3,8

5,1

72

71

0,9%

1,0%

1,1%

1,1%

Buitenlandse grondstoffen, waarvan

15,3

21,0

227

236

Aandeel in nationaal totaal

3,8%

4,1%

3,4%

3,5%

Verwerking

6,6

9,5

74

66

Toelevering

4,0

5,1

69

72

Distributie

4,7

6,3

84

92

Agrocomplex, binnenlandse agrarische grondstoffen

21,5

24,6

420

385

Aandeel in nationaal totaal

5,4%

4,8%

6,3%

5,7%
159

Primaire productie

7,6

6,1

188

Verwerking

3,2

4,7

50

38

Toelevering

8,1

10,4

136

134

Distributie

2,6

3,3

46

54

a	Gebaseerd op binnen- en buitenlandse grondstoffen; inclusief hovenierssector, agrarische dienstverlening, bosbouw, cacao, dranken
en tabak.
Bron: Agrarische input-outputtabel, bewerking LEI.

De werkgelegenheid in het Nederlandse agrocomplex daalde met bijna 4% tussen
2001 en 2009 (27.000 arbeidsjaren), terwijl de totale werkgelegenheid in Nederland in
deze periode met 1,5% steeg. De groei van de toegevoegde waarde per arbeidsjaar van
het totale agrocomplex kwam hierdoor hoger uit dan het nationale gemiddelde
(respectievelijk 30% en 27%).
Tussen 2001 en 2009 genereerde het agrocomplex op basis van binnenlandse
grondstoffen 14% meer toegevoegde waarde, met een 8% kleinere inzet van arbeid.
De ontwikkeling van de toegevoegde waarde per arbeidsjaar was in deze situatie 5
procentpunten lager dan die van het totale agrocomplex (respectievelijk 25% en 30%).
Dit impliceert dat de toename van de toegevoegde waarde per arbeidsjaar voor het
buitenlandse agrocomplex dus aanzienlijk hoger was. Dit komt omdat de economische
bijdrage van de verwerkende industrie in deze laatste groep naar verhouding groter is.
Bovendien genereert deze schakel naar verhouding veel meer toegevoegde waarde per
arbeidsjaar dan bijvoorbeeld de primaire sector.
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Aandelen van deelcomplexen
Het grondgebonden-veehouderijcomplex is al jaren het belangrijkste deelcomplex in
termen van toegevoegde waarde en werkgelegenheid (tabel 4.2). Tot 2003 nam zijn
aandeel jaarlijks iets af. Door hogere opbrengsten van de rundveehouderij (melkpremies
in 2005 en 2006; hoge melkprijzen in 2008) en van de zuivelindustrie is de ontwikkeling
sinds 2005 weer positief. De crisis heeft de glastuinbouw relatief hard getroffen. Na een
jarenlange stijging van het aandeel, is de bijdrage van het glastuinbouwcomplex aan het
totale complex in 2009 (evenals in 2008) iets lager dan in 2001.
Tabel 4.2

Aandeel (%) van deelcomplexen in toegevoegde waarde en werkgelegenheid van het
Nederlandse agrocomplex a, 2001 en 2009
Toegevoegde waarde

Werkgelegenheid

2001

2009 (r)

2001

2009 (r)

Akkerbouw

18,4

18,0

16,0

15,4

Glastuinbouw

21,8

21,4

18,0

18,0

8,1

7,5

9,0

10,0

Grondgebonden veehouderij

28,3

30,1

34,9

34,2

Intensieve veehouderij

23,5

23,0

22,1

22,3

Totale agrocomplex

100

100

100

100

Opengrondstuinbouw

a Gebaseerd op binnenlandse grondstoffen.

4

Bron: Agrarische input-outputtabel, bewerking LEI.

Exportafhankelijkheid
Een substantieel deel van de activiteiten van de agrarische productiekolom heeft te
maken met export. De betekenis van die export voor de toegevoegde waarde en de
werkgelegenheid van het totale agrocomplex ligt in de onderzochte periode rond
de 65% (tabel 4.3).
Tabel 4.3

Bijdrage (%) van export aan bruto toegevoegde waarde en werkgelegenheid
van het agrocomplex, 2001 en 2009
Agrocomplex,

Agrocomplex,

binnen- en buitenlandse grondstoffen

binnenlandse grondstoffen

2001

2009 (r)

2001

2009 (r)

Bruto toegevoegde waarde

65,6

65,6

75,3

76,0

Werkgelegenheid

65,3

66,6

73,9

76,3

Bron: Algemene en agrarische input-outputtabel, bewerking LEI.

Het verschil tussen het totale agrocomplex en het op binnenlandse grondstoffen
gebaseerde agrocomplex betreft enerzijds activiteiten van hoveniers, agrarische
dienstverlening en bosbouw en anderzijds activiteiten die met de verwerking van
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buitenlandse agrarische grondstoffen samenhangen (tabel 4.1). De toegevoegde waarde
en werkgelegenheid van het agrocomplex op basis van binnenlandse grondstoffen die
met exportactiviteiten samenhangt, was in 2009 met 76% duidelijk hoger dan de 65%
die geldt voor het totale agrocomplex. Enerzijds worden de tuinbouwproducten, die
voornamelijk steunen op binnenlandse agrarische grondstoffen, voor een relatief groot
deel geëxporteerd. Anderzijds is de verwerking van buitenlandse agrarische grondstoffen
meer op de binnenlandse markt gericht.
Na een periode van daling tussen 2000 en 2007 neemt het belang van de export voor
de activiteiten van het op binnenlandse grondstoffen gebaseerde agrocomplex in 2008
en 2009 weer toe, ondanks de financiële crisis.

4

De rol van toeleveringen binnen het agrocomplex
De productie van de land- en tuinbouw en de voedingsmiddelenindustrie (exclusief de
genotmiddelenindustrie) is nauw verbonden met andere sectoren in de economie.
Zo werd in 2009 bijvoorbeeld 35% van de totale agrarische productiewaarde gebruikt als
input voor de voedingsmiddelenindustrie. Daarnaast is de productie van de agribusiness
nauwelijks mogelijk zonder de input van bijvoorbeeld veevoer, kassen en stallen,
verpakkingsmaterialen, gas en elektra, en financiële en zakelijke dienstverlening.
Tabel 4.4 toont het belang van de toeleveranciers - ingedeeld in een aantal
bedrijfsgroepen - voor de toegevoegde waarde van het agrocomplex en de
Tabel 4.4

Toegevoegde waarde van toeleveranciers per deelcomplex (bruto, factorkosten,
mln. euro), 2009
Glastuinbouw

Opengrondstuinbouw

Akkerbouw

Grondgebonden
veehouderij

Intensieve
veehouderij

228

Totaal

110

72

494

188

Veevoerindustrie

1.092

0

0

1

47

103

Voedingsmiddelenindustrie

151

9

3

56

169

164

401

Overige industrie

386

85

273

583

372

1.699

Gas, water en elektra

434

62

63

232

161

952

Groot- en detailhandel

255

97

249

482

539

1.622

Agrarische dienstverlening

Transportdiensten

68

32

49

88

93

330

Zakelijke dienstverlening

440

153

485

827

775

2.680

Banken en financiële instellingen

134

50

107

190

158

639

4

0

5

182

109

300

69

21

90

205

193

578

2.027

613

1.450

3.499

2.855

10.444

19

6

14

34

27

100

Veterinaire diensten
Overige dienstverlening
Totale toegevoegde waarde
Aandeel (%) in toegevoegde
waarde van toeleveranciers
in totale agrocomplex
Bron: Agrarische input-outputtabel, LEI.
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deelcomplexen op basis van binnenlandse grondstoffen. Hun bijdrage aan de
toegevoegde waarde van het agrocomplex steeg van 8,1 mrd. euro in 2001 naar 10,4
mrd. euro in 2009 (tabel 4.4). Een derde hangt samen met de grondgebonden
veehouderij, terwijl ruim een kwart gerelateerd is aan de intensieve veehouderij. Met een
stabiel aandeel van 25% zijn de uitstralingseffecten van de Nederlandse primaire en
verwerkende bedrijven naar de groep ‘zakelijke dienstverlening’ het grootst.
4.2

Voedings- en genotmiddelenindustrie

4.2.1

Omvang en investeringen
De ruim 4.200 bedrijven in de voedings- en genotmiddelenindustrie (V&G-industrie)
behaalden in 2008 een omzet van 67,5 mrd. euro, bijna 9% meer dan in 2007 (tabel
4.5). De V&G-industrie maakt deel uit van de bedrijfstak Industrie, die in 2008 een omzet
realiseerde van 315,1 mrd. euro, ongeveer 6% meer dan in 2007. Met een aandeel van
bijna 21,5% is de V&G-industrie, gemeten naar omzet, het belangrijkste onderdeel van de
bedrijfstak Industrie. Ruim 17% van het aantal industriële werknemers is actief in een van
de vele bedrijfsgroepen en -subgroepen waaruit de V&G-industrie bestaat.
De circa 5% grote bedrijven (100 en meer werknemers) in de V&G-industrie behaalden
in 2008 circa driekwart van de totale omzet. De meeste grote bedrijven zijn te vinden in
de bedrijfsgroep Slachterijen en vleesverwerkende industrie, namelijk 30. Het merendeel
van de V&G-industrie bestaat uit kleinschalige bedrijven, waarvan bijna de helft met 1 tot
5 werkzame personen. Vooral het aantal bedrijven met 1 werkzame persoon (zzp’ers) is
de afgelopen vijf jaar sterk gegroeid, van 530 naar 805, een toename met meer dan
50% (CBS, 2011c). Het waarom is niet geheel duidelijk, mogelijk hebben de
economische omstandigheden hier een rol in gespeeld.

4

V&G-sector grootste investeerder binnen de industrie
De industrie investeerde in 2009 voor 7,7 mrd. euro in materiële vaste activa,
tegenover 7,9 mrd. euro in 2008. Voor 2010 zijn de geschatte investeringen (definitieve
cijfers ontbreken vooralsnog) 21% lager dan de gerealiseerde investeringen in 2009.
De kredietcrisis laat zich hier duidelijk gelden. Voor 2011 daarentegen verwachten
ondernemers 24% meer te investeren in vergelijking met 2010.
De V&G-industrie is als bedrijfstak de belangrijkste investeerder binnen de industrie,
gevolgd door de chemische industrie. In 2009 investeerde de V&G-industrie voor 1,7
mrd. euro in materiële vaste activa, 10% meer dan in 2008. De kredietcrisis heeft de
V&G-industrie minder parten gespeeld dan veel andere sectoren van de industrie, waar
de totale investeringen in de overeenkomstige periode daalden met 2%. Wel wordt
verwacht dat in 2010 de investeringen in de V&G-industrie bijna een kwart lager zullen
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Tabel 4.5

Kengetallen van de voedings- en genotmiddelenindustrie in Nederland, 2008
Werkzame personen
(x 1.000 fte)

Netto-omzet
(mln. euro)

45.670

750,3

315.113

4.225

128,0

67.448

1.355

369,9

229.076

220

69,9

50.772

Slachterijen en vleesverwerkende industrie

30

10,6

5.518

w.v. slachterijen (excl. pluimvee)
		 pluimveeslachterijen
		 vleesverwerking

10
10
10

3,0
1,4
6,3

3.019
816
1.682

Aantal bedrijven
Totaal aantal bedrijven
Industrie
Voedings- en genotmiddelenindustrie
Bedrijven met >100 werknemers
Industrie
Voedings- en genotmiddelenindustrie
waarvan:

Visverwerkende industrie
Groente- en fruitverwerkende industrie
Oliën en vettenindustrie
Zuivelindustrie
Meelindustrie

4

Diervoederindustrie

5

x

x

25

11,6

3.538

5

x

x

15

x

x

5

2,4

1.866

20

4,4

3.802

Chocolade- en suikerwerkindustrie

10

4,1

3.608

Drankenindustrie

15

6,2

4.309

Tabaksindustrie

5

x

x

x = geheim.
Bron: CBS Statline.

uitvallen dan (het hoge niveau) van 2009. Voor 2011 zijn de ondernemers in de V&Gindustrie een stuk optimistischer. Zo denken zij dit jaar 15% meer te investeren dan in
2010. De investeringen worden voor bijna 40% gebruikt voor de vervanging van oude
materiële vaste activa, waaronder gebouwen, machines, transportmiddelen en
computers. Bijna een derde wordt gebruikt voor uitbreiding van de productiecapaciteit
(CBS, 2010).
4.2.2

Fusies en overnames
Het totale aantal fusies en overnames in de industrie nam in 2010 met 9% toe tot 441,
na een forse daling in 2009 en 2008 als gevolg van de economische crisis. De waarde
van de transacties nam veel sterker toe. Deze bedroeg in 2010 65 mrd. euro, bijna de
helft meer dan in 2009, maar veel lager dan de 254 mrd. euro in 2007, een jaar voordat
de economische crisis uitbrak. Circa twee derde van het aantal fusies en overnames
heeft betrekking op grensoverschrijdende transacties.

70

In de V&G-industrie vonden in 2010 40 transacties plaats, tegen 30 in 2009.
Nederlandse ondernemingen worden voornamelijk opgekocht door bedrijven uit de
Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk en Duitsland. Nederlandse ondernemingen
kopen vooral bedrijven in België, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk (Sdu Uitgevers,
2011).
Een aantal transacties in de V&G-industrie trok in het bijzonder de aandacht.
De Belgische Groep Vandemoortele nam in juli 2010 de margarine en vettenbusiness van
Van Dijk Food Products in Zeewolde over, in 2009 goed voor een omzet van 138 mln.
euro. Bekende merken zijn Diamant en Gouda’s Glorie. Van Dijk Food Products maakt
onderdeel uit van de EFS Group, die deels eigendom is van het private equity bedrijf
Bencis Capital Partners, dat participeert in middelgrote bedrijven in de Benelux.
Remia, vooral bekend van de sauzen, maar ook producent van margarines, frituurvet
e.d., nam vorig jaar De Marne’s Fabrieken over van de Gyma groep, een Frans
familiebedrijf dat gespecialiseerd is in kruiden, sauzen en portieverpakkingen. Unilever
versterkte zijn positie in het ijssegment door de aankoop van de ijsmerken en het
distributienetwerk van het Griekse bedrijf EVGA. Nutreco deed vorig jaar slechts één
overname, in Vietnam nam het voor 12 mln. euro een leverancier van vis- en
garnalenvoer over. Dit jaar kondigde Nutreco aan dat het tempo van overnames zal
worden opgevoerd. Overnames zullen worden gedaan in China, Brazilië en wederom
Vietnam. De eerste overname in China is inmiddels een feit. Voor 40 mln. euro werd
Nutreco eigenaar van Shihai, een vis- en garnalenvoerbedrijf, dat in 2010 een omzet
boekte van 65 mln. euro.

4

DSM steeds meer producent van voedingsingrediënten
Het van oorsprong chemische bedrijf DSM ontwikkelt zich steeds meer tot producent van
voedingsingrediënten. De onderneming uit Limburg deed in het verleden al diverse
overnames op dit terrein, waaronder in 1998 Gist-Brocades uit Delft. In februari 2011
maakte DSM melding van de definitieve aankoop van de Amerikaanse Martek
Biosciences Corporation voor 790 mln. euro, een overname die eind vorig jaar al werd
aangekondigd. Martek genereert met 600 werknemers een omzet van US$ 450 mln. Het
bedrijf is groot in voedingsingrediënten met supplementen die baby- en dieetvoeding
verrijken. Van de totale omzet van DSM, die in 2010 bijna 8,2 mrd. euro bedroeg, komt
inmiddels zo’n 37% uit voedingsingrediënten. In 2010 deed DSM afstand van DSM Agro,
de tak die stikstofhoudende kunstmest produceert. DSM was daarmee een belangrijke
toeleverancier van de land- en tuinbouw, zowel in Nederland als daarbuiten. Het was in
Nederland marktleider en behoorde ook in België, Frankrijk en Duitsland tot de grootste
aanbieders van kunstmest. Voor 310 mln. euro deed de onderneming uit Heerlen DSM
Agro over aan het Egyptische Orascom Construction Industries (OCI), dat bij die
gelegenheid werd omgedoopt in OCI Agro.
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4

VION neemt onderdelen failliete Weyl over
VION is eigenaar geworden van onderdelen van de activa van het failliete Weyl Beef
Products. De Europese Commissie tekende geen bezwaar aan. Het Enschedese
familiebedrijf Weyl was als producent en verwerker van rundvlees de grootste in
Nederland. Er werden zowel afgemolken koeien, vleesvee en slachtkalveren geslacht, in
totaal 5.000 stuks per week. In de hoogtijdagen bood Weyl werkgelegenheid aan 600
personen, waarvan ongeveer een derde op flexibele basis, en genereerde een omzet van
circa 200 mln. euro. Het bedrijf leverde aan diverse Europese supermarktketens en was
tevens een belangrijke exporteur van rundvlees naar Rusland. Ook McDonald’s was een
belangrijke afnemer van rundvlees. Weyl leverde het vlees onder het merk Weylander,
waarvoor het Beter Leven kenmerk van de Dierenbescherming mocht worden gevoerd
(zie ook §4.4.1). Met de overname van de voormalige Weyl-vestiging in Enschede door
VION wordt feitelijk een doorstart gemaakt, zij het vooralsnog op beperkte schaal.
Met 160 medewerkers is gestart met het uitsnijden van rundvlees tot gemaksproducten
onder het merk Weylander. Het daarvoor bestemde rundvlees komt van de VIONslachterij in Tilburg. De herstart van de activiteiten in de vestiging in Enschede wordt
afgestemd op de vraag naar rundvlees en het aanbod van runderen (VION, 2010).
In Enschede wordt (voorlopig) niet meer geslacht. VION behoort tot de grootste
voedingsmiddelenconcerns van Nederland. De grootste onderneming op dit terrein
is Unilever, gevolgd door Heineken en VION (tabel 4.6).
Tabel 4.6

Ranglijst van de grootste Nederlandse voedingsmiddelenondernemingen, 2010

Wereldomzet
(mln. euro)

Omzet
Nederland
(mln. euro)

1. Unilever

44.262

12.015 a

2. Heineken

16.133

7.894 a

b

167.000 Voedings- en genotmiddelen
65.730 Dranken

9.600

n.b.

4. FrieslandCampina

8.972

2.291

5. Nutreco

4.938

554

9.913 Diervoeders, visvoer, vlees

6. DSM

3.005 c

n.b.

7.409 Voedingsingrediënten

7. CSM

2.990

n.b.

9.664 Bakkerij-ingrediënten en melkzuur

8. Cosun

1.766

639

4.500 Aardappelproducten, alcohol, bio-ethanol en
ingrediënten

796

157

2.222 Natuurvoeding en snacks

3. VION Food Group

9. Wessanen
a West-Europa;
b 2009;
c totale omzet 2010: 8.176 mln. euro.

Bron: Jaarverslagen en websites ondernemingen.

72

Totaal aantal
werknemers Productgroep(en)

31.000 Vlees, ingrediënten e.d.
19.484 Zuivel

4.2.3

Prijsvorming in de keten
Mededingingsautoriteiten volgen de ontwikkeling van de voedselprijzen met argusogen,
een belangstelling die niet los kan worden gezien van de sterke schommelingen van de
(wereldmarkt)prijzen de afgelopen jaren. In de EU is de daling van de prijzen voor
landbouwgrondstoffen in 2009 slechts ten dele en met de nodige vertraging aan de
consument doorgegeven (EC, 2009). Het idee leeft dat de verwerkende industrie en de
supermarkten, al dan niet tijdelijk, winst maken op voeding ten koste van boer en
consument. In het verleden is met name de vermeende marktmacht van de verwerkende
industrie ter discussie gesteld. Recentelijk wordt ook met de beschuldigende vinger naar
het grootwinkelbedrijf gewezen, vooral in West-Europa. Volgens de Nederlandse
Mededingingsautoriteit (NMa) verdient de voedingsketen extra aandacht vanwege de
hoge concentratiegraad van de verschillende schakels en vanwege het grote aantal
fusies en overnames. Verder ontvangt de NMa signalen en klachten vanuit de keten.
Bij de prijsvorming van voedingsproducten staan twee vragen centraal: waarom is het
verschil tussen de af-boerderijprijs en de consumentenprijs zo groot? Volgen de
ontwikkelingen in de consumentenprijs de ontwikkelingen in de af-boerderijprijs?
Geen grote problemen met prijsvorming in Nederland
De NMa heeft in 2009 onderzoek gedaan naar de prijsvorming van zeven voedingsmiddelen: brood, eieren, aardappelen, uien, paprika’s, komkommers en appelen. Het
onderzoek is uitgevoerd voor versproducten van één standaardkwaliteit, omdat deze
producten in de gehele keten gevolgd kunnen worden. De NMa concludeert dat voor de
betrokken producten de prijs in belangrijke mate bepaald wordt door de kosten van de
opeenvolgende schakels. Dit geldt in het bijzonder voor producten die veel bewerkingen
ondergaan zoals brood. Het aandeel van de boer in de consumentenprijs voor brood is
beperkt (<15%). Het aandeel van de broodindustrie is daarentegen meer dan 50%. De
kosten in de broodindustrie zijn hoog, omdat de productie van brood arbeidsintensief is.
De NMa concludeert verder dat in Nederland de consumentenprijzen de af-boerderijprijzen volgen. Supermarkten geven dalingen van prijzen op af-boerderij niveau net zo
snel door als stijgingen. De concentratie in het supermarktkanaal leidt niet tot een
stijging van de consumentenprijzen. Dit resultaat wordt bevestigd door econometrische
analyse (NMa, 2009; Bunte et al., 2009) en door onderzoek van de Belgische en Duitse
mededingingsautoriteiten bij melk. Ook zij constateren dat de prijsvorming competitief is.
In 2010 heeft de NMa niet de supermarkten, maar de meelindustrie veroordeeld
vanwege het verdelen van de markt en, naar aanleiding van klachten vanuit de primaire
sector, de verkooporganisaties van paprika onder de loep genomen.
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Wel onvolkomenheden in prijsvorming EU
In de EU lijkt in tegenstelling tot Nederland toch sprake te zijn van enige
onvolkomenheden in de prijsvorming (Peltzman, 2000; Meyer en von Cramon-Taubadel,
2004). Een prijsstijging op af-boerderijniveau wordt sneller en vollediger in de
consumentenprijs doorberekend dan een prijsdaling. Volgens de EC is de prijsdaling op
af-boerderij niveau in 2009 met een vertraging van zes maanden in de af-industrieprijzen
doorberekend. De prijsdaling op af-industrie niveau is vervolgens pas met een vertraging
van zes maanden in de consumentenprijzen vertaald. Het duurde dus een jaar voordat de
prijsdaling op af-boerderijniveau geheel aan de consument was doorgerekend. De
consument betaalde gedurende dit jaar teveel voor zijn voedsel.
Er bestaan in dit opzicht ook grote verschillen tussen EU-landen. De consumentenprijzen in Duitsland passen zich sneller aan de af-boerderijprijzen aan dan in Nederland. In
Duitsland zijn de consumentenprijzen in navolging van de af-boerderijprijzen in de periode
oktober 2008-2009 met 9,4% gedaald; in Nederland met 2,9%. Dit wijst erop dat de
Europese interne markt voor voeding nog gefragmenteerd is. Het grootwinkelbedrijf
geeft aan dat de mogelijkheid om op andere nationale markten in te kopen beperkt is.
De Europese Commissie probeert de prijsvorming in de EU te verbeteren door de
prijsvorming van agrarische grondstoffen en voedingsproducten inzichtelijk (transparant)
te maken. Hiertoe publiceert zij op basis van reeds beschikbare informatie de prijzen op
af-boerderij- en op consumentenniveau op haar website. De EC wil enerzijds de
prijsopbouw en de prijsontwikkeling inzichtelijk maken en anderzijds spelers in de keten
in staat stellen om van de informatie gebruik te maken. Prijsinformatie kan invloed
hebben op prijsvorming. De verwachting is dat prijsinformatie de prijsconcurrentie
versterkt en lagere prijzen afdwingt. Dit is tijdens een experiment in het Canadese
levensmiddelenkanaal ook gebeurd. Dit betekent voor alle leveranciers in de keten dat de
prijzen verder onder druk komen te staan. Dit is in overeenstemming met het adagium
dat concurrentie de consument ter wille dient te zijn.
Een belangrijk nadeel van de monitor is dat deze de prijzen met een à twee maanden
vertraging publiceert. Het is de vraag in hoeverre marktpartijen bij de prijsvorming hun
verwachtingen laten beïnvloeden door een à twee maanden oude cijfers. De meest
betrokken marktpartijen hadden deze informatie waarschijnlijk reeds voor de publicatie.
In de Verenigde Staten bestaat een prijsmonitor voor vee die gebruik maakt van één
week oude cijfers. Deze cijfers hebben als doel veehouders in staat te stellen betere
prijzen te bedingen ten opzichte van de slachterijen. Deze hebben een klein positief
effect op de af-boerderijprijzen.

4

4.3

Groothandel
De groothandel in agroproducten kent veel vooral kleinere bedrijven en is sterk
gefragmenteerd. Er zijn ruim 12.000 bedrijven, die met 136.000 werknemers in 2008
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een omzet behaalden van bijna 102 mrd. euro (tabel 4.7). Binnen de groothandel in
agrarische producten is een tweedeling te maken tussen de groothandel in
landbouwproducten en levende dieren en de groothandel in voedings- en genotmiddelen.
Tabel 4.7

Kengetallen groothandel in agroproducten, 2008
Aantal
bedrijven

Groothandel in landbouwproducten en levende dieren
w.v. granen, zaden, veevoer

Werkzame Netto omzet
personen
(mln. euro)

Waarvan
buitenland

5.190

38.600

35.879

18.693

.

10.900

23.301

12.100

		

bloemen en planten

2.410

24.400

9.178

5.572

		

dieren, huiden, leder, ruwe tabak

1.285

3.300

3.400

1.021

Groothandel in voedings- en genotmiddelen

6.880

97.400

65.847

19.521

910

18.000

13.715

7.105

w.v. groenten en fruit
		

rest voedings- en genotmiddelen

.

53.100

36.731

11.575

		

voedings- en genotmiddelen algemeen assortiment

.

26.300

15.401

841

Bron: CBS.

De groothandel verricht handelingen als het samenvoegen en combineren van goederen,
sorteren en anders verpakken van goederen, bottelen, koelen, opslaan en afleveren van
goederen voor eigen rekening. Ook de wederverkoop (verkoop zonder aanbrengen van
veranderingen) wordt hiertoe gerekend, alsmede bedrijven die zich bezig houden met
handelsbemiddeling. Zo worden bijvoorbeeld coöperaties voor het op de markt brengen
van landbouwproducten ook tot de groothandel gerekend.
De groothandel is sterk internationaal georienteerd, waarmee hij een belangrijke
bijdrage levert aan de Nederlandse omzet in het buitenland. Van de totale
groothandelsomzet wordt gemiddeld ruim 37% in het buitenland behaald. De groothandel
in landbouwproducten en levende dieren is met een aandeel van meer dan 50% relatief
gezien meer op het buitenland gericht dan de groothandel in voedings- en
genotmiddelen. Vooral de groothandel in bloemen en planten (sierteelt) is sterk in het
buitenland vertegenwoordigd (zie ook §4.7.2). Ruim 60% van de omzet wordt in het
buitenland behaald. Binnen de sierteeltsector is een grote verscheidenheid aan bedrijven
actief, varierend van verzendexporteurs, lijnrijders (bedrijven gespecialiseerd in het
beleveren van bloemenwinkels), importeurs, handelskwekerijen tot commissionairs.
De verzendexporteur levert met een aandeel van circa 85% de grootste bijdrage aan de
exportwaarde. De taak van de verzendexporteur is het versturen van bestelde producten
naar de afnemer in binnen- en buitenland. Het merendeel van de groothandelaren in
bloemen en planten opereert vanuit Nederland. Buitenlandse vestigingen zijn er niet of
nauwelijks (VGB, 2010).
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4

4.4

Detailhandel

4.4.1

Algemeen
De detailhandel heeft in 2010 0,3% meer omgezet dan in 2009, wat te danken is aan de
stijging van de prijzen met 1,4%; het volume daalde met 1,1%. De winkels in voedingsen genotmiddelen deden het beter dan de totale detailhandel, hoewel de groei van de
omzet met 1,1% beperkt was. De prijzen namen toe met 0,4%, het volume met 0,7%.
Supermarkten konden over 2010 een 1,8% hogere omzet bijschrijven. De prijzen
stegen met 0,2% en het volume nam toe met 1,6%. De omzet van de speciaalzaken
bleef evenals voorgaande jaren achter bij die van de supermarkten. Gemiddeld boekten
de speciaalzaken in 2010 een 3,6% lagere omzet dan een jaar eerder (CBS, 2011a).
Waren de prijzen in de supermarkt in 2010 fractioneel hoger dan het jaar ervoor, voor
2011 worden fors hogere prijzen verwacht. De schattingen van de prijsverhogingen
lopen uiteen van gemiddeld 5 tot 8%. Oorzaak zijn de sterk gestegen prijzen voor
grondstoffen. Deze zullen niet alleen de prijzen van verse producten als groenten, fruit en
vlees, maar ook die van de huis- en de A-merken tot ver boven het inflatieniveau stuwen,
dat voor 2011 wordt geschat op 2%. De prijzen van huismerken zullen sterker stijgen
dan die van A-merken, omdat bij huismerken gemiddeld 50% van de productprijs wordt
bepaald door de grondstoffen. Bij A-merken is dit circa 30%, omdat de marketingkosten
een substantieel deel uitmaken van de productprijs (FD, 2011a).
Sligro Food Group neemt Sanders Supermarkten over
Het foodretail- en foodservicebedrijf Sligro Food Group uit Veghel heeft de in Enschede
gevestigde Sanders Supermarkten overgenomen. Sanders is een regionaal opererend
supermarktbedrijf met 22 fullservicesupermarkten, alle gevestigd in Twente. Met een
omzet van 100 mln. euro in 2009 en 500 medewerkers (fte) is Sanders een kleine
speler. Sligro is met een omzet van 2,3 mrd. euro, waarvan 727 mln. euro afkomstig is
van de 123 supermarkten onder de naam Golff en EMTÉ, een landelijk opererend
supermarktconcern en beduidend groter dan Sanders. Het marktaandeel van Sligro
bedraagt ongeveer 3%. Het concern uit Veghel zit in een ombouwproces waarbij de
Golff-supermarkten zullen worden omgevormd tot een EMTÉ-supermarkt en de bestaande
EMTÉ-supermarkten tot een EMTÉ-supermarkt nieuwe stijl. Het merendeel van de 22
supermarkten, die opereren onder de naam Sanders Supermarkten, krijgt eveneens
EMTÉ op de winkelpui, terwijl een beperkt aantal zal worden verkocht. Tot de overname
behoort ook het vleesverwerkingsbedrijf van Sanders, dat zich ten dienste stelt van de
supermarkten (Sligro/Sanvier, 2010).
Geen toekomst weggelegd voor kleine supermarkten
Met de overname van Sanders Supermarkten door Sligro is, na de eerdere inlijving van

76

Super de Boer door Jumbo Supermarkten, sprake van een verdere concentratie van het
aantal supermarktketens. Een aantal supermarktformules is gedoemd te verdwijnen en
daarmee hun namen uit het straatbeeld. De verwachting is dat er op termijn tien formules
overblijven, tegen twintig nu (FD, 2010). Door schaalvergroting en sanering is het aantal
ondernemingen en vestigingen de afgelopen jaren al afgenomen. Verwacht wordt dat het
winkelbestand de komende jaren verder in aantal zal dalen. Supermarktorganisaties gaan
er steeds meer toe over onrendabele winkels, die niet zijn te verkopen, eenvoudigweg te
sluiten. Vooral fullservicesupermarkten kleiner dan 1.200 m2 brutovloeroppervlakte, die
in een sterk concurrerende omgeving opereren en onvoldoende parkeergelegenheid
hebben krijgen het moeilijk. De verwachting is dat binnen vijf jaar 500 van dergelijke
supermarkten zullen sluiten (Distrifood, 2010).
De grote supermarkten halen gemiddeld betere resultaten dan de kleine, waardoor er
meer mogelijkheden zijn om te investeren in de kwaliteit van de winkel. Van de kleine
supermarkten verwachtte 20% 2010 met verlies af te sluiten, tegen 8% van de
ondernemers met een grote supermarkt (ING, 2010). De speciaalzaak, de tegenhanger
van de supermarkt, heeft het al jaren moeilijk. Zij leggen het af tegen de supermarkten,
die weten te profiteren van de behoefte van de consument om alle boodschappen onder
één dak te doen, het zogenaamde one-stop-shopping. Supermarkten kunnen ook beter
inspelen op het veranderende consumentengedrag, waarbij de ruime openstelling, ook
op zondag, in hun voordeel werkt. Speciaalzaken die het wel goed doen, zijn vooral
winkels die zich richten op de bovenkant van de markt. Zij onderscheiden van de
gemiddelde supermarkt zich met een hoogwaardig assortiment en dito dienstverlening
(Rabobank, 2010).

4

Albert Heijn maakt entree in België
Nadat Albert Heijn al in 2009 te kennen gaf toe te willen treden tot de Belgische markt,
is de opening van de eerste Albert Heijn supermarkt in België nu een feit. In maart 2011
is in de Belgische gemeente Brasschaat een franchisewinkel van 1.200 m2 geopend
onder de vlag van Albert Heijn. Als franchisegever bepaalt Albert Heijn de prijzen, folder,
klantenkaart en het assortiment, dat grotendeels wordt afgestemd op de Belgische
consument. De intentie is om op termijn een substantieel marktaandeel te bemachtigen
door de opening van meerdere Albert Heijn supermarkten. Naar verluidt is Albert Heijn
naarstig op zoek naar franchisenemers. Franchising is een constructie die in België,
meer nog dan in Nederland, onder supermarktondernemers veel voorkomt.
Het supermarktconcern zal op de Belgische markt moeten opboksen tegen lokale en
internationaal georiënteerde supermarktketens, waaronder het Belgische Delhaize. Een
samenwerking of fusie tussen beide supermarktgiganten wordt door marktkenners niet
voor onmogelijk gehouden, met als doel in Europa en de Verenigde Staten, waar beide
partijen actief zijn, de concurrentie aan te gaan met grote wereldspelers als Tesco,
Carrefour en Wal-Mart (FD, 2011).
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De toetreding van Albert Heijn tot de Belgische markt lijkt vooral ingegeven door de
beperkte groeimogelijkheden in Nederland. Met een marktaandeel van ruim een derde
lijkt het van oorsprong Zaanse supermarktconcern aan de grenzen van zijn groei te zijn
gekomen (tabel 4.8). Een overname van een Nederlandse supermarktketen zal
vermoedelijk problemen geven bij de mededingingsautoriteiten.
Tabel 4.8

Marktaandelen en aantal winkels van een aantal supermarktformules, 2010

Onderneming en formules

Omzet (mln. euro)

Aantal winkels

Marktaandeel (%)

Ahold - Albert Heijn

10.000

832

33,6

Schuitema - C1000

3.749

395

11,5

Aldi Nederland - Aldi

2.500

486

7,9

Sperwer Groep - PLUS

1.910

274

6,0

Lidl Nederland - Lidl

1.800

336

5,6

Jumbo Supermarkten - Jumbo

1.770

174

5,5

Super de Boer a - Super de Boer

1.740

190

5,5

a Eind 2009 overgenomen door Jumbo Supermarkten.
Bron: jaarverslagen, websites, persberichten en consultants.

4
Zondagverkopen in de lift
Boodschappen doen op zondag wint aan populariteit. In 2010 werd gemiddeld
1,2% van de omzet van supermarkten behaald op zondag, tegen 0,9% in 2009.
Het gaat om een bedrag van circa 365 mln. euro. Ten opzichte van 2007 zijn de
verkopen op zondag bijna verdubbeld. Het bedrag van 365 mln. euro lijkt in eerste
instantie misschien niet veel, maar moet wel worden bezien tegen de achtergrond
dat niet alle supermarkten op zondag open (mogen) zijn en dat de winkels die wel
open zijn dat vaak maar een deel van de dag zijn.
Vooral jongeren, alleenstaanden en huishoudens in de grote steden doen op
zondag boodschappen en dan vooral in de middag. Ruim 35% van de huishoudens
heeft het afgelopen jaar weleens boodschappen gedaan op zondag, tegen 32% het
jaar ervoor. Op zondag worden relatief weinig koffie, thee en ontbijtproducten
verkocht, en meer luxeproducten als maaltijden, pizza’s, wijn en consumptie-ijs. De
verwachting is dat de stijging van de zondagomzet de komende jaren zal
toenemen, hoewel dit mede afhankelijk zal zijn van het regeringsbeleid. De
avondomzet van supermarkten staat daarentegen onder druk. Dit wordt
veroorzaakt door de toenemende populariteit van de zondag en het afnemende
belang van de vrijdag. Wel bleef vrijdag in 2010 de populairste dag om
boodschappen te doen, op die dag behalen de supermarkten bijna 23% van de
weekomzet. In 2007 was dit nog ruim 24% (www.gfk.nl).
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4.4.2

Het Beter Leven kenmerk
Het Beter Leven kenmerk is in 2007 gelanceerd door de Dierenbescherming, tegelijk
met de introductie van het tussensegment concept ‘Volwaard kip’, en concretiseert het
beleid van de Dierenbescherming voor het stimuleren van het zogenaamde
tussensegment, zoals scharrelvlees naast biologisch vlees. Tussensegmentproducten
zijn voor de Dierenbescherming aantrekkelijke marktinitiatieven, omdat ze een
welzijnsverbetering kunnen opleveren op grote schaal, en op termijn wellicht regulier
vlees kunnen vervangen. De Nederlandse overheid is van mening dat verbetering van
dierenwelzijn vooral door marktpartijen moet worden opgepakt (Beers et al., 2007).
De Dierenbescherming tracht vooral diervriendelijk (koop)gedrag te stimuleren en
participeert in verschillende coalities die tussensegmentproducten ontwikkelen.
Ze verbindt daar haar logo aan om de vele consumenten die biologische producten te
duur vinden, een diervriendelijker alternatief te bieden (Ingenbleek en Immink, 2011).
De bezorgdheid om dierenwelzijn bij consumenten groeit (EC, 2010), het assortiment
zou moeten aansluiten bij deze trend. Voor supermarkten is het in dat kader aantrekkelijk
als zij geassocieerd worden met de Dierenbescherming. De verkrijgbaarheid van Beter
Leven producten in steeds meer supermarkten is hiervoor illustratief (Ingenbleek et al.,
2008).
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Keurmerken als marketinginstrument
Het Beter Leven kenmerk van de Dierenbescherming past in de ontwikkeling van
keurmerken als marketinginstrument (Ingenbleek et al., 2009). Wanneer een belangrijke
speler op de markt een alliantie sluit met een maatschappelijke organisatie en dit met
behulp van een keurmerk onderstreept, dan zullen anderen in veel gevallen volgen en
wordt het bestaan van verschillende keurmerken onvermijdelijk. Dat roept de vraag op
waarom het Beter Leven kenmerk op dit moment het enige is. Maar het Wereld Natuur
Fonds (WNF) heeft al aangekondigd met een eigen keurmerk te komen voor kweekvis,
onder auspiciën van de Aquaculture Stewardship Council. Het WNF heeft zich ook al
ingelaten met de productieomstandigheden van Braziliaans rundvlees. Naar verwachting
zullen andere ngo’s volgen.
Het Beter Leven kenmerk vormt, met zijn verschillende niveaus van sterren, een
uitdaging voor bedrijven. Dat verklaart mede het succes; dit beleid spreekt ondernemers
aan, in tegenstelling tot het activisme van ngo’s uit het verleden. Al heeft dat laatste er
wel voor gezorgd dat bedrijven steeds kritischer zijn geworden over de manier waarop
hun inputs worden geproduceerd. Keurmerken als Beter Leven spelen een belangrijke rol
bij het formuleren en legitimeren van de standaard. Het maakt duidelijk dat in
coalitieverband gewerkt wordt aan maatschappelijke vraagstukken, die steeds complexer
worden en die bedrijven niet meer alleen kunnen oplossen. Een dergelijke werkwijze
maakt het mogelijk om grote stappen in de goede richting te zetten.
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Beter Leven kenmerk snel succesvol
Het aantal producten met het Beter Leven kenmerk, is fors gegroeid de afgelopen jaren.
Tabel 4.9 geeft een overzicht van de nieuwe standaarden die zijn ontwikkeld in
samenwerking met de Dierenbescherming. De invulling daarvan verloopt niet altijd
soepel. Een concreet discussiepunt is: welk productiesysteem krijgt hoeveel sterren?
Bij de start van het Beter Leven kenmerk stond vast dat het hoogste aantal, drie, voor
biologisch geldt. Met de toekenning van 3-sterren aan het niet-biologische Rondeel-ei
ontstond dan ook enige verwarring. Welfare Quality, een instrument dat verschillende
niveaus in dierenwelzijn onderscheidt aan de hand van het welbevinden van het dier,
brengt hierin verbetering. Recent is bij een meting bij een Rondeelstal de meetlat van
Welfare Quality gebruikt om objectief vast te kunnen stellen of dit systeem inderdaad drie
sterren waard is. Het gebruik van een meetinstrument waarover grote consensus bestaat
in de wetenschap, komt ook tegemoet aan het bezwaar dat de Dierenbescherming zowel
de standaard definieert, als de uitvoering ervan controleert. Met de toepassing van
Welfare Quality door de Dierenbescherming voor het Beter Leven kenmerk loopt
Nederland op dit gebied voorop.
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Tabel 4.9

Tussensegmentproducten voor dierenwelzijn

Varkensvlees
1-ster ★

Jumbo Bewust varkensvlees

De varkens liggen in een nieuw type stal met strooisel.

Scharrelvarkensvlees Albert Heijn

Initiatief van AH, Vion en Dierenbescherming met als doelstelling
gefaseerd het gangbare varkensvlees te vervangen door
varkensvlees met 1 ster.

Scharrelvarkensvlees van
Albert Heijn onder Puur& Eerlijk

Initiatief van Albert Heijn en de Dierenbescherming. Het vlees
komt uit Engeland.

Peter’s Farm

Concept voor blank kalfsvlees met extra ruimte door grote
groepshuisvesting

Van Drie

De Dierenbescherming heeft samen met VanDrie een standaard
opgesteld voor de productie van blank kalfsvlees.

Scharrelrundvlees van
Albert Heijn onder Puur& Eerlijk

Een initiatief van Albert Heijn en de Dierenbescherming.
Dit vlees komt uit Ierland.

Volwaard

In januari 2007 geïntroduceerd in supermarkten Jumbo, Coop,
Albert Heijn; al snel volgden andere supermarkten (o.a. Deen en
Plus).

Scharrelkip van Albert Heijn onder
Puur& Eerlijk

Initiatief van Albert Heijn, Plukon en de Dierenbescherming.

2-sterren ★ ★

Scharrelkip met uitloop

Vlees komt (deels) uit Nederland (Kemper kip) en uit Frankrijk.

3-sterren ★ ★ ★

Label Rouge

Scharrelkippen uit Frankrijk.

1-ster ★

Scharreleiplus

Initiatief van Super de Boer, Kwetters en de Dierenbescherming.

2-sterren ★ ★

Vrije uitloop eieren

Aangeboden bij Albert Heijn onder Puur & Eerlijk.

3-sterren ★ ★ ★

Rondeel-ei

Aangeboden bij Albert Heijn onder Puur & Eerlijk.

2-sterren ★ ★
Kalfsvlees
1-ster ★

Rundvlees
1-ster ★
Kip
1-ster ★

Eieren
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4.5

Horeca
De Nederlandse horeca telt ongeveer 42.800 bedrijven, die werkgelegenheid bieden aan
328.500 personen. Volgens het Bedrijfschap Horeca worden de volgende sectoren tot
de Nederlandse horeca gerekend: drankensector, fastservicesector, restaurantsector en
hotelsector. Binnen de vier genoemde sectoren is een grote verscheidenheid aan
bedrijven actief. Tot de drankensector worden naast cafés en bars onder andere ook de
kiosk en het strandbedrijf gerekend. De fastservicesector omvat naast de lunchroom, de
snackbar en het fastfoodrestaurant ook de restauratie. Tot de restaurantsector behoort
het traditionele restaurant, maar ook de bistro en het wegrestaurant. De hotelsector ten
slotte is opgebouwd uit hotel-garni, hotel-café, hotel-café-restaurant en pension.
De genoemde sectoren worden ook wel aangeduid als het foodservicekanaal: alle
verkoopplaatsen van voedsel buiten de supermarkt en speciaalzaken om.
De omvang van de consumptieve bestedingen van huishoudens in de horeca loopt
sinds de economische crisis, die zich in 2008 manifesteerde, snel terug. Tot die tijd
namen de bestedingen in de horeca juist sterk toe. Voordat de economische crisis zich
aandiende, werd de verwachting uitgesproken dat de helft van de consumptieve
bestedingen aan voedings- en genotmiddelen door huishoudens, weleens in de horeca
zou kunnen plaatsvinden. Deze verwachting komt vooralsnog niet uit. Het foodservicekanaal verliest terrein aan de supermarkten. Consumenten vinden eten buiten de deur te
duur geworden. Supermarkten spelen daar op in door foodserviceactiviteiten aan te
bieden, waarmee zij zich begeven op het terrein van de horeca. Het nuttigen van de
maaltijden in een restaurant binnen de supermarkt is, in tegenstelling tot het buitenland,
in Nederland nog geen gemeengoed (Distrifood, 2010a).

4

Omzet horeca omlaag
De totale horeca zette in 2010 0,9% minder om dan in 2009 (tabel 4.10). De prijzen
stegen met 2%, het volume daalde met 2,9% (CBS, 2011b). De horeca kampt met
relatief veel faillissementen. Hoewel het totaal aantal gefailleerde bedrijven in 2010 10%
lager was dan in 2009, nam het aantal faillissementen in de horeca met 7% toe. Alleen in
de bouwnijverheid was het aantal faillissementen groter. In de horeca ging het vooral om
restaurants en cafés die het hoofd niet boven waterkonden houden (CBS, 2011).

Tabel 4.10

Uitgaven (mln. euro) door huishoudens in de horeca in Nederland, 2005-2009

Consumptieve bestedingen huishoudens in horeca
Idem, als percentage van totale consumptieve bestedingen
huishoudens aan voedings- en genotmiddelen

2005

2006

2007

2008

2009

12.540

13.124

13.838

13.919

13.235

27,2

27,2

27,9

26,8

25,6

Bron: CBS Statline, bewerking LEI.
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Hogere voedselprijzen zetten de marges onder druk, terwijl ondernemers moeite hebben
om de hogere prijzen door te berekenen (ING, 2011). De horeca neemt allerhande
maatregelen om het tij te keren. Bezuinigen op personele lasten, acties om klanten te
lokken en het aanpassen van het assortiment zijn daar enkele van (Synovate, 2011).
4.6

Consumptie van voedings- en genotmiddelen

4.6.1.

Voedingspatronen en gezondheid
De totale bestedingen van huishoudens beliepen in 2009 bijna 263 mrd. euro, 3% minder
dan in 2008 (tabel 4.11). Hiervan had bijna 15%, ruim 39 mrd. euro, betrekking op
voedings- en genotmiddelen.
Tabel 4.11

4

Consumptieve bestedingen (mrd. euro) van huishoudens, 2005-2009
2005

2006

2007

2008

2009

Aardappelen, groenten en fruit

2,1

2,2

2,4

2,6

2,6

Vis- en vleesproducten

5,5

5,7

5,7

5,9

5,9

Zuivelproducten

3,2

3,2

3,4

3,8

3,7

Graan- en zetmeelproducten

0,3

0,3

0,3

0,4

0,4

Oliën en vetten

0,3

0,3

0,3

0,3

0,3

Dranken

3,3

3,4

3,5

3,8

3,8

Tabak

3,5

3,6

3,7

4,1

4,3

21,1

22,2

23,0

24,4

24,4

12,5

12,9

13,6

14,5

14,8

Totaal voedingsmiddelen
Totaal genotmiddelen
Totaal voedings- en genotmiddelen

a

Totale consumptieve bestedingen
Aandeel (%) voedings- en genotmiddelen

33,6

35,1

36,6

38,9

39,2

249,5

254,4

263,4

270,8

262,6

13,5

13,8

13,9

14,3

14,9

a exclusief uitgaven in horeca en catering.
Bron: CBS, bewerking LEI

De algemene cijfers uit tabel 4.11 zeggen weinig over het feitelijke eetgedrag van
Nederlanders. Zo blijken volwassen Nederlanders niet altijd twee ons groenten en twee
keer fruit per dag te eten, de dagelijks geadviseerde hoeveelheid (PT, 2010).
Mensen met een lage sociaaleconomische status hebben over het algemeen een
slechtere gezondheid dan mensen met een hogere sociaaleconomische status.
De overheid wil deze gezondheidsverschillen verkleinen, onder meer via het eetgedrag.
Vaak wordt minder belang gehecht aan gezonde voeding, veelal wegens een gebrek aan
kennis. Een van de instrumenten die daarin verandering kan brengen, is het Ik Kies
Bewust-logo, dat mensen helpt bij het maken van een gezonde keuze (zie kader).
Veel mensen met een lage sociaaleconomische status hechten nu weinig belang aan het
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logo. Ze vinden de smaak van het product of de uitstraling ervan belangrijker. Zij die
wel openstaan voor het logo vinden het te verwarrend, geloven het niet of vinden
smaak toch belangrijker (Meeusen et al., 2010). De Nederlandse consument legt
de verantwoordelijkheid voor gezond voedsel vooral bij zichzelf. Driekwart van de
Nederlanders denkt dat gezonder eten de kans op kanker verkleint, terwijl ruim de helft
van mening is dat labels op voeding en drank kunnen helpen om gezonder te eten.
Daarentegen zijn Nederlanders minder uitgesproken van mening dat actie vanuit de
overheid om gezonder te eten noodzakelijk is, bijvoorbeeld in de vorm van het heffen
van extra belasting op ongezonde voeding (TNS NIPO, 2011).
Promotiecampagne groente- en fruit van start
In februari 2011 is het Nederlandse bedrijfsleven met de promotiecampagne verwerkte
groenten en fruit gestart. De boodschap van de campagne luidt: Vers verwerkte
groenten. Lekker en gezond. De 2x2-boodschap (twee ons groenten en twee keer fruit
per dag) benadrukt dat vers verwerkte groenten ook bijdragen aan de dagelijkse portie
‘2x2’. Gezinnen met kinderen van 0 tot 12 jaar zijn de primaire doelgroep (PT, 2010a).
De promotiecampagne verwerkte groenten en fruit is onderdeel van drie programma’s
voor de promotie van groenten en fruit. De andere twee hebben betrekking op
champignons en verse groenten en fruit. De drie programma’s hebben een looptijd van
drie jaar, zijn ingediend door het GroentenFruit Bureau (GFB) en goedgekeurd door de
Europese Commissie. Het gaat voor Nederland om een totale EU-bijdrage van ruim 5,1
mln. euro. Het Nederlandse bedrijfsleven doet eveneens een flinke duit in het zakje (LNV,
2010).

4

Stichting Ik Kies Bewust en Albert Heijn slaan handen ineen
Na langdurige gesprekken hebben de Stichting Ik Kies Bewust en Albert Heijn
overeenstemming bereikt over één landelijk voedselkeuzelogo. Albert Heijn treedt hierbij
toe tot de Stichting Ik Kies bewust. In september 2005 kwam Albert Heijn met het
Gezonde Keuze Klavertje op de markt. Dit logo is uitsluitend te vinden op de eigen
huismerken van Albert Heijn. Het Ik Kies Bewust-logo deed in mei 2006 zijn intrede en is
een initiatief van de merkartikelenfabrikanten Unilever en de toen nog niet gefuseerde
zuivelcoöperaties Campina en Friesland Foods. Ik Kies Bewust staat open voor alle
voedingsmiddelenproducenten en hun merken, mits wordt voldaan aan de eisen met
betrekking tot de hoeveelheid verzadigd vet, transvet, zout en suiker. Het logo wordt
toegekend door de daartoe opgerichte Stichting Ik Kies Bewust (Pronk et al., 2009). Na
1 maart 2011 zullen fabrikanten de twee oude logo’s op hun producten vervangen door
het nieuwe voedselkeuzelogo in twee kleuren, groen (gezondere keuze) en blauw
(bewuste keuze). Groen is de betere keuze binnen de productgroep uit de
basisvoedingsmiddelen en blauw de betere keuze uit een productgroep die niet tot de
basisvoeding behoort. Voor het vervangen van de twee oude logo’s door het nieuwe
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landelijk voedselkeuzelogo is een termijn uitgetrokken van twee jaar. Met de
samenvoeging van beide logo’s en de toetreding van Albert Heijn tot de Stichting Ik Kies
Bewust ontstaat een samenwerkingsverband tussen supermarktketens, producenten en
cateraars, waardoor 6.600 producten van het nieuwe voedselkeuzelogo worden voorzien
(Stichting Ik Kies Bewust, 2011).
4.6.2

4
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Biologische voeding
Consumenten gaven in 2010 voor ruim 752 miljoen euro uit aan biologische voeding,
13% meer dan in 2009 (TF, 2011). Het meeste wordt besteed aan aardappelen,
groenten en fruit, met een aandeel van bijna 22%, gevolgd door zuivel met een aandeel
van ruim 17%. De forse groei laat onverlet dat op het totaal van de voedselbestedingen
het aandeel biologisch in 2009 nog geen 1,7% bedroeg.
De vraag naar biologische producten in alle afzetkanalen groeit, het sterkst in het
supermarktkanaal. Dit komt vooral door het steeds groter wordende assortiment aan
biologische producten, maar ook door de toenemende verkoop van het bestaande
assortiment. In het derde kwartaal 2010 boekten de supermarkten een 20% hogere
omzet in vergelijking met dezelfde periode het jaar ervoor en de grootste groei in de
afgelopen tien jaar (EL&I, 2011).
Het segment zuivel groeide met 37% het sterkst. Supermarkten hebben een aandeel
van bijna 50% in de verkoop van biologische zuivel (Biologica, 2010). De groei in de
verkoop vindt vooral plaats in de categorie dagverse zuivel, met name ook door het op
de markt komen van dagverse biologische melk van Arla, een Deense zuivelcoöperatie
en tevens de grootste biologische zuivelonderneming in de wereld. Sinds mei 2009 is
het onder de naam Arla Foods Nederland in Nijkerk gevestigd. Arla Foods, zelf in 2000
ontstaan uit een fusie tussen het Deense MD Foods en het Zweedse Arla, nam in 2009 in
Nijkerk door toedoen van de mededingingsautoriteiten de zuivelactiviteiten over van het
gefuseerde FrieslandCampina. In Nijkerk wordt gangbare melk onder huismerk en onder
het A-merk Friesche Vlag geproduceerd. De daarvoor benodigde melk wordt geleverd
door FrieslandCampina, die een leveringsplicht heeft tot 2017. De merknaam Friesche
Vlag mag Arla twee jaar langer gebruiken, tot 2019.
Naast gangbare melk produceert Arla Foods Nederland sinds kort biologische melk
onder het merk Arla, dat in Nederland in 2010 voor het eerst op de markt kwam en in
2011 als biologisch merk verder zal worden uitgebouwd. De daarvoor benodigde
biologische melk is in Nederland echter onvoldoende voorhanden. De zuivelcoöperatie
Arla, die 8.000 leden melkveehouders in Denemarken en Zweden heeft, laat de melk
overkomen uit Denemarken, geproduceerd door (een deel van) hun leden. Arla streeft
naar een verdubbeling van het aanbod biologische dagverse melk in de schappen van de
supermarkten in drie jaar tijd (AD, 2010).

4.6.3

Duurzaam consumeren: Voedselbalans 2011
De ambitie van EL&I is, zo blijkt uit de Nota Duurzaam voedsel, om de productie en
consumptie van voedsel te verduurzamen (LNV, 2009). De studie Voedselbalans 2011
gaat na hoe en in hoeverre consumenten en aanbieders bijdragen aan de realisatie van
deze ambities. Om dit te achterhalen zijn 29 diepte-interviews gehouden met captains of
food industry, zijn 197 uitgebreide enquêtes ingevuld door ondernemers in de
voedselsector en zijn 3.700 consumenten ondervraagd aan de hand van een uitvoerige
vragenlijst.
Het algemene beeld dat opstijgt uit deze empirische studies, is dat zowel
consumenten als aanbieders belang hechten aan het consumeren en produceren van
duurzaam voedsel. Maar in de praktijk voegen consumenten en aanbieders vaak niet de
daad bij het woord. De interactie tussen consumenten en aanbieders ondervindt hinder
van deze kloof tussen denken en doen aan beide zijden van de voedselmarkt, wat de
voortgang van het proces van verduurzaming belemmert.
Immers, van de kant van consumenten is de huidige vraag naar duurzaam voedsel
vooralsnog bescheiden. Mede hierdoor creëren consumenten geen sociale omgeving
met sterke stimuli die duurzaam tot norm verheffen. Onder aanbieders bestaat
terughoudendheid en onzekerheid over hoe duurzaamheid van backoffice naar frontoffice
te krijgen. Duurzaam bedrijfsbeleid richt zich bijvoorbeeld vaak op energiereductie van
opslag of transport (backoffice) en niet over het vergroten van het duurzame
productassortiment (frontoffice). Het potentieel voor verduurzaming in de voedselmarkt
wordt dan ook slechts gedeeltelijk aangesproken en gerealiseerd.
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Duurzaam eten in de dagelijkse praktijk
Duurzaamheid is een complex containerbegrip, waar veel onder valt te scharen.
Te denken valt aan milieuaspecten als biodiversiteit, waterverbruik, erosie, verspilling of
emissie van broeikasgassen, aan ethische aspecten als dierenwelzijn en eerlijke handel
evenals aan sociaal-culturele aspecten als smaak, identiteit, streek- en seizoensgebondenheid. Als de productie en consumptie van voedsel duurzaam heet, dan betekent
dit dat er nadrukkelijk oog en respect is voor verbetering van het welzijn van milieu,
mens en dier. Deze algemene interpretatie houdt in dat duurzaamheid haaks staat op
aantasting en afkalving van de kwaliteit van menselijk en dierlijk leven en die van de
natuurlijke omgeving.
Consumptie en duurzaamheid zijn lang als elkaar uitsluitend beschouwd. Daarom is
consumptie ook lang buiten het denken over duurzaamheid gebleven. Maar als
consumptie een belangrijke oorzaak is van aantasting van het ecosysteem, dan is het
logisch dat consumptie ook een belangrijk aandeel in de oplossing krijgt. Deze denkroute
is nog weinig bewandeld.
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Duurzaam consumeren blijkt in de praktijk ook een stuk eenvoudiger dan wel eens
gedacht. Er zijn verbluffend simpele ‘spijswetten’ die duurzame voedselconsumptie
concreet vorm en inhoud geven. Duurzaam eten hoeft niet te betekenen dat we terug
keren naar een consumptiepatroon uit lang vervlogen tijden waarin schraalhans
keukenmeester was. Evenmin betekent duurzaam eten noodzakelijkerwijs een complete
verandering van het gebruikelijke voedingspatroon. Dergelijke schrikbeelden zijn hard aan
vervanging toe en kunnen plaatsmaken voor praktisch haalbare en laagdrempelige
handelingsopties. Het gaat dan om simpele zaken als: eet ten minste één dag per week
geen vlees, let op hoeveel en hoe vaak je je boterhammen met vleeswaren belegt, matig
je consumptie van melk en kaas, les je dorst zoveel en zo vaak mogelijk met kraanwater,
eet vaker groenten en fruit van lokale origine met de seizoenen mee in plaats van
out-of-season, doe aan de hand van een boodschappenbriefje inkopen, ga zo vaak
mogelijk met de fiets of lopend naar de (super)markt en kook 'afgepast' door een
weegschaal te gebruiken in de keuken.

4

4.7

Ontwikkelingen in de agrarische keten

4.7.1

De varkenshouderijketen
Het aantal varkensslachterijen is de afgelopen jaren gelijk gebleven. VION neemt het
merendeel van de binnenlandse slachtingen voor zijn rekening. Het aandeel van VION is
in 2010 licht gedaald en bedraagt circa 53%. De export van levende varkens over de
afgelopen 10 jaar laat een sterke groei zien, maar lijkt zich langzamerhand te
stabiliseren. Van de in Nederland geproduceerde vleesvarkens worden de laatste jaren
circa 4,8 miljoen dieren in het buitenland geslacht. Duitsland neemt met een aandeel van
circa 80% verreweg het grootste deel van de export voor zijn rekening. Van de
resterende uitvoer gaat een belangrijk deel naar Hongarije en Polen. De invoer van
varkens laat de laatste jaren een geringe groei zien en deze vindt grotendeels plaats
vanuit België.
Nederland wordt steeds meer de kraamkamer van Europa als het gaat om de
biggenproductie. Het afgelopen jaar zijn er 6,4 miljoen biggen uitgevoerd. De helft van
de uitgevoerde biggen gaat naar Duitsland, al ondervinden de exporteurs op de Duitse
markt steeds meer concurrentie van Deense biggen. Het aandeel van de zuidelijke
lidstaten, Spanje en Italië, is in de loop der jaren sterk afgenomen. De uitvoer naar
Oost-Europese landen groeit de laatste jaren flink. De belangrijkste afnemers zijn Polen
en Roemenië met een gezamenlijk aandeel van circa 20%.
Het aantreffen van dioxine in eieren en vlees in Duitsland, vanwege met dioxine
verontreinigde vetten in veevoer, zorgde aan het begin van het jaar voor veel onrust op
de varkensmarkt (zie ook §3.2.2). Om het prijspeil te ondersteunen is tijdelijk een
particuliere opslagregeling voor varkensvlees in het leven geroepen.
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De teleurstellende ontwikkeling van de varkensprijs in combinatie met de sterk gestegen
voerkosten zorgen al enige tijd voor tegenvallende bedrijfsresultaten in de primaire
sector. Dit was voor de producenten reden om nogmaals aandacht te vragen voor de
prijsvorming van varkensvlees in de keten.

Figuur 4.1

De keten rond de varkenshouderij, 2010

Mengvoeder
industrie
87 ondernemingen a
5.936.000 ton c
Import vee
1.008.300
stuks
Import vlees
268.500
ton

Vochtrijke
diervoederindustrie
17 ondernemingen b
2.970.000 ton c

Veehouderij
7.030 bedrijven
24.168.700 stuks

Export vee
11.257.000
stuks

Slachterij
14 slachterijen d
1.286.765 ton

Export vlees
865.000
ton

Verbruik vlees (per hoofd)
41,8 kg

4

a 2004;
b Ondernemingen die lid zijn van de Overleggroep Producenten Natte Veevoeders (OPNV). Naast deze ondernemingen is het
Centraal Brouwerij Kantoor (CBK) lid van de OPNV. Het CBK vertegenwoordigt vrijwel alle bierbrouwerijen die in Nederland
actief zijn. Gezamenlijk realiseren de leden van de OPNV ongeveer 80% van de afzet aan vochtrijke diervoeders;
c 2009;
d alleen slachterijen met meer dan 100.000 slachtingen per jaar.
Bron: CBS, FEFAC, PD en PVE, bewerking LEI.

4.7.2

De sierteeltketen
In tien jaar tijd daalde het aantal gespecialiseerde productiebedrijven van snijbloemen en
pot- en perkplanten respectievelijk met ongeveer 55 en 40%. Het totale areaal sierteelt
daalde minder snel (-22%), zodat de bedrijven inmiddels een stuk groter zijn. Ook in
andere schakels is sprake van schaalvergroting en concentratie. Zo integreerde
bloemenveiling FloraHolland begin 2010 alle activiteiten van Tele Flower Auction (TFA)
in haar bedrijfsprocessen en werd in het najaar van 2010 de joint venture tussen
FloraHolland en het Duitse bedrijf Landgard een feit door de start van een nieuwe
gezamenlijke veilinglocatie Rhein-Maas, net over de grens in Duitsland. Fusieveiling
Plantion bracht haar activiteiten uit Bemmel en Utrecht in 2010 samen in een nieuw
veilinggebouw in Ede.
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Ook bij de belangrijkste klanten van de veiling, de groothandel, gaat de concentratie
door. In 2005 waren er ruim 1.000 exporterende groothandelaren, in 2010 was dit met
een kwart gedaald naar 765. In 2010 namen slechts 41 bedrijven (ruim 5% van het
totaal) de helft van de exportwaarde voor hun rekening (HBAG, 2011).
Figuur 4.2

De keten rond de sierteeltsector, 2010

Opkweek
Opkweekmateriaal bloemisterijproducten
Bloemenzaden

Importwaarde b
Snijbloemen
Potplanten
Tuinplanten
Totaal

4

Sierteelt
608 mln.
58 mln.
37 mln.
703 mln.

Bedrijven
Areaal a
Productiewaarde

2 bloemenveilingen, 7 veillocaties
Omzet snijbloemen
2.387 mln.
Omzet kamerplanten 1.458 mln.
Omzet tuinplanten
80 mln.
Totaal
4.226 mln.

Snijbloemen
1.710
2.600 ha
2.110 mln.

145 ha
11 ha

Pot- en perkplanten
1.210
1.810 ha
2.000 mln.

2.350 groothandelaren in bloemen en planten, waarvan
765 exporterende groothandelaren
Exporterende groothandelaren in snijbloemen:
628
Exporterende groothandelaren in pot- en tuinplanten:
601

Detailhandel c
Snijbloemen: bloemist (42%), supermarkt (29%)
Kamerplanten: tuincentrum (45%), bloemist (21%)

Consumentenmarkt

Exportwaarde
Snijbloemen:
3.154 mln.
Pot- en tuinplanten: 1.993 mln.
Totaal
5.147 mln.

Bedrijvenmarkt

a Snijbloemen, inclusief opkweekmateriaal en bloemzaden;
b import o.b.v. omzet bloemenveilingen;
c afzetkanalen op basis van volume in Nederland.
Bronnen: CBS, HBAG, PT en VBN.

De hoge mate van flexibiliteit en snelheid in de logistieke verhandeling van
sierteeltproducten die Nederland momenteel heeft, is een prestatie van de hele keten
(Rabobank, 2011). De positie van de bloemenveilingen in deze handel is in de afgelopen
decennia versterkt door verlaging van de transactiekosten (Bunte, 2010). Mede hierdoor
is in de periode 2005-2010 de import via de bloemenveilingen gestegen met 23% tot
ruim 700 mln. euro (figuur 4.2). De productie van snijbloemen groeit echter wereldwijd en
productiebedrijven in bijvoorbeeld Afrika weten steeds vaker direct klanten te vinden in
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groeimarkten. Om de draaischijffunctie (samenbrengen van vraag en aanbod) van
Nederland te handhaven en afnemers tegen lage kosten op tijd te kunnen blijven
aanleveren, wordt naar alternatieve vervoersmogelijkheden gezocht. Waar mogelijk wordt
de distributieketen verkort, vooral omdat het wegtransport zijn voordelen ten opzichte van
andere vervoermogelijkheden dreigt kwijt te raken door congestie en stijgende kosten.
Zo heeft Floraholland in samenwerking met handel en vervoerders begin dit jaar een
Tradepark in Bremen geopend. Door de logistieke stromen en lokale productie beter te
ondersteunen, kan de internationale marktpositie worden versterkt en kunnen kosten
worden bespaard. Ook ontwikkelt trein- en zeetransport zich verder. In 2009 startte het
project Greenrail waarbij planten met de trein naar onder andere Italië werden vervoerd.
Medio 2010 hebben enkele ketenpartijen dit experiment voor een jaar gecontinueerd
(FloraHolland, 2010). De belangstelling voor transport per schip van sierteeltgewassen
neemt toe, zo bleek uit de eindconclusie van het project Cocos (Containerisatie en
Conditionering in de Sierteeltketen) in oktober 2010. Op de veilingen werkt men sinds
2010 aan een landelijke uniforme stapelwagen, naar verwachting is dit eind 2012
afgerond.
Digitalisering en automatisering verkoop.
Het aantal bemiddelingstransacties neemt toe, ten koste van de traditionele veilmethode,
de klok. Ten opzichte van 2008 groeide de verkoop via bemiddeling met 5%. Hiermee
nam het aandeel van de directe stromen binnen de bloemenveilingen in 2010 toe tot
bijna 40%. Toch gaat ook de klokverkoop met haar tijd mee, en zal de handel via de klok
zich waarschijnlijk stabiliseren tussen 50 en 60% van de veilingomzet (Rabobank,
2010a). Sinds 2010 zijn alle veilingklokken omgevormd tot projectieklokken en is bijna
de helft van de bloemenklokken intussen overgeschakeld op beeldveilen, waarbij het
product niet meer fysiek aanwezig hoeft te zijn. Bovendien kan er méér digitale
informatie over het product worden gegeven. Ruim 60% van alle bloemen werd in 2010
al verkocht zonder dat het product fysiek op de verkoopplek aanwezig was (FloraHolland,
2011).
Naast de genoemde zeven fysieke veillocaties in figuur 4.2 zijn er virtuele
inkoopplaatsen. Deels ook buitenlandse inkopers kunnen inmiddels, waar ook ter wereld,
online inkopen op alle veilingklokken door middel van Kopen op Afstand (KOA). De totale
omzet van FloraHolland groeide in 2010 met 6,9%, terwijl de KOA-omzet met 32% steeg.
Van de totale klokomzet van deze veiling wordt inmiddels 38% via KOA ingekocht
(Rabobank, 2011).
Eind 2008 startte FloraHolland tevens met een soort elektronisch bemiddelen via
Plantconnect voor planten en e-trade voor snijbloemen. In deze digitale systemen kunnen
kopers bestellingen doen bij kwekers die hun aanbod hier hebben geplaatst. In 2010
nam de omzet via e-Trade toe met 43% tot 11,8 mln. euro.

4
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Afzetkanalen in beweging.
Hoewel de traditionele afzetkanalen van bloemen (detaillist) en planten (tuincentrum) in
Nederland nog altijd een groot aandeel hebben in de verkoop (figuur 4.2), ontwikkelen de
niet-specialistische verkoopkanalen, zoals supermarkten, bouwcentra en het internet zich
verder. Zo steeg het volumeaandeel van de verkoop van bloemen via het
supermarktkanaal in Nederland van 25% in 2009 naar 29% in 2010. Steeds meer
huishoudens bestellen wel eens bloemen en planten via internet, in 2010 ging het om
11% van de huishoudens, tegen 8% in 2007 (PT, 2010b).
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Landelijk gebied
5

Kernpunten:
• forse bezuiniging op ILG-budget treft vooral natuur
• daling areaal verspreid glas
• verbetering ruimtelijke structuur reconstructiegebieden
• verkaveling grondgebonden landbouw verslechtert door schaalvergroting
• deelname particulieren aan natuurbeheer ver achter bij taakstelling
• areaal agrarisch natuurbeheer daalt
• meer boeren bieden recreatie aan op bedrijf
5.1

Beleid landelijk gebied
Sinds 2004 ligt het overheidsbeleid ten aanzien van het landelijk gebied vast in de Nota
Ruimte en de Agenda Vitaal Platteland (AVP). In de Nota Ruimte is de traditioneel sterke
greep van de rijksoverheid op de ruimtelijke ordening voor een groot deel losgelaten, en
kunnen provincies en gemeenten een meer autonome en pro-actieve rol spelen. In de
AVP zijn de beleidsdoelen voor het landelijk gebied samengevoegd, en in het
Meerjarenprogramma zijn afspraken gemaakt met provincies over de uitvoering van het
beleid (LNV, 2004).
De Nota Ruimte en de AVP zijn nader geconcretiseerd in de Wet ruimtelijke ordening
en de Wet Inrichting Landelijk Gebied (WILG), beide uit 2006. Op basis van de AVP is ook
het Investeringsbudget Landelijk Gebied (ILG) opgezet, waaruit diverse subsidieregelingen worden gefinancierd. De ILG-gelden worden uitgegeven op basis van
provinciale meerjarenplannen (pMJP’s), die de periode 2007-2013 bestrijken. Dit
hoofdstuk beschrijft recente ontwikkelingen op beide beleidsterreinen.

5.1.1

Agenda Vitaal Platteland
Het doel van de AVP is om zowel de leefbaarheid als de vitaliteit (productie en
werkgelegenheid) van het landelijk gebied te verbeteren. Het Rijk stelt de nationale
doelen vast en maakt afspraken met provincies over de prestaties die moeten worden
geleverd. De provincies zijn verantwoordelijk voor de besteding van het budget en de
realisatie van de afgesproken prestaties.
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De totale omvang van het ILG, zoals vastgelegd in de bestuursovereenkomsten, is
5,6 mrd. euro; het Rijk draagt 3,6 mrd. euro bij, provincies en derden de rest (IPO/LNV,
2010). Daarnaast is er in het kader van het ILG sprake van co-financiering die niet is
vastgelegd in de bestuursovereenkomsten. In totaal stellen provincies voor het landelijk
gebied een kleine 2 mrd. euro ter beschikking en derden 2,7 mrd. euro (IPO/LNV, 2010).
Een deel van de maatregelen in het ILG wordt mede gefinancierd door het Plattelandsontwikkelingsprogramma (POP) van de EU; voor de periode 2007-13 gaat het om zo’n
70 mln. euro per jaar (zie ook §3.1.2).
In het regeerakkoord uit oktober 2010 is zowel besloten om te bezuinigingen op het
ILG, als om het ILG verdergaand te decentraliseren: met andere woorden, de provincies
moeten een groter deel van de last dragen (VVD/CDA, 2010). De bezuinigingen, ruim
600 mln. euro op lopende provinciale meerjarenprogramma’s, zullen vooral ten laste
komen van de natuurdoelen, waar ook het leeuwendeel van de uitgaven zit. Voor de
aankoop en inrichting van natuurterreinen ten behoeve van de realisatie van de
ecologische hoofdstructuur (EHS) is in de bestuursovereenkomsten bijna 2,9 mrd. euro
gereserveerd. Onder andere de robuuste verbindingen in de EHS worden geschrapt en
de aankoop van grond voor natuur wordt gestaakt (zie ook §5.3). Verder wordt het
programma Recreatie om de Stad (RodS) beëindigd. Overleg tussen Rijk en provincies
hierover is nog gaande.
In 2010 is een interim-evaluatie van het ILG uitgevoerd (IPO/LNV, 2010). Uit de
evaluatie komt naar voren dat dankzij het ILG synergievoordelen zijn behaald ‘in de zin
van bundeling van budgetten, efficiëntie, kwaliteit en draagvlak’ (p.3). De inrichting van de
EHS en van RodS-gebieden is versneld, lastige processen in reconstructiegebieden zijn
vlot getrokken en gebiedsprocessen zorgen voor meer betrokkenheid van gebiedspartners. De financiën zijn echter problematisch: volgens het rapport zal in 2013 het
budget op zijn, zonder dat alle doelen zijn gerealiseerd. In 2010 was 65% van de
middelen belegd (besteed of reeds juridisch vastgelegd). De uitputting verschilt echter
per provincie en per thema/doel. Op een aantal doelen (EHS, reconstructie, structuur
grondgebonden landbouw) wordt in dit hoofdstuk ingegaan.

5

5.1.2

Ruimtelijke ordening
In Nederland is in de 20e eeuw de ruimtelijke ordening sterk verankerd geraakt: in een
dichtbevolkt land zag men de noodzaak om verstandig met de beperkte ruimte om te
gaan, en dit niet aan de markt over te laten. In het landelijk gebied betekende dit dat men
een scherpe ruimtelijke scheiding tussen stad en land wilde handhaven. Het buitengebied
was gereserveerd voor landbouw en recreatie en moest open blijven. Deze doelstellingen
zijn niet fundamenteel veranderd, maar het krachtenveld waarin ze worden nagestreefd is
dat wel: de landbouw, hoewel nog steeds verreweg de belangrijkste grondgebruiker, is
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minder dominant op het platteland. De invloed van burgers is groter geworden, en de
rijksoverheid heeft met de Nota Ruimte een stap teruggezet, waardoor meer
beslissingen worden genomen door gemeenten en provincies. Milieu- en natuurbelangen
wegen zwaarder dan vroeger, hoewel daarin onder het huidige kabinet een kentering lijkt
te zijn gekomen. Verder heeft de schaalvergroting in de landbouw gevolgen voor de
inrichting van het buitengebied: er is vraag naar grotere bouwblokken, terwijl gestopte
bedrijven vrijkomende gebouwen achterlaten waarmee iets moet gebeuren. Er is een
groeiende belangstelling voor verbreding en verdieping: niet-agrarische activiteiten op het
landbouwbedrijf, waarvoor vaak nieuwe regelingen nodig zijn (Wieringa en Van Boxtel,
2008). Ten slotte hebben diverse landelijke gebieden te maken met krimp, waarvoor
nieuw beleid nodig is. Op al deze tendensen moet het beleid een antwoord vinden.

5

De nieuwe Wet ruimtelijke ordening
Lange tijd heeft de opvatting geheerst dat de overheid de ruimtelijke ontwikkelingen
stuurt door middel van ruimtelijke ordening, vooral via de bestemmingsplannen op lokaal
niveau. Daarin worden aan de grond bestemmingen toegekend en aan het gebruik
voorwaarden gesteld. Echter, in de praktijk worden ruimtelijke ontwikkelingen vaak niet
geleid door het bestemmingsplan, maar wordt het plan bepaald door de ontwikkelingen
(Needham, 2007). Het opstellen of herzien van de plannen volgt vaak investeringsbeslissingen die overheden of andere partijen hebben genomen. De ruimtelijke ordening
loopt dan achter bij de maatschappelijke dynamiek. Binnen de oude Wet op de
Ruimtelijke Ordening weken gemeenten vaak van het bestemmingsplan af door
vrijstellingen te verlenen, meestal op basis van artikel 19 (PBL, 2010a). Dit artikel
maakte het mogelijk om in strijd met het geldende bestemmingsplan te bouwen,
grondwerken uit te voeren of een perceel te gebruiken. Hiermee kon men de langdurige
procedure van wijziging van het bestemmingsplan omzeilen; dat kon dan in een later
stadium alsnog gebeuren.
De Nota Ruimte van 2004 is op een andere visie gebaseerd, waarin meer wordt
ingezet op ontwikkelingsplanologie. Daartoe is ook de wetgeving herzien, wat heeft
geresulteerd in de nieuwe Wet ruimtelijke ordening (Wro), die sinds 2008 van kracht is.
Deze vereenvoudigt de rolverdeling tussen Rijk, provincies en gemeenten, met een
sterkere rol voor lagere overheden. Via de Algemene Maatregel van Bestuur Ruimte
(AMvB Ruimte) garandeert de Rijksoverheid nationale belangen in bestemmingsplannen
van gemeenten en structuurvisies van provincies. In de structuurvisie geeft de provincie
aan wat zij in de bestemmingsplannen van gemeenten wil zien, maar de bestemmingsplannen worden niet meer achteraf door de provincie getoetst. Wel kan de provincie via
een inpassingsplan of een provinciale verordening inbreken op een gemeentelijk plan. De
wet zorgt ook voor snellere besluitvorming: in principe is een halvering (24 weken) van
de proceduretijd mogelijk. Om recht te doen aan de ruimtelijke dynamiek moeten
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gemeenten iedere tien jaar het bestemmingsplan actualiseren en jaarlijks de naleving
controleren. Er kunnen hogere dwangsommen en boetes worden opgelegd. Met dit alles
is gepoogd de rol van de bestemmingsplannen te versterken (PBL, 2010a).
Een onderdeel van de Wro is de Grondexploitatiewet. Deze geeft gemeenten
mogelijkheden om kostenafspraken te maken met projectontwikkelaars ter financiering
van bovenplanse collectieve goederen, zoals natuur. Voor het vaststellen van het
exploitatieplan kan de gemeente via een overeenkomst afspraken maken met
particulieren over financiële bijdragen aan bijvoorbeeld groen, recreatie en waterberging.
Inmiddels hebben alle provincies behalve Friesland een structuurvisie opgesteld; in
veel gevallen gaat het om deelvisies, zoals een structuurvisie voor de ondergrond
(Drenthe) of een omgevingsplan (Zeeland, Groningen (zie http://www.ruimtelijkeplannen.
nl). Van de gemeenten heeft momenteel 37% een structuurvisie en nog eens 46% is
ermee bezig. Tot snellere en eenvoudiger besluitvorming lijkt de wet echter niet te leiden
(Oranjewoud, 2011).
De nieuwe omgevingsvergunning
Het grote aantal wettelijke regelingen waaraan projectontwikkelaars (en andere partijen
die een nieuw ruimtegebruik willen) moeten voldoen, beschermt weliswaar publieke
goederen als ruimte, milieu en natuur, maar betekent ook een administratieve last voor
de betrokken ondernemer. Deze last wordt steeds zwaarder, omdat het aantal regels
voortdurend toeneemt. Om dit probleem het hoofd te bieden is in 2010 de Wet algemene
bepalingen omgevingsrecht (Wabo) in werking getreden. De Wabo integreert een groot
aantal vergunningen, ontheffingen en meldingen (vallend onder circa 10 wettelijke
regelingen met meer dan 25 toestemmingsstelsels) tot één omgevingsvergunning.
De aanvrager hoeft dus maar één aanvraag voor zijn project in te dienen. Alle bestaande
gemeentelijke en provinciale formulieren (zo’n 2.100) worden vervangen door één
landelijk aanvraagformulier. De Wabo zal voor kortere doorlooptijden, minder
bezwaarprocedures en dus kostenbesparingen moeten zorgen.
Niet alle bestaande regelingen kunnen rechtstreeks in de Wabo worden opgenomen;
dat geldt bijvoorbeeld voor de Natuurbeschermingswet en de Flora- en faunawet. Voor
deze wetten geldt dat als voor een bepaald project een vergunning onder een van deze
wetten nodig is en ook een omgevingsvergunning, de toestemming op grond van de wet
een onderdeel van de omgevingsvergunning wordt (de zogenaamde samenloopregeling).
Er is dan geen afzonderlijke toestemming op grond van de specifieke wet meer nodig.
De omgevingsvergunning kan pas worden verleend als Gedeputeerde Staten of het
ministerie van EL&I een Verklaring van geen bedenkingen hebben afgegeven.
De Natuurbeschermingswet en de Flora- en faunawet worden hiertoe aangepast
(Van den Broek, 2010).
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5.2

Inrichting niet-grondgebonden landbouw

5

Koeien in de wei, akkers en bloemen zijn gewaardeerde elementen in het landschap.
Intensieve sectoren als de glastuinbouw en de varkenshouderij hebben het in dat opzicht
moeilijker: kassen en stallen worden als storende elementen ervaren (verrommeling),
en bovendien veroorzaken ze aanzienlijke hinder (lichtvervuiling, stank, uitstoot van
ammoniak en fijn stof, waterverontreiniging). Anderzijds is het economisch belang van
deze deelsectoren groot, samen hebben ze een aandeel van ruim 40% in de
toegevoegde waarde van het binnenlandse agrocomplex (zie §8.1) en behoren ze
tot de meest innovatieve bedrijfstakken.
Mede met het oog op natuur- en landschapsbelangen is het ruimtelijk beleid voor de
intensieve sectoren sinds een aantal jaren gericht op concentratie. Door een beperkt
aantal gebieden aan te wijzen voor deze sectoren, wil de overheid zowel de
landschappelijke gevolgen als de milieubelasting verminderen. In deze concentratiegebieden moet de sector zich economisch kunnen ontwikkelen (schaalvergroting en
technische innovaties), terwijl de bedrijven buiten deze gebieden worden aangemoedigd
tot verplaatsing of sanering. Hoewel de doelen vergelijkbaar zijn, verschilt het beleid voor
de beide deelsectoren sterk - evenals de resultaten.
5.2.1

Glastuinbouw
In het ruimtelijk ordeningsbeleid voor de glastuinbouw staat concentratie van de
productie centraal. Het beleid is sinds de Nota Ruimte in de eerste plaats gericht op de
zogenaamde Greenports: Aalsmeer, Westland & Oostland (de driehoek Berkel-BleiswijkBergschenhoek) en Venlo voor de glastuinbouw, de Bollenstreek en Boskoop voor de
opengrondstuinbouw. In de drie Greenports voor de glastuinbouw bevindt zich ruim
3.800 ha glas, dat is 38% van het totale areaal glas in Nederland.
Naast de Greenports zijn er projectlocaties (voorheen landbouwontwikkelingsgebieden
genoemd), kleinere concentratiegebieden verspreid over het land. Deze zijn bedoeld
als alternatieven voor tuinders die de Greenports moeten of willen verlaten, en voor
bedrijven die om andere redenen moeten omzien naar een andere locatie. Het was de
bedoeling dat elke provincie een projectlocatie zou aanwijzen en ontwikkelen. Sommige
provincies kwamen met meerdere locaties, terwijl ze in andere provincies niet van de
grond kwamen. Momenteel zijn er 18 van deze gebieden in verschillende fasen van
ontwikkeling. Tabel 5.1 geeft het overzicht.
Met drie Greenports en 18 projectlocaties daarbuiten (plus nog enkele bestaande
complexen) kan niet echt van een duidelijke ruimtelijke concentratie gesproken worden.
Uiteraard komt dit ook door de erfenis van beleid uit het verleden: in de tijd dat het idee
van projectlocaties opkwam, was concentratie geen beleidsdoel.
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Tabel 5.1

Projectlocaties glastuinbouw
Geplande
uitbreiding
(ha) b

Locatie

Provincie

Status

Berlikum

Friesland

LOG

Sexbierum

Friesland

Provinciale locatie

Emmen/ Klazienaveen

Drenthe

LOG

180-300

In uitvoering

Koekoekspolder/
IJsselmuiden

Overijssel

LOG

165-250

Deels uitgevoerd, stagneert

Luttelgeest

Flevoland

LOG

300

Bergerden

Gelderland

LOG

154-215

Bommelerwaard

Gelderland

Provinciale locatie

Grootslag

Noord-Holland

LOG

220-308

Deels gerealiseerd

Agriport A7

Noord-Holland

Provinciale locatie

450-750

Grotendeels gerealiseerd

Nieuw-Rijsenhout/
Haarlemmermeer

Noord-Holland

Provinciale locatie,
bij Greenport

220

In uitvoering

Zuidplaspolder

Zuid-Holland

LOG, bij Greenport

200

Gepland, uitvoering vertraagd; beschouwd
als onderdeel van Greenport WestlandOostland

Westvoorne

Zuid-Holland

Provinciale locatie

Terneuzen

Zeeland

LOG

232-337

In uitvoering, na vertraging

Dinteloord

Noord-Brabant

LOG

250-350

Gepland, maar beroepsprocedure loopt bij
Raad van State

Deurne

Noord-Brabant

Provinciale locatie

85

Gepland

Someren

Noord-Brabant

Provinciale locatie

40

In uitvoering

Californië

Limburg

LOG, bij Greenport

250

In uitvoering

Siberië

Limburg

LOG, bij Greenport

185

In uitvoering

a

0
100

350

38

Voortgang
Gerealiseerd
Gepland

Na stagnatie opnieuw in uitvoering
Eerste fase voltooid, tweede in uitvoering
Gepland

In discussie

a	LOG staat voor landbouwontwikkelingsgebied, een oudere term voor projectlocatie, dat is gebaseerd op nationaal beleid en kan
beschikken over subsidies van het rijk;
b de cijfers over de geplande uitbreiding verschillen in de twee gehanteerde bronnen.
Bron: Van Kessel et al. (2009:41), Greenport(s) Nederland (2007:10-11).

Niettemin kan deze ruimtelijke structuur nuttig zijn voor de verdere ontwikkeling van het
glastuinbouw-complex, omdat ze flexibeler is dan een concentratie uitsluitend in de
Greenports (Nijkamp et al., 2010). De Greenports zelf kampen overigens met
aanzienlijke ruimteproblemen, vooral in het Westland en in Aalsmeer (Kessel, 2009).
Schaalvergroting wordt bemoeilijkt door de bestaande kavelstructuur, waterberging is
onvoldoende voor het grote glasoppervlak, ontsluitingswegen zijn vaak te smal, en de
ruimtelijke kwaliteit is slecht (Greenport(s) Nederland, 2006). In dat kader blijven de
projectlocaties van belang als overloopgebieden.
Er zijn ook nog altijd kassen buiten deze gebieden, het zogenaamde verspreide glas.
In 2008 ging het om 3.700 ha, op een totaal glasareaal van ruim 10.000 ha (PBL,
2010c). Dit is een aanmerkelijk lager getal dan de 5.400 ha die in 2009 aan de Tweede
Kamer werd gemeld (VROM, 2009) en is te wijten aan verschil in definitie, bruto (totale
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oppervlak onder glas, inclusief bv. caravanstalling) versus netto (teeltoppervlak). Volgens
het PBL (2010c) daalt het oppervlak verspreid glas sinds 2000, terwijl het areaal in de
concentratiegebieden juist toenam - een teken dat het concentratiebeleid werkt.
Overigens komt die stijging vrijwel geheel voor rekening van de projectlocaties.
De bedoeling is dat dit verspreide glas deels wordt gesaneerd en deels wordt verplaatst
naar de concentratiegebieden. Hiervoor kan ook de Ruimte-voor-Ruimteregeling worden
gebruikt (zie §5.2.2). Verder hebben de ministers van VROM en LNV in 2009 steun
toegezegd aan tien gebiedsgerichte projecten voor de sanering van verspreid glas
(Van der Meulen et al., 2011). Er zal wel altijd enig verspreid glas blijven, met name het
ondersteunend glas voor teelten die glas nodig hebben voor een bepaalde fase in de
productie, zoals in de bollenkwekerij. Dit omvat echter minder dan 900 ha (PBL, 2010c).
De glastuinders buiten de concentratiegebieden hebben meestal kleine bedrijven: 65%
heeft een productiecapaciteit van minder dan 200 nge; in de concentratiegebieden is
dit 40% (Van der Meulen et al., 2011:120).
5.2.2

5

Reconstructie zandgebieden
Het beleid om concentratie te bevorderen heeft voor de intensieve veehouderij zijn
beslag gekregen in de Reconstructiewet Concentratiegebieden van 2002. Oorspronkelijk
bedoeld voor het inrichten van varkensvrije zones na de varkenspest-uitbraak van 1997,
is de wet tot een instrument geworden om de ruimtelijke kwaliteit te verbeteren in de
regio’s waar de intensieve veehouderij geconcentreerd is: delen van Gelderland,
Overijssel, Limburg, Noord-Brabant en Utrecht. De bedoeling van de wet is om in
gebieden waar de intensieve veehouderij als ongewenst wordt beschouwd (met name
nabij natuurterreinen, maar ook bij woonkernen) verplaatsing van bedrijven mogelijk te
maken, terwijl nieuwe vestiging en uitbreiding van bedrijven in deze gebieden wordt
tegengegaan. Deze verplaatsingen zijn onderdeel van een breder gebiedsproces.
De genoemde regio’s zijn in twaalf reconstructiegebieden verdeeld. Elk daarvan kent
drie zones: extensiveringsgebieden, waar intensieve veehouderij wordt ontmoedigd;
verwevingsgebieden, waar nieuwe (bedrijfs)ontwikkeling in beperkte mate mogelijk is;
en landbouwontwikkelingsgebieden (LOG’s), waar de veehouders de ruimte krijgen om
hun bedrijven te vernieuwen en uit te breiden. Bedrijven in extensiveringsgebieden die
willen verhuizen naar een LOG, kunnen hiervoor subsidie krijgen. Het zijn vooral de
grotere bedrijven die hiervoor in aanmerking komen (groter dan 70 nge). Sinds 2007
maakt het reconstructieprogramma deel uit van het ILG.
Zowel een evaluatierapport over de pre-ILG-fase van de reconstructie (Boonstra et al.,
2007), als de midterm-evaluatie van het ILG (IPO/LNV, 2010) zijn overwegend positief
over het programma. Met name de gebiedsgerichte aanpak, om op basis van een breed
draagvlak tot verbetering van leefklimaat en ruimtelijke kwaliteit te komen, wordt
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geprezen. Echter, bij de bedrijfsverplaatsingen - een hoofddoel van de regeling - is het
beeld genuanceerder. In een LEI-onderzoek uit 2004 werd geschat dat 400-600
bedrijven in aanmerking zouden komen voor verplaatsing, van de in totaal 1.700
bedrijven die zich toen in extensiveringsgebieden bevonden (Vogelzang et al., 2005).
Die schatting was gebaseerd op het idee dat de intensieve veehouderij sterk zou
verminderen in de extensiveringsgebieden (en in mindere mate in de verwevingsgebieden), maar dat de sector als zodanig niet zou krimpen. De vijf provincies
nomineerden 230-260 bedrijven, het reconstructieprogramma onder het ILG noemt
een streefcijfer van 123.
Onder het ILG zijn van 2007 tot eind 2009 28 verplaatsingen gerealiseerd en zijn 64
verplaatsingen in uitvoering (IPO/LNV, 2010). De betrokken provincies geven overigens
iets andere cijfers: zij gaan uit van een taakstelling van 143 verplaatsingen, waarvan er
37 zijn gerealiseerd (GS Overijssel, 2010; GS Gelderland, 2010; Provincie NoordBrabant, 2010a; Provincie Limburg, 2010). De provincie Utrecht is niet meegerekend,
in deze provincie gebeurt weinig op het gebied van reconstructie. De voortgang van
bedrijfsverplaatsingen lijkt dus niet al te slecht te verlopen, maar het ambitieniveau is
gezien de streefcijfers laag.
Ontwikkeling LOG’s vertraagd
De ontwikkeling van de LOG’s is op grote problemen gestuit. Ten eerste stijgt, zoals was
te verwachten, de grondprijs sterk in een gebied dat als LOG is aangewezen; daardoor is
het moeilijker om ‘afwaartse’ verplaatsingen (d.w.z. weg van een natuurgebied) te
financieren. Ten tweede blijkt de aanwijzing van een LOG steeds zeer controversieel en
leidt het tot verzet van milieugroepen en lokale burgerinitiatieven. Het verzet tegen de
LOG’s is verder aangescherpt door de bezwaren van veel burgers tegen ‘megastallen’
(zie §7.1.2). Onder deze druk besloot de provincie Noord-Brabant in 2010 tot
verregaande beperkingen op de uitbreidingsmogelijkheden van varkens- en
pluimveehouders: geen nieuwe locaties, een verbod op stallen met meer dan één
bouwlaag, een maximum van 1,5 ha voor bouwblokken (2,5 in LOG’s), en beperkingen
op de handel in dierrechten (Provincie Noord-Brabant, 2010a).
Ondanks deze problemen treedt wel verbetering op in de ruimtelijke structuur van
de intensieve veehouderij. Die verbetering is niet zozeer te danken aan bedrijfsverplaatsingen, als wel aan de autonome ontwikkeling in de sector en aan het mest- en
ammoniakbeleid. Tussen 2000 en 2008 is de omvang van de sector (gemeten in nge)
gehalveerd in extensiveringsgebieden en licht gedaald in verwevingsgebieden. In de
LOG’s daarentegen steeg het aantal nge licht; in 2008 bevond 17% van de intensieve
veehouderij in reconstructiegebieden zich binnen de LOG’s (PBL, 2010c). De
schaalvergroting binnen de sector betekent dat veel bedrijven stoppen en (met hun
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dier- en mestrechten) worden overgenomen door anderen. Door de beperkingen in
extensiveringsgebieden, leidt dit tot de gewenste afwaartse beweging: daar wordt vaker
gestopt, de uitbreiding vindt plaats in verwevingsgebieden en LOG’s. Zo leidt het
natuurlijke proces van schaalvergroting, met enige sturing vanuit het ruimtelijk beleid, tot
een gunstiger structuur, met slechts een beperkt aantal verplaatsingen.
Verder wordt de milieuhinder sterk teruggedrongen door de regelgeving op het gebied
van ammoniakemissies (zie §6.5). In de Programmatische Aanpak Stikstof worden de
regels voor ammoniakemissie en stikstofdepositie onderdeel van de beheerplannen van
natuurgebieden - althans voor zover die binnen Natura 2000 vallen (zie Katern Natura
2000 en landbouw). Daardoor hoeven minder bedrijven te verhuizen en kunnen bedrijven
gemakkelijker ruimte vinden om uit te breiden. Dit gebeurt dan vaak niet in LOG’s
(wegens de hierboven genoemde problemen), maar wel in verwevingsgebieden - wanneer
daar een bestaand bedrijf stopt. In extensiveringsgebieden is de trend dus in de richting
van minder stallen, maar de concentratie van intensieve veehouderij in LOG’s lijkt moeilijk
haalbaar. In verwevingsgebieden blijft de sector voorlopig sterk aanwezig.
Ook het reconstructieprogramma ontkomt niet aan de bezuinigingen op het ILG: voor
2014 en 2015 is een forse reductie voorzien. Meer financiële armslag wordt verwacht
van de provincies, maar die hebben zoals gezegd te kampen met verzet tegen LOG’s.
Hoe dit zal uitwerken op de resultaten van de reconstructie is een open vraag.

5

Ruimte voor Ruimte
De schaalvergroting leidt in principe tot minder, maar wel grotere bedrijven. Er komen
dus gebouwen vrij, evenals overigens in andere agrarische deelsectoren. Bestaande
stallen kunnen dan gesloopt worden; om dit te faciliteren zijn twee regelingen in het leven
geroepen: de Regeling Beëindiging Veehouderijtakken, waarmee de sanering van de
sector wordt ondersteund; en de Ruimte voor Ruimteregeling, waarbij de uitgifte van
woningbouwlocaties gebruikt wordt om de sloop van vrijkomende bedrijfsgebouwen te
financieren (Reinhard et al., 2004). Provincies en gemeenten hebben hun eigen
voorwaarden voor de locatie, omvang, de vormgeving en inpassing van de nieuwbouw.
Aan deze regeling is een speciale invulling gegeven in de reconstructiegebieden.
Daar wil men immers niet alleen de ruimtelijke kwaliteit verbeteren, maar ook het
mestoverschot verminderen. Hiertoe werd tussen de betrokken overheden in 2000 het
Pact van Brakkestein gesloten, waarbij niet alleen de sloop van vrijkomende gebouwen
aan de orde is, maar ook de opkoop van mestrechten door het Rijk. De nieuwe woningen
worden soms op de plaats van de gesloopte stal gebouwd, maar vaak ook elders,
inclusief in steden (Adams, 2011). De resultaten van het Pact staan vermeld in tabel 5.2.
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Tabel 5.2

Provincie

Resultaten van het Pact van Brakkestein, 2000-2010 a
Vermindering
Sloop van stallen
mestrechten in
in m2
kg fosfaat

Aantal gestopte
veehouders

Aantal
afgesproken
extra huizen

Tot nu toe
gebouwde
huizen

Limburg

2.864.100

595.400

451

1.200

600

Noord-Brabant

7.408.800

1.751.900

1.557

2.296

1.010

Gelderland

3.408.000

515.500

1.396

690

630

Overijssel

1.167.600

515.500

625

900

Onbekend b

Utrecht

396.200

22.400

171

200

114

Totaal

15.244.700

3.016.600

4.173

5.286

-

a Peildatum 1 januari 2010;
b in Overijssel geldt een iets andere regeling dan in de andere reconstructieprovincies. Ruimte-voor-Ruimte-locaties mogen slechts
worden ontwikkeld in of aan de grotere plaatsen, op de plaats van een gesloopte stal of in de nabij gelegen kleine kern. Over de
uitvoering hiervan wordt nog onderhandeld tussen Gedeputeerde Staten en de desbetreffende gemeenten.
Bron: Adams (2011:41).

5.2.3

Agrologistiek
Logistiek is van essentieel belang voor de land- en tuinbouw. Vooral de glastuinbouw en
de intensieve veehouderij hebben hun succes voor een belangrijk deel te danken aan de
rol van Nederland als spil in transportnetwerken: de nabijheid van grote steden, van de
Rotterdamse haven en de luchthaven Schiphol. Bovendien is agrologistiek ook een
belangrijke activiteit op zichzelf in termen van toegevoegde waarde en werkgelegenheid:
in 2008 bedroeg de totale toegevoegde waarde 12 mrd. euro, ofwel 2,4% van het bruto
binnenlands product (Van Leeuwen et al., 2010:15). Van het goederenvervoer over de
weg (gemeten in tonkilometers) is naar schatting 29% agro-gerelateerd (Verweij en Van
der Moolen, 2009:13).
De bereikbaarheid van de Greenports en de verbindingen tussen Greenports en
projectlocaties zijn de kernpunten voor de glastuinbouw. Er wordt echter ook gestreefd
naar verduurzaming van het transport, door het verminderen van het aantal kilometers en
verbetering van de distributie. Bij de veehouderij gaat het eerder om kortere lijnen tussen
schakels in de productieketen, waardoor minder vervoer van levende dieren nodig is.
Dit is niet alleen van belang voor het bevorderen van dierenwelzijn, maar ook voor de
beheersing van zoönosen. Minder transport met dieren beperkt de kans op insleep
van ziekten.
Om innovaties op dit gebied te bevorderen bestaat er een Platform Agrologistiek,
dat ijvert voor het ontwikkelen en uitvoeren van nieuwe logistieke concepten.
(Platform Agrologistiek, 2003). Er zijn diverse projecten gestart, zoals de Korte Keten
Vleeskuikenhouderij in Noord-Brabant, waar diverse schakels in de keten op één locatie
worden bijeengebracht. De Eitwitcorridor A1, een al langer lopend project, richt zich op
bundeling van transportstromen gerelateerd aan de veehouderij, maar ook op
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optimalisatie van water- en energieverbruik. De Eiwitcorridor is betrokken bij de
ontwikkeling van 300 ha aan nieuwe bedrijventerreinen en de herstructurering van ruim
1.000 ha aan bestaande terreinen (Oost NV, 2010). Verder zijn er initiatieven zoals
GreenRail (gestart in 2009), dat draait om de combinatie van verstransport per spoor
met vrachtvervoer over de weg. Dit kan economisch aantrekkelijk zijn als de stromen
voldoende zijn gebundeld (’t Hooft, 2010). De Stuurgroep Duurzame Logistiek
Greenports heeft ook enkele initiatieven in gang gezet, zoals het gebruik van langere en
zwaardere vrachtwagencombinaties, het opzetten van transporthubs in het buitenland en
co-modaal vervoer (binnenvaart en spoor) (Nijkamp et al., 2010).
Dergelijke initiatieven kunnen aanzienlijke besparingen opleveren, onder andere in
energieverbruik. Zo levert het genoemde project in de vleeskuikenhouderij een besparing
van 70% van de CO2-uitstoot op (Verweij en Van der Moolen, 2009). GreenRail zou 50%
reductie van CO2 geven in vergelijking met vervoer over de weg (www.greenrail.nl).

5

Agroparken
Nog grotere voordelen kunnen worden behaald met verdergaande ruimtelijke integratie
van primaire en ketenbedrijven in agroparken, waarin de logistiek een belangrijke rol
speelt. Het toverwoord is hier de herbenutting van reststromen van het ene bedrijf door
het andere. Dit gebeurt overigens al op verschillende bedrijventerreinen en door
initiatieven als het Nieuw Gemengd Bedrijf in Noord-Limburg; daar willen veehouders
gezamenlijk hun mest gaan verwerken tot biogas dat vervolgens aan glastuinders wordt
geleverd (Simons et al., 2009:8). In agroparken is de synergie van verschillende
agro-gerelateerde bedrijven het centrale thema. Twee van dergelijke agroparken zijn op
experimentele basis ontworpen, maar niet uitgevoerd: Deltapark in Rotterdam en
Westpoort in Amsterdam (Smeets, 2009). Een voorbeeld van een agropark in uitvoering
is het Biopark Terneuzen, waar naast glastuinbouw diverse producenten van biomassaenergie alsook afvalwaterzuivering in ontwikkeling zijn (www.bioparkterneuzen.com); of
en hoe die ook allemaal van elkaars (bij)producten gebruik zullen maken is overigens nog
geen uitgemaakte zaak. Het concentratiebeleid voor de niet-grondgebonden landbouw
past goed in dit streven.
De grootschalige primaire productie waarmee agroparken tot hun recht komen, heeft
in geval wat betreft de veehouderij het tij in de publieke opinie niet mee. Weliswaar is per
saldo grote duurzaamheidswinst te behalen, ter plaatse treedt wel verstoring van het
landschap op. In de veehouderij speelt nog mee dat er bezwaren zijn tegen de
industrialisering van de veehouderij in dergelijke grootschalige complexen, alsook zorgen
om de gevolgen voor de volksgezondheid. Inpassing in het landschap lijkt wel mogelijk,
maar er zal veel meer communicatie en transparantie nodig zijn om de bezwaren weg
te nemen (Van de Schans en Hees, 2008; Baltussen et al., 2010). Hierbij zal vooral
duidelijk moeten worden gemaakt dat het concept agroparken betekent dat de nietgrondgebonden landbouw wordt weggehaald uit het buitengebied en verplaatst naar
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speciaal op het agrocluster gerichte industrieterreinen. Het wordt dan een stedelijke
functie, die niet thuishoort in het agrarische landschap maar op plaatsen als de
Maasvlakte of het Westelijk Havengebied in Amsterdam. Overigens zijn hiervoor
wijzigingen in de Wro nodig, die agrarische activiteiten op industrieterreinen juist
verbiedt.

5

5.3

Grondgebonden landbouw en ruimte
Vanuit de sector bezien omvat de problematiek van de grondgebonden landbouw drie
aspecten: verkaveling, ontsluiting en waterhuishouding. Vanouds was dit het terrein van
de ruilverkaveling, later landinrichting genoemd. Deze paragraaf gaat eerst in op de
ontwikkelingen in de tijd en vervolgens op hoe de landinrichting hierop heeft ingegrepen.

5.3.1

Ontwikkeling landbouwareaal en structuur
Het landbouwareaal heeft zich tot 1965 uitgebreid, voornamelijk ten koste van natuurlijke
gebieden (tot 1967 ‘woeste gronden’ genoemd) en dankzij inpolderingen. Het areaal bos
is sinds 1900 per saldo licht gegroeid, op het moment bedraagt het zo’n 350.000 ha.
Halverwege de jaren zestig, toen het landbouwareaal 2,57 miljoen ha bedroeg, is het
areaal gaan dalen, als gevolg van toenemende bebouwing, industrie en infrastructuur, en
een lichte toename van het areaal natuur (inclusief bos). Hoewel de nieuwe natuur bijna
geheel ten koste van het landbouwareaal wordt gepland, speelt de ontwikkeling van de
natuur slechts een relatief kleine rol in de afname van het landbouwareaal; het meeste
kan worden toegeschreven aan omzetting naar bebouwd gebied (Berkhout en Van
Bruchem, 2010).
De afname in landbouwareaal heeft niet geleid tot een afname van de grootte (in ha)
van de grondgebonden landbouwbedrijven, omdat het aantal bedrijven nog veel sterker
afnam. Door schaalvergroting is het areaal per bedrijf sterk gestegen, van gemiddeld 15
ha in 1997 tot 28 in 2008, overigens met grote regionale verschillen. De melkveehouderij is, met een beslag op ongeveer 45% van de landbouwgrond in Nederland, de
grootste grondgebruiker. Het gemiddelde oppervlak cultuurgrond (gemeten maat) is bij
deze bedrijven gestegen van 17 ha in 1980 tot 46 ha in 2009.
Schaalvergroting is bedoeld om de bedrijfsvoering te verbeteren, door lagere
productiekosten per eenheid product. Er moet echter een prijs voor worden betaald, in
de vorm van een minder gunstige verkaveling, omdat de boer lang niet altijd percelen
kan kopen die gunstig gelegen zijn. Vaak zal de grond die hij koopt op afstand van zijn
bedrijf gelegen zijn en niet direct aansluiten op de grond die hij al heeft. Als indicatoren
voor de verkavelingsstructuur kunnen het aantal kavels per bedrijf en de grootte van de
huiskavel in relatie tot het totale bedrijfsoppervlak worden gebruikt. Het aantal kavels is
de afgelopen jaren toegenomen, de laatste jaren even snel als of sneller dan de
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bedrijfsgrootte. Eind jaren zeventig lag het aantal kavels gemiddeld op 3,3 per bedrijf, in
2008 was dit gestegen tot 6,3. De relatieve grootte van de huiskavel liet tot halverwege
de jaren negentig een dalende trend zien, maar in recente jaren is de ontwikkeling
gunstig. De huiskavel bedraagt nu gemiddeld 42% van het totale bedrijfsoppervlak, tegen
36% eind jaren zeventig. Deze indicatoren verschillen echter naar bedrijfsgrootte, grotere
bedrijven hebben hun grond verspreid liggen over méér kavels en hebben verhoudingsgewijs een kleinere huiskavel (Van der Meulen et al., 2010). Dit heeft diverse ongewenste
effecten op de bedrijfsvoering. Zo houden de grotere melkveebedrijven de dieren vaker
op stal vanwege de kleinere huiskavel. Ook leidt deze situatie tot meer transportbewegingen binnen het bedrijf zelf. Van der Meulen et al. (2010) concluderen voor
melkveebedrijven: ‘Geleidelijk zijn door schaalvergroting van de bedrijven door het
verwerven van grond, de rijafstanden door landbouwbedrijven op de openbare weg
toegenomen voor het transport van voer, mest en dergelijke’ (p. 74).
Om bovengenoemde ongewenste effecten tegen te gaan, schaalvoordelen optimaal te
benutten, en de bedrijfsvoering van de grondgebonden landbouw te verbeteren, is
structuurverbetering nodig. Een van de mogelijkheden hiervoor is vergroting van het
bouwblok. Dit kan bijkomende positieve effecten hebben op het landelijk gebied: ‘Door
schaalvergroting [die gepaard gaat met structuurverbetering] worden de rustverstorende
activiteiten op minder plaatsen geconcentreerd, namelijk daar waar de bedrijfsgebouwen
van de [melkvee]bedrijven in gebruik zijn. Ook kan daardoor het lawaai van transport van
melk, ruw- en mengvoer en het gebruik van machines afnemen.’ (Van der Meulen et al.,
2010:74) Dit kan ook bijdragen aan de openheid van gebieden. Bouwkavelvergroting en
het verbeteren van de infrastructuur kunnen echter ook landschappelijke waarden onder
druk zetten en/of in tegenspraak zijn met andere doelen voor het betreffende gebied.
Zo zal niet iedereen openheid als een meerwaarde zien en wordt het verwijderen van
natuurlijke grenzen, zoals perceelrandbegroeiing, sloten en houtwallen, gezien als een
bedreiging van landschappelijke waarden. Er is een negatieve relatie tussen het aandeel
groen in bedrijven en de gemiddelde perceeloppervlakte (Verburg en Leneman,
2011:28).
5.3.2

5

Beleid voor structuurverbetering
Al lange tijd wordt de verbetering van de ruimtelijke structuur van landbouwbedrijven als
een taak voor de overheid gezien, al in de 19e eeuw pleitten agrarische wetenschappers
hiervoor. In 1916 werd het eerste ruilverkavelingsproject op vrijwillige basis ondernomen,
in 1924 kwam de ruilverkavelingswet tot stand. Het landbouwbelang stond in deze wet
centraal. Pas in de Landinrichtingswet van 1985 kregen ook natuur, landschap, recreatie
en infrastructuur hun plaats en werd agrarische reconstructie een onderdeel van bredere
ruimtelijke planning. De regie bleef in deze wet bij de centrale overheid.
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Met de invoering van het ILG is de uitvoering van de landinrichting sterk veranderd.
De regie ligt nu bij de provincies, die de verantwoordelijkheid hebben voor integrale
gebiedsprocessen. Daarin wordt sectoraal beleid uit verschillende beleidsterreinen op
gebiedsniveau geïntegreerd ‘om tegenspraken tussen beleidsterreinen te voorkomen en
voorgestelde maatregelen te harmoniseren’ (Kuindersma, 2010) en afgestemd met de
doelen van andere maatschappelijke actoren. Alhoewel er ook nog projecten worden
uitgevoerd die primair het verbeteren van de agrarische structuur tot doel hebben,
meestal door vrijwillige kavelruil, zijn de agrarische doelstellingen nu veelal onderdeel van
een gebiedsproces waarin andere doelen centraal staan, zoals bijvoorbeeld realisatie van
de EHS, behoud van het landschap, recreatie en toerisme, of waterberging. Niet zelden
wordt structuurverbetering middels verkaveling in deze gevallen ingezet als hefboom, om
de landbouwsector mee te krijgen in de gebiedsprocessen.
Binnen het ILG is onder het thema landbouw 312 mln. euro gereserveerd voor
verbetering van de landbouwstructuur en voor duurzaam ondernemen, ongeveer 6% van
het ILG-budget. Wel zijn bijna alle andere ILG-doelen afhankelijk van de landbouw,
aangezien vrijwel alle nieuwe natuur op voormalige landbouwgrond ligt. Daarnaast kan
landbouwstructuurverbetering samengaan met de realisatie van bijvoorbeeld EHS,
verbetering van het landschap of Recreatie om de Stad. Daar komt bij dat voor
verbetering van de landbouwstructuur via verkaveling significant minder geld voor
aankoop van grond hoeft te worden gereserveerd, omdat deze bereikt kan worden door
het ruilen van gronden (vrijwillig dan wel verplicht via wettelijke herverkaveling).
Grondbanken spelen hierbij vaak een rol. Het belang en de invloed van de landbouw in
het ILG zijn dus veel groter dan zijn aandeel in de begroting doet vermoeden.
De uitgaven voor inrichting van grondgebonden landbouw hebben voor meer dan 75%
betrekking op projecten van vóór 2007, waarvan de verplichtingen bij de start van het
ILG zijn overgedragen van het Rijk aan de provincies (IPO/LNV, 2010:52). Het doel van
het ILG is daarentegen gebaseerd op nieuwe verplichtingen. Het streven is om tot eind
2012 143.000 ha te verkavelen. In het Meerjarenprogramma Vitaal Platteland (het
document waarop het ILG is gebaseerd), is het operationele doel voor grondgebonden
landbouw beschreven als een verbetering van de ruimtelijke structuur door een
vergroting van de landbouwkavels met tenminste 10% t.o.v. het uitgangspunt in het
plangebied en een verbetering van de betreffende landbouwkavels (LNV/VROM/V&W/
OCW, 2006).
Uitvoering/voortgang
Voor grondruil beschikken de provincies over twee instrumenten, namelijk vrijwillige
(ondersteunde) kavelruil en wettelijke herverkaveling binnen de WILG (onder regie van de
provincie). In de midterm-evaluatie van het ILG wordt geconstateerd dat de provincies
wettelijke herverkaveling niet vaak inzetten (IPO/LNV, 2010). Volgens de provincie
Gelderland heeft wettelijke herverkaveling slechts een geringe meerwaarde ten opzichte
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van vrijwillige kavelruil, maar kan het wel als extra instrument (met onteigening als ultiem
middel) worden ingezet daar waar een belangrijke opgave (bijvoorbeeld de EHS)
gerealiseerd moet worden (GS Gelderland, 2010). Hoewel de ervaring leert dat bij de
toepassing ervan slechts enkele betrokkenen daadwerkelijk ‘verplicht’ moeten worden
om mee te werken (Stuurgroep Franekeradeel, 2009), kiezen de provincies er blijkbaar
voor om in de gebiedsontwikkelingsprojecten te investeren in het creëren van draagvlak
en het op vrijwillige basis meekrijgen van belanghebbenden.
Daarnaast worden ook ruilverkavelingsprojecten op particulier initiatief uitgevoerd,
waarbij op provinciaal niveau georganiseerde platforms, zoals de Stivas voor NoordHolland, de CKO in Overijssel of de Stichting Vrijwillige Kavelruil Flevoland, de helpende
hand bieden. Het kan gaan om vrijwillige losse kavelruil, (minimaal drie deelnemers ruilen
onderling gronden en regelen dit zelf) of vrijwillige planmatige kavelruil (waarbij de streek
het initiatief neemt). Bij deze projecten worden de onderhandelingen direct tussen de
betrokkenen gevoerd (dat kunnen ook terreinbeherende organisaties zijn); in
voorkomende gevallen kan subsidie worden verkregen op de ‘overhead’ (notariskosten,
kadasterkosten) en een deel van de aanpassingswerken (http://www.stivas.nl/).
De voortgang van het programma grondgebonden landbouw is uit de midtermevaluatie niet goed op te maken, omdat de provincies verschillende criteria hanteerden.
Een verbeterde meetlat is inmiddels ontworpen, maar wordt nog niet overal toegepast.
In de meeste provincies is echter naar schatting een kwart van de taakstelling voor
zeven jaar in de eerste drie jaar gerealiseerd, met positieve en negatieve uitzonderingen
(IPO/LNV, 2010).
De bestedingen aan vrijwillige en wettelijke herverkaveling zijn wel goed bekend (figuur
5.1). De rijksbijdrage ligt hoger dan voorzien in de bestuursovereenkomsten, doordat
de verplichtingen die de provincies van het Rijk hebben overgenomen hoger zijn gebleken
dan verwacht (IPO/LNV, 2010). De uitgaven voor de provincies en derden blijven hierbij
achter. De provincie Gelderland noemde in 2009 een aantal redenen voor het achterblijven van bestedingen, die algemeen lijken te kunnen gelden. Ten eerste is er prioriteit
gegeven aan het afronden van de lopende ‘klassieke’ landinrichtingsprojecten (met
gecommitteerd rijksgeld). Ten tweede was er een tijdelijke ‘status quo’ door de aanpassingen als gevolg van de invoering van de WILG en de nieuwe opdrachtgeveropdrachtnemer-relatie tussen de verschillende organisaties. Ten derde was er een dip in
subsidieaanvragen bij de losse kavelruil als gevolg van het onduidelijke subsidiekader (GS
Gelderland, 2009).
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Figuur 5.1

Bestedingen grondgebonden landbouw, als percentage van het budget,
gemiddelde 2007-2009
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Bron: IPO/LNV (2010).

Een probleem is dat lopende landinrichtingsprojecten dikwijls worden doorkruist door
voortschrijdend inzicht op het gebied van natuur en landschap, mede door de lange duur
van deze projecten. Nieuw sectoraal beleid, dat onvoldoende aansluit bij gemaakte
afspraken op gebiedsniveau (of daarmee zelfs in strijd is), kan de verhoudingen tussen
gebiedspartners ernstig verstoren en daarmee het gebiedsproces frustreren. Sectoraal
beleid kan in dit geval ook de Kaderrichtlijn Water of de aanwijzing van Natura 2000gebieden zijn (Kuindersma, 2010).
Recente ontwikkelingen
De bezuinigingen op het ILG treffen ook kavelruil (EL&I, 2011c en 2011d). Nieuwe
verplichtingen, inclusief die voor kavelruil aangegaan na 20 oktober 2010, zijn voor
eigen risico en rekening van de provincies. Weliswaar betekent dit niet dat kavelruil niet
meer mogelijk is - de wettelijke kaders daarvoor zijn niet veranderd - maar er kunnen
geen rijksbijdragen uit het ILG voor ingezet worden. Voor het ILG in het algemeen
bestaat, bij de verticale sturing binnen het ILG (tussen Rijk en provincies), het risico dat
het Rijk tussentijds afspraken aanpast; daardoor kunnen provincies in problemen komen
met de partijen waarmee zij afspraken over gebiedsontwikkeling maken (Kuindersma,
2008). Het IPO constateert nu inderdaad dat bestuurlijke afspraken die zijn gemaakt over
investeringen in het landelijk gebied worden teruggedraaid. Afspraken met gebiedspartners over doelen kunnen dan niet gerealiseerd worden (IPO, 2011). Hiermee komt
de relatie tussen de provinciale bestuurslaag en de gebiedspartners uiteraard onder
druk te staan.
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5.4

Natuur en recreatie

5.4.1

Natuurbeleid

5

Met het aantreden van het nieuwe kabinet in oktober 2010, heeft het natuurbeleid een
scherpe koerswijziging ondergaan. Ten eerste moet er - evenals op de meeste andere
beleidsterreinen - sterk bezuinigd worden. Ten tweede worden de ambities voor de
ecologische hoofdstructuur (EHS) naar beneden bijgesteld: deze moet wel in 2018
voltooid zijn, maar kleiner dan voorheen bedoeld. De geplande robuuste verbindingen
vervallen. Ten derde wordt meer dan voorheen ingezet op natuurbeheer door boeren en
andere particuliere grondbezitters, en wordt het aankopen van grond door de overheid
tot een minimum teruggebracht. Ten vierde moet Staatsbosbeheer gronden die buiten de
EHS liggen verkopen. Wel wil het kabinet de doelstellingen van Natura 2000 overeind
houden, omdat het hier een internationale verplichting betreft.
EHS op de helling
Momenteel werken Rijk en provincies samen aan een herijking van de EHS. Via
grensverlegging, strategische inzet van beschikbare ruilgronden, het ontstapelen van
gebiedscategorieën (waarmee men hoopt dezelfde doelen met minder areaal te
realiseren), maximale inzet op beheer en minimale inzet op verwerving moet een ‘herijkte’
EHS tot stand komen. Vanaf 2012 zijn ‘de provincies geheel verantwoordelijk voor het in
te zetten instrumentarium voor de realisatie van de EHS’ (EL&I, 2011a).
De EHS had eind 2009 een omvang van ongeveer 613.000 ha (LNV, 2010a). Het
merendeel hiervan is in beheer bij Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten en de Provinciale
Landschappen. Particulieren, die via functiewijziging natuur realiseren, en agrariërs
beheren gezamenlijk nog geen 34.000 ha (figuur 5.2). Naast de hectares in beheer is er
ook bijna 20.000 ha ‘onderhanden werk’, gronden die als nieuwe natuur worden ingericht.
Deze gebieden zullen in de komende jaren aan de EHS worden toegevoegd (LNV, 2010).
Figuur 5.2

Particuliere
natuurbeschermingsorganisaties en
particulieren
Particulier natuurbeheer
(functiewijziging)
Agrarisch natuurbeheer
Staatsbosbeheer
Derden (o.a. Defensie,
waterleidingbedrijven)

Verdeling EHS (ha) naar beheerders, 2010
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5.500
28.153

Bron: LNV (2010a).
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De ‘robuuste verbindingen’ tussen natuurgebieden waren gepland op in totaal zo’n
27.000 ha. Uit voortgangscijfers blijkt dat tot en met 2009 ongeveer 2.500 ha is
gerealiseerd, in vijf provincies die deze verbindingen al hadden begrensd. Tot 2020
levert het schrappen van deze verbindingen niet veel ecologische problemen op, maar
op de langere termijn wel (Bredenoord et al., 2011:15). De financiële bijdrage van het
Rijk voor het aankopen, inrichten en beheren van natuurgebieden wordt vanaf 2012 fors
lager. De uitgaven gaan van 336 mln. euro in 2009 (IPO/LNV, 2010:102), naar 87 mln.
euro in 2015 (EL&I, 2011e).
Agrarisch en particulier natuurbeheer
Het kabinet wil ook dat agrariërs en particulieren een grotere rol krijgen in het
natuurbeheer, onder andere via de uitwerking van de verklaring van Linschoten. Deze
verklaring, met als doel gelijkstelling van agrariërs, particulieren en terreinbeherende
organisaties, bevat voorstellen voor het informeren, stimuleren en faciliteren van
particulieren, alsmede voor fiscale en andere financiële stimulansen (EL&I, 2011b). Deze
gelijkstelling betekent dat de rol van een organisatie als Staatsbosbeheer in het
natuurbeheer kleiner wordt.
Provincies hebben hun beleid om particulieren te faciliteren en te stimuleren waar
nodig aangepast (IPO, 2010). Er is een herziene provinciale subsidieregeling voor
grondaankopen opgesteld en aan de Europese Commissie genotificeerd voor de
staatssteuntoets. Deze nieuwe aankoopregeling stelt de subsidie open voor alle partijen
die voldoende aannemelijk kunnen maken dat zij duurzaam natuurbeheer kunnen en
zullen verrichten, ook voor particulieren en agrariërs. Desondanks blijft de deelname van
particulieren (niet-agrariërs) nog altijd ver achter bij de taakstellingen.
Het areaal agrarisch natuurbeheer neemt de laatste jaren af. In 2009 vond op (netto)
bijna 62.000 ha een vorm van agrarisch natuurbeheer plaats, met financiering van de
toenmalige PSAN-regeling (DR, 2010). In vergelijking met 2007 is dit een afname van 8%
(Roest et al., 2010). Landschapsbeheer uitgezonderd, is het areaal van alle typen beheer
afgenomen. Wat betreft het weidevogelareaal, de belangrijkste vorm van agrarisch
natuurbeheer (30.000 ha in 2009), zit de afname vooral bij het individuele beheer. Dit is
mede het gevolg van het afschaffen van de nestbescherming en het beleid om in te
zetten op collectief beheer van weidevogels (Roest et al., 2010).
Ook de continuïteit van het agrarische natuurbeheer is gering (Van Veen et al., 2010).
Op een groot deel van het oppervlak (48% in 2010) zijn (nog) geen vervolgaanvragen
gedaan na afloop van de eerste beheerperiode. Meest genoemde redenen om af te zien
van een vervolg zijn een teveel aan bureaucratie, verkoop van grond of het beëindigen
van een pachtovereenkomst, te lage vergoedingen, het moeten terugbetalen van
vergoedingen en problemen bij het natuurbeheer zelf. Daarnaast zijn provincies kritischer
naar de locaties van natuurbeheer gaan kijken (Van Veen et al., 2010). In 2009 waren er
ongeveer 13.600 agrarische bedrijven met natuurbeheer. Deze bedrijven hebben
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gezamenlijk een omzet uit natuurbeheer van bijna 80 mln. euro per jaar, dit betekent zo’n
5.800 euro per bedrijf (Roest et al., 2010). In 2006 bedroeg de omzet per bedrijf nog
6.300 euro per jaar.

5

Winterganzenbeleid kan goedkoper
In Nederland is in totaal 80.000 ha, waaronder 65.000 ha landbouwgrond, als
ganzenfoerageergebied aangewezen. In deze gebieden worden ganzen met rust gelaten,
erbuiten worden ze verjaagd. In de foerageergebieden kunnen boeren beheerpakketten
(via de PSAN) afsluiten en wordt eventuele schade volledig vergoed. Buiten de
opvanggebieden krijgen boeren onder voorwaarden een vergoeding voor geleden
schade, waarbij wel een eigen risico geldt. In totaal is op ongeveer 46.000 ha een
PSAN-pakket voor ganzenopvang afgesloten; bijna 2.000 beheerders nemen hieraan deel
(Roest et al., 2010).
De kosten voor de opvang van overwinterende ganzen (en smienten) zijn de afgelopen
jaren sterk toegenomen: van ruim 7 mln. euro in 2003/04 tot ruim 17 mln. euro in
2007/08 (Guldemond et al., 2010). Op verzoek van het ministerie van LNV hebben
Guldemond c.s. de kosten van een aantal beleidsalternatieven doorgerekend. Vergeleken
met voortzetting van het huidige beleid levert het afschaffen van de schadevergoeding
voor ganzen buiten de foerageergebieden en het verminderen van ganzenpopulaties door
afschot (populatieregulatie) de grootste besparingen op. Het vergoeden van de schade
door ganzen in het hele land levert ook een aanzienlijke besparing op, omdat dit
schadebedrag lager is dan de beheersvergoedingen die nu worden betaald. Het
draagvlak voor deze opties verschilt sterk tussen betrokken partijen.
Landschapsbeleid
Ook het landschapsbeleid ontkomt niet aan de gevolgen van de bezuinigingen. Met name
zijn geen middelen voorzien voor subsidie aan natuur- en landschapsbeheer buiten de
EHS (Bredenoord et al., 2011). Met andere woorden: de waarden van historische
cultuurlandschappen worden niet langer uit rijksmiddelen gedekt. Het zoeken is naar
nieuwe vormen van financiering, uit het Europese Gemeenschappelijk Landbouwbeleid
(GLB), provinciale en/of private middelen.
Ook de implementatie van de Nationale Landschappen is onzeker. Er zijn wel nationale
regels, maar die moeten worden vertaald naar provinciale ruimtelijke verordeningen en
gemeentelijke bestemmingsplannen. Dit is nog slechts zeer ten dele gebeurd (PBL,
2010b), waardoor de kernkwaliteiten van de Nationale Landschappen onder druk staan.
De Nationale Landschappen zijn overigens niet de enige gebieden waar landschapsbeheer nodig is: er zijn ook Rijksbufferzones, Belvédèregebieden, UnescoWerelderfgoederen en andere waardevolle landschappen op provinciaal niveau. Deze
categorieën overlappen elkaar ten dele.
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5.4.2

Recreatie op landbouwbedrijven
Op het platteland worden op steeds professionelere wijze recreatieve voorzieningen
aangeboden door agrariërs. In 2009 hebben in totaal 2.237 bedrijven (3% van het totaal
aantal land- en tuinbouwbedrijven) recreatie als neventak opgegeven (CBS Landbouwtelling). De meeste agrarische bedrijven met recreatie zijn gesitueerd op Texel, aan de
kusten van Zeeland en in Zuid-Limburg. De omzet van de bedrijven uit recreatie is
toegenomen van 92 mln. euro in 2007 naar 120 mln. euro in 2009. De gemiddelde
omzet per bedrijf was 43.000 euro in 2009 (Roest et al., 2010).
Om recreatie aan te bieden op een agrarisch bedrijf zijn verschillende vergunningen
nodig. In de eerste plaats wordt gekeken naar het bestemmingsplan. Verder is in de
meeste gevallen een gebruiksvergunning vereist om de veiligheid van de mensen te
garanderen, en moet rekening gehouden worden met verordeningen als het Besluit
Hygiëne, Gezondheid en Veiligheid Kampeerterreinen, de Verordening Recreatieverblijven
of Pensionverordening, het Besluit Veiligheid Attractie- en Speeltoestellen, de Drank- en
Horecawet, de Arbowet en de Tabakswet (Wieringa en Van Boxtel, 2010). Met dit soort
regelingen heeft een boer gewoonlijk niets te maken, maar als aanbieder van recreatie
moet hij aan velerlei eisen voldoen, evenals gespecialiseerde recreatieondernemers.
Betekenis van recreatie voor de boeren
Een multifunctioneel landbouwbedrijf vereist andere vaardigheden dan het ‘gewone’
agrarische bedrijf. Een recreatieondernemer moet gastheer- of gastvrouwschap
waarmaken en het product of de dienst op een juiste wijze in de markt zetten. Bij de
agrarische productie zijn ondernemers vooral bezig met kostprijsreducerende
strategieën, terwijl de recreatie een markt is waar ondernemers tot op zekere hoogte
hun eigen prijs voor een product of dienst kunnen bepalen.
Op het platteland wordt recreatie aangeboden door zowel recreatieondernemers als
door agrariërs. Wegens de verschillende bestemmingen van deze bedrijven in het
bestemmingsplan (recreatie of agrarisch), kunnen spanningen ontstaan; maar beide
typen van recreatie kunnen elkaar ook versterken. Bijvoorbeeld doordat landbouwbedrijven recreanten aantrekken die vervolgens ook van de lokale horeca gebruik maken
(Brunori en Rossi, 2000), maar ook omdat de landbouw publieke goederen levert die een
regio aantrekkelijk maken (Polman et al., 2010). Beide groepen van ondernemers
informeren hun klanten over de regio door middel van rondleidingen, hun website of
recreatieve activiteiten. Per agrarisch bedrijf kan het aantal bezoekers oplopen tot meer
dan 10.000 per jaar (Veen et al., 2010:36). Hoe meer multifunctionele bedrijvigheid er is
in een gebied - dit kan naast recreatie bijvoorbeeld ook natuurbeheer zijn - hoe
aantrekkelijker het gebied voor bezoekers is (Veen et al., 2010). Een relatief grote
dichtheid van recreatiebedrijven gaat samen met een grote dichtheid aan bedrijven met
verkoop aan huis (Jeurissen en Gies, 2009).
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Natura 2000 en landbouw

De kwaliteit van de natuur is de laatste eeuw snel achteruitgegaan. De lidstaten van de
EU hebben, met de Habitatrichtlijn en de Vogelrichtlijn, afgesproken om gezamenlijk
leefgebieden voor bepaalde planten en dieren in stand te houden. Deze richtlijnen zijn
omgezet in een alomvattend Europees netwerk van leefgebieden: Natura 2000. Deze
gebieden krijgen extra bescherming omdat er bijzondere planten of dieren voorkomen.
Met de Ecologische Hoofdstructuur (EHS) kent Nederland al een netwerk van
natuurgebieden. Alle Habitatrichtlijngebieden vallen zowel onder de EHS als onder Natura
2000. De Vogelrichtlijngebieden vallen gedeeltelijk onder de EHS. Circa 45% van de
EHS-gebieden te land is ook Natura 2000-gebied.
Nederland heeft een lijst opgesteld van 162 gebieden die deel uit moeten maken van
Natura 2000. Van deze gebieden is momenteel ongeveer een derde definitief
aangewezen. Het kabinet wil de overige gebieden in principe dit jaar definitief vaststellen
(EL&I, 2011), maar niet voordat er helderheid is over de Programmatische Aanpak
Stikstof (PAS) en over de gevolgen van de bezuinigingen op de EHS. De PAS is van
belang omdat die enerzijds eisen stelt aan de landbouw in de nabijheid van Natura
2000-gebieden, maar anderzijds landbouwontwikkeling mogelijk maakt die onder de Wet
ammoniak en veehouderij uit 2002 juist werd tegengehouden.
De regering wil ook onderzoeken of het mogelijk is om gebieden met soortgelijke
natuurdoelen samen te voegen. Verder stelt zij voor drie Natura 2000-gebieden te
schrappen, twee in Overijssel en één in Gelderland. In deze gebieden is namelijk sprake
van veel ‘externe werking’ (d.w.z. invloed op landbouw en andere economische
activiteiten) en draagvlakproblemen. De doelen uit deze gebieden kunnen ook in andere
gebieden worden gerealiseerd. Daarnaast is over het schrappen van een gebied (Groot
Zandbrink in Utrecht) reeds contact met de Europese Commissie, omdat de
veronderstelde natuurwaarden daar niet aanwezig zijn (EL&I, 2011).
Landbouw van grote invloed op kwaliteit natuur
Landbouw in of nabij Natura 2000 kan de kwaliteit van de natuur op diverse manieren
beïnvloeden. Eén daarvan is de emissie van stikstof, in de vorm van ammoniak, lachgas
en nitraten. Een deel daarvan komt als stikstofdepositie in het natuurgebied terecht. In
ongeveer 80% van de Natura 2000-gebieden in Nederland is de stikstofdepositie te hoog
(zie http://pas.natura2000.nl/pages/de-pas-taakgroepen.aspx). De land- en tuinbouw
veroorzaakt 70% van alle stikstofdepositie. Een groot deel daarvan komt voor rekening
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van de ammoniakemissie, die voor 85% afkomstig is uit de land- en tuinbouw, vooral uit
stallen en het uitrijden van de mest (Emissieregistratie, 2009). Hoewel in de meeste
gevallen landbouwgebieden grenzen aan Natura 2000-gebieden, moet de emissie van
stikstofoxiden afkomstig van verkeer en industrie niet uit het oog worden verloren.
Voor bepaalde Natura 2000-gebieden, die bijvoorbeeld langs een snelweg liggen,
kunnen andere stikstofbronnen de belangrijkste oorzaak zijn van de depositie.
Tussen 2000 en 2009 is het aantal agrarische bedrijven in de zones tot 250 meter
rond kwetsbare Natura 2000-gebieden gedaald. Afname van het aantal bedrijven vindt
plaats in heel Nederland, als onderdeel van het proces van schaalvergroting; in
genoemde zones wordt het veehouders moeilijker gemaakt om uit te breiden sinds de
invoering van de Wet Ammoniak en Veehouderij in 2002 (PBL, 2010: 170, zie ook
§5.2.2). Daardoor is ook de ammoniakemissie in deze zones gedaald (PBL, 2009).
De concentratie van ammoniak in natuurgebieden is echter sinds 2002 niet meer
gedaald (PBL, 2010: figuur 5.10). Dit kan verklaard worden door de toenemende
veestapel buiten de genoemde zones in de laatste jaren. Een verdere daling wordt
de komende jaren verwacht van de verplichte emissiearme huisvesting.
Een ander belangrijk knelpunt voor de natuurwaarden in de Natura 2000-gebieden is
verdroging. Deze ontstaat vooral door de verlaging van het grondwaterpeil ten behoeve
van de land- en tuinbouw en door versnelde afvoer in de vorm van drainage. Maatregelen
voor agrarische bedrijven in de invloedzones van Natura 2000-gebieden zijn dan ook
mede gericht op het terugdringen van verdroging. Het ziet er naar uit dat ook na
realisatie van de ILG-taakstellingen, inspanningen nodig zullen zijn om de verdroging in de
Natura 2000-gebieden voor 2015 afdoende terug te dringen (PBL, 2009).
Opstellen van de beheerplannen
Elk Natura 2000-gebied krijgt een eigen beheerplan. In de beheerplannen worden de
te behouden en te herstellen Habitattypen (de natuurwaarden) vastgelegd in de
zogenaamde instandhoudingsdoelen. Daarnaast worden maatregelen en instrumenten
opgenomen voor de verschillende gebruikers van een gebied, om aan die instandhoudingsdoelen te kunnen voldoen. Het kabinet wil de ambities in deze beheerplanperiode
haalbaar en betaalbaar houden, en richten op het minimaal voorkomen van een
verslechtering van de natuurkwaliteit. Het PBL heeft gewaarschuwd dat met dit beleid de
EU-verplichtingen verder buiten bereik raken (Bredenoord et al., 2011:6).
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De plannen komen in overleg met alle betrokken grondgebruikers tot stand. Dit zijn
eigenaren en beheerders, zoals de Dienst Landelijk Gebied (DLG), Natuurmonumenten,
Staatsbosbeheer, gemeenten, waterschappen, natuur- en milieuorganisaties, boeren,
recreatieondernemers en landgoedeigenaren. Bij het opstellen van de Natura
2000-beheerplannen, blijken de verschillende belangen in de meeste Natura
2000-gebieden evenredig vertegenwoordigd te zijn (Minten et al., 2010). In 83% van de
onderzochte gebieden zijn zowel overheid, boeren, bedrijven als natuurbeschermers
betrokken.
De provincies spelen een grote rol in het opstellen van de beheerplannen. Nadat een
Natura 2000-gebied officieel is aangewezen door de overheid, moet het beheerplan
binnen drie jaar gereed zijn. Een beheerplan wordt voor een periode van 6 jaar
opgesteld. De ontwerpplannen zijn grotendeels gereed, behalve de stikstofparagraaf.
De ammoniakemissie wordt opgenomen in de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS)
en de eerdere besluiten die voor stikstof en landbouw zijn genomen (zie §6.5).
Provinciaal stikstofbeleid
Verschillende provincies hebben stikstofbeleid ontwikkeld. Dit is onderdeel van de PAS,
waarin ook het Besluit ammoniakemissie huisvesting veehouderij (Bahv), dat op 1 april
2008 in werking is getreden, is verwerkt. Dit besluit verplicht om dierenverblijven
waarvoor emissiearme huisvestingssystemen beschikbaar zijn, op den duur emissiearm
te maken. Veel veehouders kunnen niet tijdig de noodzakelijke stalaanpassingen
realiseren. Onder voorwaarden wordt uitstel van de verplichting verleend tot uiterlijk 1
januari 2013, hierop bestaan echter diverse uitzonderingen (VROM/LNV, 2009).
Elke provincie geeft een eigen invulling aan het stikstofbeleid, zodat de doelstellingen,
de voorgestelde maatregelen en de fasering kunnen verschillen. Provincies lopen hiermee
vooruit op de doelstellingen in het kader van Natura 2000 en de locaties waar landbouw
zich kan ontwikkelen. Provincies kunnen bijvoorbeeld depositie salderen (verplaatsen van
een stal naar een locatie buiten de invloedzone van een Natura 2000-gebied). Saldering
kan ook gebruikt worden om af te romen, zodat de stikstofdepositie per saldo afneemt.
Noord-Brabant werkt sinds 2010 met saldering via een depositiebank. Dit is een
registratie- en vergunningensysteem, waarmee de toename van depositie op het ene
bedrijf gecompenseerd kan worden door afname elders (voor dezelfde habitat).
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Programmatische Aanpak Stikstof
De Natura 2000-regelgeving inzake stikstof belemmert de vergunningverlening aan
veehouderijbedrijven met uitbreidingsplannen in of nabij Natura 2000-gebieden. Het doel
van de PAS is een bijdrage te leveren aan het behoud van de biodiversiteit in Nederland,
zonder daarbij de duurzame economische dynamiek in gevaar te brengen (LNV, 2010).
Dit moet worden bereikt door aanvullende stikstofmaatregelen (Oltmer et al., 2010),
waardoor er ook ontwikkelruimte voor landbouwbedrijven ontstaat. Het is dus een
versoepeling ten opzichte van eerdere stikstofregelingen, die mede mogelijk is door
technische ontwikkelingen (luchtwassers). De ontwikkelruimte wordt bepaald door de
maatregelen in de gebiedsbeheerplannen en door de natuurdoelen van Natura
2000-gebieden. De omvang van de ontwikkelruimte is momenteel nog niet bekend en het
is ook nog niet duidelijk in hoeverre landbouwbedrijven nabij Natura 2000-gebieden
hiervan kunnen profiteren.
Half juni 2010 was het afwegingskader voor stikstof, water en sociaal-economische
factoren van de voorlopige PAS gereed (zie Koelemeijer et al., 2010). Het kabinet
verwacht dat rond de zomer duidelijk zal zijn of de stikstofaanpak “een werkbare en
betaalbare oplossing gaat bieden” (EL&I, 2011). Tot die tijd duurt de onzekerheid voor
agrarische bedrijven bij Natura 2000-gebieden voort (http://pas.natura2000.nl).
In de provinciale plannen bestaan twee soorten maatregelen. Effectgerichte
maatregelen richten zich op het reduceren van het stikstofoverschot in de Natura
2000-gebieden, brongerichte maatregelen op de ammoniakuitstoot. Met name de
brongerichte maatregelen beïnvloeden de agrarische bedrijfsvoering.
Mogelijke maatregelen in de landbouw
Er zijn verschillende mogelijkheden voor agrarische ondernemers om hun bedrijfsvoering
aan de eisen van een aangrenzend Natura 2000-gebied aan te passen. Aan de ene kant
van het spectrum aan maatregelen staan de technisch georiënteerde end-of-pipemaatregelen, zoals luchtwassers en andere stalinrichtingssystemen. Dergelijke
maatregelen vereisen over het algemeen geen veranderingen in de agrarische
bedrijfsvoering. Aan de andere kant zijn er maatregelen die met zwaardere
bedrijfsingrepen gepaard gaan, zoals gebruik van vaste mest, verkleinen van de
veestapel of uitplaatsen van jongvee. Weer andere maatregelen staan tussen deze
twee uitersten in: eiwitarm voeren, aanpassingen van het kunstmestgebruik of fokken op
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laag ureumgehalte (Oltmer et al., 2010). Daar 53% van de ammoniakemissies komt uit
stallen en mestopslag is met emissiebeperkende maatregelen voor stallen, mestopslag
en -aanwending de meeste winst te behalen.
Ook de maatregelen tegen verdroging kunnen worden ingedeeld naar de mate van
ingreep in de bedrijfsvoering. Zo is peilgestuurde drainage een weinig ingrijpende
maatregel. Peilverhoging daarentegen vereist vaak verreikende veranderingen in het
bedrijf, zoals kavelruil of een ander bouwplan. Daartussenin liggen maatregelen als de
aanleg van bufferstroken, waarbij echter wel het cultuuroppervlak afneemt.
Keuze van maatregelen
Welke maatregel het meest effectief is voor een agrarisch bedrijf hangt af van de
situatie. Als het bedrijf aan een Natura 2000-gebied met minder gevoelige habitattypen
grenst, kunnen kleine ingrepen al tot het gewenste resultaat leiden. Op andere plaatsen
zijn ingrijpender maatregelen nodig. Daarnaast speelt het beleidskader van de betrokken
provincie ook een rol.
De instelling van de ondernemer speelt eveneens mee in de keuze van maatregelen.
Sommige ondernemers zien voor hun specifieke bedrijfssituatie meer in technisch
georiënteerde maatregelen, met een minimale ingreep in de bedrijfsvoering. Anderen
zien in de nabijheid van een Natura 2000-gebied juist een kans om het bedrijf te
verbreden met een niet-agrarische neventak.
PAS beoogt een co-existentie van landbouw en natuur. Er kan echter ook op een
verdergaande scheiding tussen landbouw en natuur gestuurd worden, zoals bijvoorbeeld
de intensieve rundveehouderij, waarbij de koeien in stallen met luchtwassers worden
gehouden. Het maatschappelijk draagvlak voor een dergelijk systeem is misschien ver
te zoeken, maar het milieueffect is positief.
Economische gevolgen van de beheerplannen voor de landbouw
Koelemeijer et al. (2010) hebben de kosten en effecten van de voorlopige PASmaatregelen ingeschat, waaronder de ammoniakmaatregelen. Voor stal- en
aanwendingsmaatregelen zijn de economische gevolgen voor de landbouw in 2020
doorgerekend. Deze worden afgezet tegen de verwachte ontwikkelingen voor de
landbouw, inclusief bestaand en voorgenomen beleid zoals het Bahv.
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Met het vastgestelde beleid en bij matige economische groei, zet de schaalvergroting in
de landbouw door: het aantal melkveebedrijven zal tot 2020 met ruim 50% afnemen, het
aantal akkerbouwbedrijven met ongeveer 25% en het aantal intensieve veehouderijbedrijven met bijna 60% (tabel 1) (Koelemeijer et al., 2010).
De referentieraming is gebaseerd op Silvis et al. (2009) en aangevuld met de effecten
van vastgesteld beleid uit Hoogeveen en Luesink (2010). Er is verondersteld dat een deel
van de varkens- en pluimveestapel in 2020 al gehuisvest is in stallen die zijn voorzien van
een luchtwasser. Het gaat om respectievelijk 27% van de vleesvarkens, 34% van de
fokzeugen, 15% van de leghennen en 31% van de vleeskuikens (Hoogeveen en Luesink,
2010).
Tabel 1

Verandering (%) van het inkomen per bedrijf en het aantal bedrijven ten opzichte van
de referentieraming voor 2020
Mestaanwendingsmaatregelen
Alle bedrijven

Stalmaatregelen
Alle bedrijven

Inkomen

Aantal
bedrijven

Melkvee (groot)

-0,9

Melkvee (klein)

-0,4

Vleeskalveren

Bij zonering

Inkomen

Aantal
bedrijven

Inkomen

Aantal
bedrijven

-0,6

-4,0

-2,4

-0,2

-0,1

-1,1

-1,9

-3,4

-0,2

-0,1

-0,9

-0,3

6,1

2,2

0,0

0,0

Varkens

0,2

-0,1

19,8

-14,3

0,2

-0,2

Leghennen

0,0

0,0

8,3

-12,9

0,0

-0,1

Vleeskuikens

0,0

0,0

-10,4

-41,7

0,1

-0,4

Akkerbouw

0,0

0,0

-3,9

-0,5

0,0

0,0

Type bedrijf

Bron: Koelemeijer et al. (2010).

De kosten voor agrarische bedrijven stijgen als ze stalmaatregelen doorvoeren. De
investeringen worden deels gecompenseerd door lagere mestafzetkosten (het aantal
dieren neemt landelijk af, waardoor de prijs van mestafzet daalt), en ook door de ruimere
ontwikkelingsmogelijkheden. Een kostenstijging kan een bedrijf niet zonder meer
doorberekenen in de prijs van zijn product, omdat die op de (internationale) markt tot
stand komt. De inkomsten van de meeste bedrijven dalen dus, waardoor het aantal
bedrijven nog sterker afneemt dan in de referentieraming. Het aantal melkveehouderijbedrijven neemt met circa 3% extra af, het aantal bedrijven in de varkens- en
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pluimveehouderij met 16% en het aantal akkerbouwbedrijven met 0,5%. Het gaat vooral
om kleinere bedrijven, daarom is het effect op de totale landbouwproductie beperkt. Het
verdwijnen van kleinere bedrijven leidt tot hogere gemiddelde inkomens voor de
intensieve veehouderijtakken. Het gemiddelde inkomen van de melkveehouderij daalt
daarentegen: hier leiden de stalmaatregelen wel tot hogere kosten, maar nauwelijks tot
extra schaalvergroting.
Vanuit het perspectief van effectiviteit zouden stalmaatregelen ook alleen kunnen
worden getroffen bij agrarische bedrijven in een zone van 250 meter van de
stikstofgevoelige Natura 2000-gebieden. De kosten voor de totale landbouwsector zijn
dan zeer gering, maar kunnen voor de betrokken bedrijven hoog zijn als ze niet worden
gecompenseerd. Deze bedrijven hebben dan een lager inkomen, vergeleken met
landelijke invoering (Koelemeijer et al., 2010), omdat ze in dat geval nauwelijks voordeel
hebben van lagere mestafzetkosten, maar wel het nadeel ondervinden van de hoge
kosten van de stalmaatregelen. Aanwendingsmaatregelen enkel toepassen in een zone
van 250 meter van de stikstofgevoelige Natura 2000-gebieden is effectief en leidt
nauwelijks tot extra kosten voor de betrokken agrarische bedrijven.
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Landbouw en milieu

6

Kernpunten:
• aandeel agrarische sector in milieubelasting nog altijd hoog
• lichte daling gebruik gewasbeschermingsmiddelen
• doelstellingen gewasbeschermingsbeleid nog niet gehaald
• broeikasgasemissie agrosector hoger, mede door productie elektriciteit
• glastuinbouw produceert 10% landelijk stroomverbruik
• doelstelling energie-efficiency glastuinbouw binnen handbereik
• fosfaat- en stikstofoverschot per ha verder afgenomen
• mestafzetkosten weer omhoog, verdere stijging ligt in het verschiet
• ammoniakuitstoot Nederland onder emissieplafond NEC-richtlijn
6.1.

Algemeen
De milieubelasting door de land- en tuinbouw daalt wat betreft de overschotten aan
stikstof en fosfaat, de bodembelasting door zware metalen, de emissie van ammoniak en
het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen; de afname geldt in veel mindere mate
voor de uitstoot van broeikasgassen en van fijn stof (figuur 6.1). Dat laatste komt vooral
voor rekening van de pluimveehouderij. Op de meeste van deze thema’s wordt in dit
hoofdstuk nader ingegaan.
Ontkoppeling
De daling van de milieubelasting gaat gepaard met een groei van het volume van de
netto-productiewaarde, dat wil zeggen de productiewaarde waarop de gebruikte
productiemiddelen in mindering zijn gebracht. In die zin is er dus sprake van
ontkoppeling van productie en milieubelasting. Wel is het tempo van de productiegroei
duidelijk afgenomen: in de jaren tachtig was er een groei van meer dan 50% en in de
jaren negentig van ruim 25%, terwijl er sinds de eeuwwisseling sprake is van zeer
beperkte productiegroei. Dat geldt vooral voor de veehouderij, wat komt door
veranderingen in het EU-landbouwbeleid (bijvoorbeeld de melkquotering), uitbraken van
besmettelijke veeziekten (varkenspest, mond- en klauwzeer en vogelpest), en het
landbouwmilieubeleid. De dierrechten in het kader van het mestbeleid zijn een duidelijk
voorbeeld van een regeling die de productiegroei heeft beperkt.
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Ondanks de ontkoppeling zijn voor de meeste milieuthema’s de ecologisch gezien
wenselijke doelstellingen nog niet bereikt en is het aandeel van de agrarische sector in
verschillende vormen van milieubelasting nog relatief hoog. Dat laatste heeft voor een
belangrijk deel te maken met de aard van het productieproces: het gebruik van de
bodem als productiemiddel, het produceren in de open lucht en de grote aantallen
dieren. Zo bedroeg het aandeel van de land- en tuinbouw in de verzurende emissies in
2009 ongeveer 40% en in de uitstoot van broeikasgassen circa 15%. Dat is heel wat
hoger dan het aandeel van nog geen 2% in het nationaal inkomen. Ter vergelijking, rond
1990 was het aandeel van de land- en tuinbouw in de verzurende emissies en de uitstoot
van broeikasgassen ongeveer even groot als in 2009. De landbouwsector heeft het op
deze punten dus niet beter of slechter gedaan dan andere sectoren.
Figuur 6.1
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Ontwikkeling volume netto productie en milieudruk (index, 1990=100)
Nederlandse land- en tuinbouw, 1990-2009
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Bronnen: Toegevoegde waarde: Eurostat, op basis gegevens CBS; Milieu-indicatoren gebaseerd op:
PBL, Compendium voor de Leefomgeving en CBS-Statline; cijfers van voor 1990 zijn deels geïnterpoleerd.

Milieulasten
Het verminderen van de milieubelasting van de landbouw gaat gepaard met relatief hoge
kosten. In 2007 - het laatste jaar waarvoor cijfers beschikbaar zijn - bereikten de netto
milieulasten (inclusief administratieve lasten en na aftrek van milieusubsidies) voor de
land- en tuinbouw met 740 mln. euro een nieuw hoogtepunt, met name vanwege de
kosten van het mestbeleid. De milieulasten kwamen in de periode 2003-2007 overeen
met bijna 6% van de bruto toegevoegde waarde van de land- en tuinbouw. De totale
nationale milieulasten liggen in de orde van 2,5% van het Bruto Binnenlands Product.
Deze percentages wijzen erop dat de landbouw te maken heeft met hogere milieulasten
dan de meeste andere sectoren.
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Ter vergelijking zijn in tabel 6.1 de nettomilieulasten opgenomen van de voedings- en
genotmiddelenindustrie. Uit de tabel blijkt dat de milieulasten in absolute zin de laatste
jaren een stijging laten zien. In relatie tot de toegevoegde waarde, die in de periode
2000 tot 2008 met bijna 40% toenam (CBS-Statline), is echter sprake van een daling.
Voor de voedings- en genotmiddelenindustrie is de lastendruk vergelijkbaar met die van
het gehele bedrijfsleven.
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Tabel 6.1

Nettomilieulasten (mln. euro) voedings- en genotmiddelenindustrie a, 2000-2008
2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

Nettomilieulasten

267

291

306

306

309

306

307

317

323

Idem, in procenten bruto
toegevoegde waarde

2,7

2,8

2,8

2,7

2,7

2,6

2,5

2,4

2,4

a Alleen bedrijven met 10 of meer werknemers.
Bron: CBS-Statline.

Afval agrosector voor grootste deel hergebruikt
De afvalberg in Nederland is in 2008 weer wat toegenomen, na een aantal jaren van
daling. In 2008 werd bijna 63 mln. ton afval geproduceerd, tegen ruim 60 mln. ton in
2005. Het aandeel van de land- en tuinbouw (exclusief mest) in de afvalproductie is
gering en schommelt sinds 2000 rond de 4% (2,5 mln. ton). In 1990 lag het aandeel
nog op 4,5%. Het merendeel van het afval van de primaire landbouw wordt nuttig
hergebruikt, minder dan 1% (circa 2 mln. kg) werd in 2008 verbrand of gestort.
Het aandeel van de voedingsmiddelindustrie in de totale afvalproductie lag in 2008
met zo’n 8,5 mln. ton op ruim 13%. Zo’n 80% van dit afval bestaat uit plantaardig en
dierlijk materiaal en wordt eveneens nuttig hergebruikt (CL, 2011a).
Beleidsveranderingen
Het regeerakkoord van VVD en CDA, waarover eind september 2010 overeenstemming
werd bereikt, bevat geen concrete voornemens ten aanzien van het landbouwmilieubeleid. Wel staat in het akkoord het voornemen om boeren die bovenwettelijke prestaties
leveren op milieugebied, daarvoor te belonen (Regeerakkoord, 2010). Ook wordt op
verschillende punten benadrukt dat het nieuwe Kabinet streeft naar een ‘gelijk speelveld’.
Dat zal in veel gevallen betekenen dat in Nederland geen strengere regels of normen
gelden dan in andere EU-landen. In het algemeen wordt het landbouwmilieubeleid sterk
bepaald door EU-afspraken en -regels, zodat de nationale beleidsruimte beperkt is.
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6.2

Gewasbescherming

6.2.1

Verbruik en beleid
Het totale verbruik van gewasbeschermingsmiddelen door de Nederlandse land- en
tuinbouw bedroeg in de tweede helft van de jaren tachtig ruim 21 mln. kg actieve stof
per jaar (figuur 6.2). Rond de eeuwwisseling was dit gedaald tot circa 10 mln. kg.
Daarmee was de doelstelling - een halvering tussen 1984-1988 en 2000 - uit het
Meerjarenplan-Gewasbescherming (MJP-G) van 1991 min of meer gerealiseerd. Na 2000
nam het verbruik weer toe, om sinds 2007 weer te dalen. In 2009 was het totale
verbruik ongeveer 10% lager dan in 2008 en zelfs 20% minder dan in het jaar daarvoor.
Het verbruik was nog wel (iets) hoger dan rond 2002, toen er minder middelen
beschikbaar waren.
Op langere termijn gezien kwam de belangrijkste bijdrage aan de vermindering van het
verbruik voor rekening van de grondontsmetting: van meer dan 10 mln. kg actieve stof in
de jaren tachtig tot ruim 1,5 mln. kg de laatste jaren. Het verbruik van chemische
middelen tegen onkruid is eveneens duidelijk verminderd - van ruim 4,5 mln. naar minder
dan 3 mln. kg. Het gebruik van schimmelbestrijdingsmiddelen vermindert nauwelijks,
vooral vanwege het phytophtoraprobleem in de aardappelteelt. Met name in natte jaren
moet tegen deze ziekte nog vrij veel worden gespoten, zoals in 2007, toen er in De Bilt
in juli meer dan twee keer zoveel regen viel als normaal.
Er wordt hard gewerkt om het phytophtoraprobleem onder de knie te krijgen, onder
meer door een scherpere controle van de afdekplicht van afvalhopen, door het
Figuur 6.2
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Verbruik chemische gewasbeschermingsmiddelen a in land- en tuinbouw,
1984-2009
25

20

15

10

Overig
Grondontsmetting
Schimmelbestrijding
Onkruidbestrijding

5

0

1984/88 1990

1995

2000

2005

2006

2007

2008

2009

a In mln. kg actieve stof.
Bron: Plantenziektekundige Dienst/Regeling administratievoorschriften gewasbescherming (RAG).
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ontwikkelen van nieuwe aardappelrassen en door de introductie van ‘slimme
spuitsystemen’ (zie bijvoorbeeld Phytophtora Info, 2010). De cijfers voor 2009 gaven
een duidelijk lager verbruik van schimmelbestrijdingsmiddelen te zien dan de jaren
daarvoor. Het zonnige zomerweer zal daarbij een rol hebben gespeeld: in 2009 bedroeg
het aantal uren zonneschijn in de maanden juli en augustus in De Bilt bijna 460, tegen
345 en 390 in 2008 en 2007. Toch vormt de zonnige zomer waarschijnlijk niet de enige
verklaring: in 1995 scheen de zon in de genoemde maanden bijna 540 uur en was het
verbruik van schimmelbestrijdingsmiddelen hoger dan in 2009. Een en ander wijst er op
dat de aanpak geleidelijk succes oplevert.
Verbruik in Nederland relatief hoog ondanks sterke daling
Rond 2005 bedroeg het verbruik van chemische gewasbeschermingsmiddelen in
Nederland volgens de OECD gemiddeld bijna 5 kg actieve stof per hectare cultuurgrond.
In vergelijking met andere landen is dat tamelijk veel. Binnen de EU kent alleen Italië een
hoger verbruik met 5,8 kg per hectare (www.compendiumvoordeleefomgeving.nl, op
basis gegevens OECD). Het verbruik in België ligt met ongeveer 4,4 kg in dezelfde orde
als in Nederland, maar in landen als Frankrijk (2,5 kg), Duitsland (1,7 kg), Denemarken
(1,2 kg), Verenigd Koninkrijk (2,0 kg) en Oostenrijk (1,0 kg) is het duidelijk lager. In de VS
is het verbruik met 0,7 kg per hectare nog lager, maar in Japan met zijn zeer intensieve
rijstteelt is het veel hoger: 12,3 kg per hectare.
De vraag is in hoeverre deze cijfers vergelijkbaar zijn. In sommige landen zijn
bijvoorbeeld grote oppervlakten extensief grasland te vinden, waardoor het gemiddelde
verbruik per hectare cultuurgrond neerwaarts wordt beïnvloed. De vergelijking wordt al
beter wanneer men, zoals in Nederland gebruikelijk is, het grasland buiten beschouwing
laat. Dan komt het verbruik per hectare in Nederland ongeveer twee keer zo hoog uit als
bij de OECD-berekeningswijze, maar in veel andere landen zal het verschil waarschijnlijk
groter zijn. Een vergelijking op gewasniveau zou nog beter zijn, maar daarover zijn
slechts weinig vergelijkbare gegevens beschikbaar. Ook zou rekening moeten worden
gehouden met de mate van milieu-(on)vriendelijkheid van de gebruikte middelen.
Het relatief hoge verbruik van chemische middelen in Nederland hangt samen met de
intensiteit van de productie, die gepaard gaat met hoge opbrengsten per hectare, en met
de samenstelling van het productiepakket. Vooral het grote aandeel van de tuinbouw, en
dan in het bijzonder van de sierteelt, brengt het gemiddelde verbruik per hectare
omhoog. Zo ligt het verbruik in de chrysantenteelt op 40 à 50 kg per ha en in de
rozenteelt rond 70 kg (CL, 2011). Koploper is de teelt van leliebollen met circa 100 kg
per hectare. Ook gewassen als aardappelen en uien (met een verbruik per hectare van
10 tot 20 kg), waarmee veel grotere oppervlakten worden beteeld dan met
tuinbouwproducten, dragen bij aan het hoge algemeen gemiddelde. In 2008 kwam naar
schatting 87% van het totale verbruik voor rekening van slechts elf gewassen (ibidem).
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Milieubelasting fors omlaag …
Ongeveer tot de eeuwwisseling lag in het beleid het accent sterk op vermindering van
het verbruik van chemische middelen, maar tegenwoordig krijgt vooral reductie van de
milieubelasting veel aandacht. Deze is, ondanks het min of meer gelijkblijvende verbruik,
aanzienlijk gedaald, vooral in de jaren rond de eeuwwisseling (figuur 6.3). Bij deze
berekening van de milieubelasting zijn emissies van de glastuinbouw buiten beschouwing
gelaten; deze belasten volgens recent onderzoek het milieu meer dan tot dusver werd
aangenomen (PBL, 2010d).
De daling van de milieubelasting komt naar schatting voor een kwart doordat
geleidelijk minder milieubelastende middelen beschikbaar komen, terwijl oude, meer
milieubelastende middelen werden verboden (www.compendiumvoordeleefomgeving.nl).
Zo veroorzaken enkele nieuwe middelen tegen aardappelziekte en tegen onkruid nog
maar 10, respectievelijk 3%, van de milieubelasting van de oude middelen (Nefyto,
2011). Een groot deel van de milieubelasting komt voor rekening van een gering aantal
stoffen (Spruijt et al., 2010). Driekwart van de reductie is bereikt door aanpassingen in
de bedrijfsvoering, zoals emissiereducerende apparatuur en teeltvrije zones langs sloten.
Vooral het Lozingenbesluit Open Teelt en Veehouderij van 2001, dat allerlei verplichtingen
in deze sfeer bevat, is hierop van invloed geweest.
Figuur 6.3

6

Milieubelasting door gewasbeschermingsmiddelen (index, gem.
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… maar doelstellingen convenant niet bereikt
Ondanks de gunstige ontwikkelingen is de gewenste situatie nog niet bereikt. Zo moest
volgens het in 2003 tussen overheid, bedrijfsleven en milieuorganisaties afgesloten
Convenant Duurzame Gewasbescherming de milieubelasting van het oppervlaktewater
door chemische middelen vanuit de landbouw in 2010 met 95% zijn verminderd ten
opzichte van 1998 (Convenant, 2008). Dit doel is niet bereikt (PBL, 2010d). De daling
blijft beperkt tot bijna 90%, die overigens grotendeels was gerealiseerd voordat het
convenant was afgesloten. Ondanks de forse verbetering blijkt uit metingen dat de
kwaliteitsnormen voor oppervlaktewater nog regelmatig worden overschreden (www.
compendiumvoordeleefomgeving.nl). Volgens het genoemde convenant, dat eind 2010
was afgelopen, zou het aantal knelpunten bij de bereiding van drinkwater uit
oppervlaktewater in 2010 met 95% verminderd moeten zijn ten opzichte van 1998. Het
ziet er niet naar uit dat dit gelukt is. Voor de milieubelasting van het grondwater en de
bodem zijn geen aparte doelstellingen vastgesteld. Wel bevat de EU-Kaderrichtlijn Water
een aantal doelstellingen op dit gebied. Die zullen volgens het Planbureau voor de
Leefomgeving niet tijdig worden gehaald (PBL, 2009). Het is niet duidelijk welke
beleidsmatige consequenties het niet bereiken van de doelstellingen van het convenant
heeft; eind 2011 komt de officiële evaluatie gereed. Tegen deze achtergrond stemt het
hoopvol dat er voor de meeste teelten nog al wat mogelijkheden zijn om de
milieubelasting verder te verminderen (Spruijt et al., 2010). Daarbij moet vooral worden
gedacht aan vergroting van teeltvrije zones, het gebruik van driftbeperkende
spuittechnieken en het ontwikkelen van alternatieven voor de meest milieubelastende
middelen. Interessant is dat veel van deze mogelijkheden slechts weinig extra kosten met
zich meebrengen, of zelfs kostenbesparingen opleveren.

6

6.2.2

Toelatingsbeleid
De toelating van chemische gewasbeschermingsmiddelen is voor een belangrijk deel
naar EU-niveau ‘getild’, met als doel onder meer het versnellen van de toelating van
nieuwe, veelal minder milieubelastende middelen; het verminderen van de kosten voor
het bedrijfsleven; en het realiseren van een ‘gelijk speelveld’ binnen de EU. De EU is
hierbij in drie klimaatzones verdeeld, binnen elke zone mogen in grote lijnen dezelfde
middelen worden toegepast. Een van de onderdelen van de EU-regeling, die medio juni
2011 in werking treedt, is de wederzijdse erkenning van de toelating door verschillende
EU-landen. Het College voor de Toelating van Gewasbeschermingsmiddelen en Biociden
(CTGB) betwijfelt of dit principe in de praktijk goed wordt toegepast, met name omdat
niet duidelijk is of in alle landen dezelfde criteria voor toelating worden gehanteerd
(CTGB, 2010, blz. 7). Daarnaast staat niet vast dat de berekening van de tarieven voor
de toelating in alle landen hetzelfde is en of er dus op dit punt wel een ‘gelijk speelveld’
is (ibidem).
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De nieuwe EU-regeling maakte een wijziging van de Gewasbeschermingswet
noodzakelijk. De gewijzigde wet, die in februari 2011 door de Tweede Kamer is
aanvaard, bevat minder mogelijkheden voor specifiek nationale toetsing op eventuele
gevolgen voor de waterkwaliteit dan de bestaande wetgeving. Er kunnen dus meer
middelen worden toegelaten. Met deze versoepeling loopt Nederland in EU-verband
minder voorop dan voorheen (Nefyto, 2010). De drinkwaterbedrijven zijn van mening dat
in ons dichtbevolkte en waterrijke land met zijn intensieve landbouw, strengere eisen
nodig zijn dan in andere Europese landen. Zij verwachten dat door de versoepeling meer
milieuonvriendelijke middelen in het water terechtkomen, zodat het duurder wordt om de
kwaliteit van het drinkwater te garanderen(Vewin, 2011). Ook de Unie van Waterschappen
heeft haar bezorgdheid uitgesproken over de gevolgen van de nieuwe regelgeving voor
de ecologische kwaliteit van het water (ND, 2011a).

6

Risico’s onderbelicht?
Begin 2011 was er publiciteit rond enkele mogelijke nadelen van het gebruik van
chemische middelen, die tot dusver niet veel aandacht hadden gekregen. Zo zouden de
gezondheidsrisico’s van bespuitingen voor omwonenden onderbelicht zijn, met name in
de bollenteeltgebieden. Onderzoek wijst erop dat deze risico’s beperkt zijn, maar het
laatste woord is hierover nog niet gezegd (Braakman, 2011). Ook bestaan er zorgen
over de rol van bestrijdingsmiddelen, en dan met name van bepaalde nieuwe middelen
(neonicotinen), bij de achteruitgang van de insectenpopulaties, waaronder bijen (ND,
2011b). Bijen zijn onmisbaar voor de voedselvoorziening. Het bedrijfsleven is van mening
dat er geen oorzakelijk verband is tussen bijensterfte en het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen (Nefyto, 2011). Onderzoekers neigen ertoe om het oprukken van
de varraomijt als belangrijkste oorzaak van de bijensterfte te beschouwen, althans in
Nederland en omringende landen (Blacquire, 2009). Zij sluiten echter niet uit dat
bestrijdingsmiddelen direct of indirect ook een rol spelen.
Aan mogelijke risico’s zoals hierboven bedoeld, zal waarschijnlijk aandacht moeten
worden besteed in het Nationaal Actieplan voor duurzaam gebruik van gewasbeschermingsmiddelen dat Nederland - evenals de andere lidstaten - op grond van de
eerder genoemde EU-verordening voor eind 2012 moet indienen bij de Europese
Commissie. Een door het PBL dit jaar op te stellen evaluatie van het beleid van de
afgelopen jaren zal daarvoor een belangrijke bouwsteen vormen. In de actieplannen
moeten de lidstaten aangeven hoe zij de risico’s van het gebruik van chemische middelen
voor de menselijke gezondheid en het milieu denken te verminderen. Daarbij moeten
onder meer streefcijfers worden aangegeven en concrete maatregelen worden
opgenomen. Speciale aandacht moet er zijn voor middelen die aanleiding geven tot
bijzondere bezorgdheid ten aanzien van gezondheids- en/of milieueffecten, met name als
er alternatieven beschikbaar zijn (Publicatieblad, 2009). De actieplannen moeten worden
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afgestemd met de Stroomgebiedbeheerplannen in het kader van de Kaderrichtlijn Water
(Vewin, 2010). Vermoedelijk zal het gebruik van chemische gewasbeschermingsmiddelen
en het daarvoor te voeren beleid, ook de komende jaren nog wel de nodige discussie
opleveren.
6.2.3

6
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Privatisering gewasbeschermingsbeleid
Sinds 2000 hebben maatschappelijke veranderingen geleid tot aanpassingen in het
gewasbeschermingsbeleid. Dat betrof in de eerste plaats de Maximale Residu Limieten
(MRL’s). In de jaren 2000-2005 organiseerde de milieubeweging een reeks campagnes
tegen de overschrijding van MRL’s in aardbeien (2000), druiven (2002) en nectarines
(2003). De campagnes werden ondersteund door Kamervragen van linkse politieke
partijen aan de minister van Volksgezondheid of de minister van Landbouw. De ministers
ontkenden systematisch dat de overschrijdingen een gevaar vormden voor de
volksgezondheid. Door de voortdurende aandacht voor MRL’s zagen de supermarkten
echter het vertrouwen van de consument in gevaar komen. Daarom besloten zij om
samen met de handelshuizen (via GlobalGAP) toezicht op de naleving van de MRL’s te
gaan houden. In 2004 wist de milieubeweging via de rechter toegang te krijgen tot de
MRL-gegevens van de Voedsel- en Waren Autoriteit (over groenten en fruit in
supermarkten). Door publicatie van die gegevens op www.weetwatjeeet.nl informeert de
milieubeweging de consument over de MRL-prestaties van de verschillende supermarkten
(zie ook ENDURE, 2010 en Buurma, 2011).
In de tweede plaats werd het toelatingsbeleid voor bestrijdingsmiddelen veranderd. In
de jaren 1998-2002 spande de Stichting Natuur en Milieu een reeks rechtszaken aan
tegen het ministerie van Landbouw, die werden afgewisseld met tegenacties van
LTO-Nederland. De krachtmeting tussen beide partijen ging over de naleving van de
milieucriteria bij de toelating van bestrijdingsmiddelen. De milieubeweging eiste een
strikte naleving. De landbouwsector bepleitte een soepele opstelling, omdat anders
onvoldoende middelen zouden overblijven, vooral bij kleine gewassen. De krachtmeting
werd beslecht door de invoering van een toets op ‘landbouwkundige onmisbaarheid’. Op
die manier werden de meest schadelijke toepassingen gesaneerd. In 2002 ontstond een
nieuwe krachtmeting. Deze keer rond het besluit om bestrijdingsmiddelen in afwachting
van de Europese herbeoordeling (richtlijn 94/414/EG) alvast een voorlopige toelating te
geven. Bij de rechter bleek de rechtsgrond voor voorlopige toelatingen te ontbreken.
Tegelijkertijd besloot de chemische industrie te stoppen met het aanvragen van
Nederlandse toelatingen. Door deze opstelling belandde het toelatingsbeleid in een
impasse. Om de aanhoudende onrust te bezweren, besloot minister Veerman in 2004 de
Nederlandse wetgeving rond de toelating van bestrijdingsmiddelen in overeenstemming
te brengen met de Europese richtlijnen (zie ook ENDURE, 2010 en Buurma 2011).

In de jaren negentig werden onderzoek en voorlichting verzelfstandigd. Kort daarna
groeide de behoefte aan kennisnetwerken die konden functioneren in een private
omgeving. Zo ontstond in de aardappelsector het Masterplan Phytophthora met het doel
om de ziekte weer beheersbaar te maken. In een recente studie bleek dat het Masterplan
Phytopthora als inspirerend voorbeeld voor andere ziekten en andere landen kan dienen
(Buurma en Janssens, 2011). De verantwoordelijkheden voor kennisverspreiding - en dat
is de derde verandering - rond primaire infectiebronnen, resistente rassen en
ziektebestrijding zijn duidelijk belegd bij gespecialiseerde kennispartijen. Door de
privatisering is de berichtgeving over Phytophthora een stuk ‘privater’ geworden.
De aandacht voor milieubelasting is naar de achtergrond verdwenen. Op de voorgrond
staat nu de afstemming van doseringen op de vatbaarheid van rassen. Deze praktische
focus helpt de aardappelteler om middelenverbruik en milieubelasting te beperken.
Terugkijkend kan worden vastgesteld dat de verschuivingen in de krachtsverhoudingen
tussen producent en consument (ketenomkering) en tussen landbouw en samenleving
(ontkokering) ruimte hebben opgeleverd voor het maatschappelijk middenveld en het
bedrijfsleven. De milieubeweging heeft invloed op de naleving van milieucriteria en MRL’s
gekregen. De ketenpartijen hebben via GlobalGAP gezorgd voor professionalisering van
de gewasbeschermingspraktijk. De chemische industrie heeft schaalvergroting bereikt in
het toelatingsbeleid voor bestrijdingsmiddelen. De sectororganisaties hebben een betere
afstemming van de kennisverspreiding op de behoefte van de praktijk gerealiseerd.
6.3

Broeikasgassen en energie

6.3.1

Ontwikkeling emissies en beleid

6

De totale emissie van broeikasgassen door de Nederlandse land- en tuinbouw bedraagt
de laatste jaren ongeveer 31 mln. ton zogenaamde CO2-equivalenten. Slechts een kwart
daarvan betreft CO2 als zodanig (figuur 6.4), die voor het grootste deel afkomstig is uit
de glastuinbouw. Bij de overige driekwart van de broeikasgasemissies gaat het om
methaan (CH4) en ‘lachgas’ (N2O). Het eerste komt vooral van herkauwers, het tweede
uit (kunst)mest. Het verloop van de emissie van deze twee gassen wordt dan ook
voornamelijk bepaald door de omvang van de veestapel en door ontwikkelingen in het
kader van het mestbeleid.
Tot het midden van de jaren negentig nam de emissie van broeikasgassen vanuit de
land- en tuinbouw toe, daarna daalde deze tot 2006. In die jaren ging het aandeel van de
agrarische sector in de totale nationale emissie omlaag. Op iets langere termijn bezien
heeft de agrarische sector een meer dan evenredige bijdrage geleverd aan de reductie
van de emissie van broeikasgassen. Tussen 1990 en 2008 nam de landelijke emissie af
met bijna 6,5 mln. ton CO2-equivalenten (-3%) (PBL, 2010c), ongeveer de helft kwam
voor rekening van de land- en tuinbouw.
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Figuur 6.4
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Bron: Emissieregistratie; via www.compendiumvoordeleefomgeving.nl.

De laatste jaren neemt de emissie van de land- en tuinbouw weer iets toe, deels als
gevolg van de hernieuwde groei van de veestapel. Het aandeel van de land- en tuinbouw
in de totale emissie van broeikasgassen gaat dan ook weer omhoog, mede doordat zich
in andere sectoren een relatief sterke vermindering voordoet, onder meer door de
economische stagnatie. Voor een deel is hier echter sprake van een vertekend beeld
vanwege de toegenomen elektriciteitsproductie door de glastuinbouw (zie § 6.3.2).
Beleid
In het kader van het Kyotoprotocol geldt voor de emissie van broeikasgassen een
landelijke reductiedoelstelling van 6% voor de periode 1990-2010. Deze doelstelling is
gehaald, mede door de stagnatie van de economische groei. De doelstelling van het
vorige kabinet voor 2020 was een vermindering van de broeikasgasemissies met 30%
ten opzichte van 1990 (PBL, 2010a:64). Het nieuwe kabinet sluit zich echter aan bij de
EU-reductiedoelstelling van 20%. De kans bestaat dat die wordt aangescherpt tot 30%.
Volgens het PBL is het niet waarschijnlijk dat bij het vigerende beleid zo’n reductie wordt
gerealiseerd (idem, p.67).
Voor de hele (primaire) landbouw werd voor 2020 gestreefd naar een reductie van
25-30% ten opzichte van de broeikasgasemissie in 1990 (LNV, 2009b). In 2009 was de
totale emissie ongeveer 10% lager dan in 1990. Mede omdat de emissie de laatste jaren
eerder stijgt dan daalt, vereist deze doelstelling op zijn minst nog stevige inspanningen.
Daar komt bij dat, volgens de huidige voornemens, tegen 2015 zowel de dierrechten,
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die bepalend zijn voor de omvang van de varkens- en pluimveehouderij, als de melkquota
komen te vervallen. Dat kan leiden tot een uitbreiding van de veehouderij en daarmee tot
een toename van de uitstoot van broeikasgassen.
Emissies van het agrocomplex
De emissie van broeikasgassen van het totale agrocomplex, inclusief de verwerking van
buitenlandse grondstoffen, is ruim anderhalf maal zo groot als de emissie van de
primaire land- en tuinbouw en komt overeen met iets minder dan een kwart van de totale
landelijke emissie (tabel 6.2). Ongeveer 60% van de emissie van het agrocomplex komt
voor rekening van activiteiten die samenhangen met de productie en verwerking van
binnenlandse grondstoffen. In de periode 2003-2007 was de emissie van het
agrocomplex min of meer stabiel, maar in 2008 deed zich een stijging voor. Deze kwam
geheel voor rekening van de primaire land- en tuinbouw. Vooral de emissie van de (glas)
tuinbouw ging omhoog, wat voor een deel komt door de toegenomen elektriciteitsproductie (zie § 6.3.2). Tot op zekere hoogte is hier sprake van een vertekend beeld.
Het aandeel van het agrocomplex in de emissie van broeikasgassen is aanzienlijk
hoger dan het aandeel in het nationaal inkomen of de nationale werkgelegenheid, die
beide zo’n 10% bedragen (vgl. tabel 6.2 met tabel 4.1). De agrosector is dus ‘emissieintensief’. Dit blijkt ook uit de emissie per arbeidsjaar, die voor de hele economie in
2007 minder dan 30.000 CO2-equivalenten bedroeg, maar voor het agrocomplex (basis
binnenlandse grondstoffen) bijna 100.000 (Van Leeuwen et al., 2010).

Tabel 6.2

Broeikasgasemissie van het agrocomplex a (mln. ton CO2-equivalenten), 2003-2008
2003

2004

2005

2006

2007

2008

Totale agrocomplex

43,1

43,4

43,5

42,8

43,3

46,2

Idem, in % nationale emissie

22,5

22,2

22,5

22,6

22,8

24,5

Agrocomplex, binnenlandse grondstoffen

35,9

35,6

35,9

35,3

35,2

37,6

w.v. land- en tuinbouw

28,1

25,9

25,8

26,3

25,7

25,7

		 - akkerbouw

2,9

2,9

2,9

2,8

2,7

2,8

		 - tuinbouw

7,6

7,5

7,8

7,4

7,5

9,5
15,9

		 - veehouderij

6

15,4

15,4

15,7

15,5

15,5

Verwerkende industrie

1,5

1,3

1,3

1,2

1,3

1,1

Toeleverende industrie

7,2

7,2

7,0

7,0

6,8

7,0

Distributie

1,4

1,4

1,3

1,4

1,4

1,4

a	Inclusief hovenierssector, agrarische dienstverlening, bosbouw en op buitenlandse grondstoffen gebaseerde voedingsmiddelenindustrie
(o.m. tabak, cacao etc.). Vanwege verschillen in definitie en bron wijken deze cijfers af van die in figuur 6.4.
Bron: Algemene en agrarische input-outputtabel, bewerking LEI; zie Van Leeuwen et al. (2010 en 2011).

129

6.3.2

6

Glastuinbouw en energie
De CO2-emissie van de primaire agrarische sector (zie figuur 6.4) is voor ongeveer
80% afkomstig van de glastuinbouw. De emissie van deze sector daalde vanaf 1990
tot rond 2005 licht, maar stijgt de laatste jaren weer. Dat komt niet door de teelt van
glastuinbouwproducten als zodanig; de emissie die daarmee samenhangt is de laatste
jaren, behalve in 2009, juist gedaald (tabel 6.3). De toename is toe te schrijven aan de
groeiende productie van elektriciteit met behulp van warmtekrachtkoppeling (WKK).
Op nationaal niveau gezien gaat de emissie daardoor echter omlaag, doordat andere
elektriciteitsproducenten minder CO2 uitstoten; dit effect werd voor 2009 geschat op 2,2
mln. kg CO2 (Van der Velden en Smit, 2010, p.8). In de WKK-installaties, die op ruim 60%
van het glasareaal worden toegepast, wordt zowel elektriciteit opgewekt als warmte
geproduceerd. Die warmte wordt voor een belangrijk deel benut op het eigen bedrijf.
Door deze combinatie wordt de fossiele brandstof veel beter benut dan in een gewone
elektriciteitscentrale, die veel, meestal onbenutte, afvalwarmte ‘produceert’. Een minpunt
is dat de huidige WKK-installaties nogal wat methaan uitstoten. Dat is, naast de groei van
de veestapel, een oorzaak van de toenemende methaanemissie van de agrarische sector
(PBL, 2009).
De emissie van de glastuinbouw, voor zover samenhangend met de teelt, was in 2009
lager dan de enkele jaren geleden overeengekomen ‘streefwaarde’ van 6,6 mln. ton. Dit
is onder meer van belang voor het ‘sectorsysteem’ voor emissierechten dat in 2011 voor
de glastuinbouw in werking zal treden (PT, 2011). Dit is een collectief systeem, dat op
termijn moet aansluiten bij het EU-handelssysteem voor emissierechten. Als de
streefwaarde zou worden overschreden, zouden de glastuinders een heffing moeten
betalen. De verwachting was dat bij onderschrijding van de streefwaarde, de niet benutte
rechten te gelde zouden kunnen worden gemaakt. Vanaf 2013 zullen de emissierechten
in het kader van het EU-systeem, althans voor het grootste deel, niet langer gratis
worden verstrekt maar worden geveild. Daardoor wordt deelname aan dat systeem voor
glastuinders minder aantrekkelijk.
Tabel 6.3

Energie-efficiency, verbruik van duurzame energie en CO2-emissie glastuinbouw,
1980-2009
1980
b

1990

2000

2007

2008

2009 (v)

Doel 2020 a

100

67

56

45

36

30

32

29

CO2-emissie (mln. ton) c

-

6,8

6,6

6,1

5,2

5,1

5,3

4,8

Aandeel duurzame energie

-

-

0,1

0,4

0,9

1,3

1,3

20

Energie-efficiecy (index)

a Meest ambitieuze doelstellingen Convenant, 2008;
b hoeveelheid energie per eenheid product;
c exclusief emissie samenhangend met elektriciteitsproductie.
Bron: Van der Velden en Smit (2010).
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2005

Elektriciteitsproductie
Eind 2009 bedroeg het vermogen om elektriciteit op te wekken op glastuinbouwbedrijven
2.900 à 3.000 megawatt (Van der Velden en Smit, 2010:33). Dat is ongeveer drie keer
zoveel als vier jaar tevoren en vergelijkbaar met de capaciteit van vijf à zes grote
elektriciteitscentrales. De elektriciteitsproductie van de glastuinbouw kwam overeen met
ongeveer 10% van het landelijke stroomverbruik. De uitbreiding van de elektriciteitsproductie in de glastuinbouw werd begunstigd door de voordelige prijsverhouding tussen
aardgas en elektriciteit. In 2009 is deze verhouding verslechterd en is de inzet van
WKK-installaties verminderd (ibidem, p. 23). De verkoop van elektriciteit door de sector
daalde dan ook van 7,1 mrd. kWh in 2008 naar 6,2 mrd. kWh in 2009. Gezien de
investeringsplannen voor nieuwe centrales, mag niet worden verwacht dat het
produceren van elektriciteit binnen afzienbare tijd weer net zo aantrekkelijk wordt als
enkele jaren geleden (Zwang, 2010).

6

Energie-efficiency
De energie-efficiency - de verhouding tussen energieverbruik en productievolume - van de
glastuinbouw is in 2009 met een paar punten verslechterd (tabel 6.3) als gevolg van het
toegenomen brandstofverbruik enerzijds en de vermindering van de fysieke productie
anderzijds. Voor een deel hing dit samen met de vertraging in de bouw van nieuwe,
energiezuinige kassen. Vanwege de slechte bedrijfsresultaten (zie hoofdstuk 8) werden er
in 2009 maar 250 ha nieuwe kassen gebouwd, tegen ongeveer 430 ha per jaar in de
jaren daarvoor (Van der Velden en Smit, 2010:22).
Op langere termijn is er nog steeds sprake van een verbetering van de energieefficiency: sinds 1980 is het brandstofverbruik per eenheid product met ongeveer 70%
verminderd en sinds 1990 met ruim 50%. Deze halvering was het resultaat van een
vermindering van het energieverbruik per vierkante meter met 36% enerzijds en van een
even grote groei van de productie per meter anderzijds (Van der Velden en Smit,
2010:18). De afgesproken doelstelling voor 2020 ligt binnen handbereik (tabel 6.3).
Ook bij de verbetering van de energie-efficiency speelt de WKK een belangrijke rol.
Wanneer de daarmee opgewekte elektriciteit zou zijn betrokken van een elektriciteitsbedrijf, was er, indirect, meer brandstof nodig geweest. Zonder WKK zou de verbetering
van de energie-efficiency tussen 1990 en 2009 beperkt zijn gebleven tot ruim 30% (Van
der Velden en Smit, 2010:23).
Duurzame energie
In 2020 zouden duurzame vormen van energie een aandeel van 20% in het totale
energieverbruik van de glastuinbouw moeten hebben. Vooralsnog lijkt dit moeilijk
haalbaar, in 2009 was het aandeel nog minder dan 1,5% (tabel 6.3). De tussendoelstelling van 4% in 2010 zal dus zeker niet zijn gehaald. Wanneer de doelstelling van
20% wordt gerealiseerd, zal de glastuinbouw naar schatting 1,2 mln. ton CO2 moeten
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zien te verwerven omdat de eigen CO2-productie dan te klein is voor een optimale teelt
(Smit, 2010).
Wellicht wordt de groei van het gebruik van duurzame energie versneld doordat het
huidige kabinet geleidelijk meer financiële middelen voor dit doel uittrekt (PBL, 2010b).
Het terugwinnen van zonne-energie heeft het grootste aandeel (ruim 40%) in de duurzame
energie op glastuinbouwbedrijven. In 2009 vond dit plaats op 48 bedrijven met in totaal
bijna 190 ha glas. In de praktijk gaat het hier om het benutten van warmte die in de
zomerperiode vrijkomt bij het koelen van de gewassen en die meestal wordt opgeslagen
in ondergrondse watervoorraden.

6

6.4

Mest en mineralen

6.4.1

Mest- en mineralenproductie
Vanaf het midden van de jaren tachtig tot rond 2005 is de mest- en mineralenproductie
van de Nederlandse veestapel verminderd met ruim een kwart, vooral onder invloed van
melkquotering en mestbeleid. In 1986 bedroeg de totale mestproductie bijna 95 mln.
ton, in 2007 minder dan 70 mln. ton (www.compendiumvoordeleefomgeving.nl). Dat was
ongeveer evenveel als rond 1970. Dankzij verlaging van het mineralengehalte is de
mineralenproductie - en daar gaat het om bij de onderhavige problematiek - sterker
gedaald dan het mestvolume (vgl. tabel 6.4). De laatste paar jaar groeit de
mestproductie weer door de lichte uitbreiding van de veestapel.
Het gebruik van kunstmest is op langere termijn bezien meer dan gehalveerd: stikstof
van 250 kg per hectare in 1986 tot 120 kg in 2009 en fosfaat van 41 naar 14 kg
(tabel 6.4). Na 2006 is de daling van het verbruik van fosfaatkunstmest in een stroomversnelling gekomen doordat ook daarvoor normen van kracht werden, wat voordien niet
het geval was. Door deze ontwikkelingen is het overschot - het verschil tussen aanvoer
en afvoer - van stikstof gedaald van ruim 260 kg per hectare in het midden van de jaren
tachtig tot 115 kg in 2009 (vgl. ook figuur 6.1). Het overschot van fosfaat verminderde
nog sterker: van ruim 100 kg tot circa 20 kg. Voor fosfaat wordt gestreefd naar
‘evenwichtsbemesting’, wat er op neer komt dat een overschot van enkele kilogrammen
per hectare acceptabel is. Dat doel is dus nog niet bereikt.
De mineralenbenutting is sterk toegenomen: in 1986 werd - op nationaal niveau
gerekend - volgens de CBS-balansen ruim de helft van de aangevoerde stikstof niet benut
en in 2009 nog maar 35%. Voor fosfaat is de verbetering nog groter: van bijna 60%
verlies in 1986 tot minder dan 30% tegenwoordig. Er wordt dus duidelijk zuiniger
omgegaan met mineralen.
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Tabel 6.4

Stikstof- en fosfaatbalans van de Nederlandse cultuurgrond, 1970-2009
1970

1980

1986

1990

2000

2005

2006

2007

2008 2009 (v)

Stikstof (kg/ha)
Aanvoer a, totaal

332

447

508

469

401

351

348

332

323

w.o. dierlijke mest

133

190

241

250

214

191

186

184

186

185

		 kunstmest

185

240

249

200

167

139

144

130

119

120

Afvoer

167

210

243

259

217

196

205

204

206

209

323

Verschil aan/afvoer

165

237

265

209

184

155

143

128

118

115

Idem, index 1970=100

100

144

161

127

112

94

87

78

72

70

Aanvoer a, totaal

135

160

176

160

126

110

108

96

92

91

w.o. dierlijke mest

80

115

128

114

89

79

79

73

75

73

		 kunstmest

50

39

41

38

31

25

25

19

14

14

Afvoer

50

66

73

74

70

65

63

67

69

69

Verschil aan/afvoer

85

94

103

86

57

45

44

29

23

22

100

111

121

101

67

53

52

34

27

26

6

Fosfaat (kg/ha)

Idem, index 1970=100

a Na aftrek geëxporteerde mineralen.
Bron: PBL – www.compendiumvoordeleefomgeving.nl

Mineralenconcentratie water omlaag
Door de vermindering van de stikstofoverschotten is de nitraatconcentratie in het
bovenste grondwater in de kleigebieden inmiddels gedaald tot beneden de norm van
50 mg per liter uit de EU-nitraatrichtlijn (PBL, 2009:117). In de veengebieden is deze
norm nooit overschreden. De concentratie in de zandgebieden bevindt zich in de buurt
van de norm en ook voor de lössgebieden komt hij binnen bereik. Voor fosfaat ligt het
lastiger. De afgelopen decennia is er veel fosfaat in de bodem opgehoopt, vooral in de
zandgebieden. Naar schatting bevindt zich in een gemiddelde hectare landbouwgrond in
Nederland ongeveer 4.700 kg fosfaat (LNV, 2009a). Een deel daarvan komt geleidelijk in
het (grond)water terecht. Daardoor zal het nog geruime tijd duren voordat de
fosfaatconcentraties een ecologisch aanvaardbaar niveau hebben bereikt. Van zowel
stikstof als fosfaat zijn de concentraties in ongeveer de helft van de regionale
oppervlaktewateren nog hoger dan de normen uit de EU-Kaderrichtlijn Water (KRW).
Vanuit de landbouwsector wordt wel de vrees geuit dat de vermindering van de
mestaanvoer zal leiden tot een aantasting van de bodemvruchtbaarheid en daarmee tot
opbrengstderving. Volgens Schoumans et al. is deze vrees in het algemeen tot dusver
niet gegrond (Schoumans et al., 2010a:16).
Bodembelasting met zware metalen sterk omlaag
De belasting van de bodem met zware metalen is gerelateerd aan de belasting met
mineralen. Naar schatting wordt 80 tot 90% (koper), respectievelijk 75 tot 80% (zink),
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van de zware metalen die op landbouwgrond terecht komen, aangevoerd met dierlijke
mest. Koper en zink worden toegevoegd aan het veevoeder. Cadmium zit als
verontreiniging in ruwe fosfaat en komt via kunstmest en via fosfaattoevoeging aan het
veevoer in de mest terecht.
Slechts een beperkt deel van de aangevoerde zware metalen (koper ruim 20%,
cadmium en zink circa 40%) wordt afgevoerd met de gewassen. De nettobelasting het verschil tussen aan- en afvoer - met koper is sinds 1980 met ruim 70% verminderd,
die met zink met ruim 50% en die met cadmium met ruim 80% (tabel 6.5). Voor een deel
hangt deze reductie samen met de vermindering van de mineralenaanvoer, maar vooral
de verlaging van de metalengehalten in mengvoeders was van invloed. Rond 2000 trad
een versnelling op in de reductie, doordat de normen voor koper- en zinktoevoeging
werden verscherpt. Een hoge concentratie van zware metalen in de bodem kan leiden
tot te hoge gehalten in de gewassen, met daaraan verbonden risico’s voor de
volksgezondheid.

6

Tabel 6.5

Nettobelasting van Nederlandse landbouwgrond met zware metalen (1.000 kg),
1980-2009
1980

1990

2000

2005

2006

2007

2008

2009

Koper (Cu)

1.360

970

780

515

505

485

480

465

Zink (Zn)

1.700

1.580

1.600

965

885

855

850

840

12

6

3

2

2

2

2

2

Cadmium (Cd)
Bron: CBS-Statline.

6.4.2

Mest- en mineralenbeleid
Het mest- en mineralenbeleid, dat tegenwoordig sterk is gebaseerd op de EUNitraatrichtlijn uit 1991, is in de loop der jaren vaak gewijzigd (zie bijvoorbeeld
Bloemendaal, 1995; Van Bruchem en Helming, 2009). Het bestaat sinds de laatste
belangrijke wijziging in 2006 in hoofdzaak uit de volgende elementen:
• gebruiksnormen voor de maximale hoeveelheden stikstof en fosfaat die mogen worden
aangewend voor de diverse gewassen. Deze normen zijn de afgelopen jaren enerzijds
aangescherpt en anderzijds verfijnd, naar grondsoort en naar gewasras. Die verfijning
heeft er toe geleid dat er voor stikstof inmiddels 650 bemestingsnormen bestaan
(PBL, 2010a:23). Volgens het PBL bemoeilijkt deze toenemende complexiteit de
handhaving en naleving van de regels, waardoor de effectiviteit van het beleid kan
worden ondergraven. Belangrijk in dit verband is ook de zgn. derogatie. Op grond
daarvan mag, onder een aantal voorwaarden, op de bedrijven die daarvan gebruik
maken, op grasland 250 kg stikstof uit mest van graasdieren worden aangewend,
in plaats van de standaardnorm van 170 kg uit de EU-richtlijn.
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• voorschriften inzake de afvoer van mest van veehouderijbedrijven en inzake de manier
waarop de mest wordt aangewend, bijvoorbeeld ten aanzien van de uitrijperiode.
• een stelsel van (verhandelbare) dierrechten waarmee de omvang van de varkens- en
pluimveestapel en dus de mestproductie van deze diersoorten, in de hand wordt
gehouden. Het is de bedoeling dat dit stelsel in 2015 wordt afgeschaft.
Zoals aangegeven, zijn er belangrijke verbeteringen gerealiseerd op het gebied van mest
en mineralen, maar is het einddoel nog niet bereikt. In het Vierde Nederlandse
Actieprogramma Nitraatrichtlijn (LNV, 2009c), dat loopt van 2010 tot 2013, worden dan
ook verschillende gebruiksnormen verder aangescherpt. Bovendien wordt aangekondigd
dat in het Vijfde Actieprogramma, dat gaat lopen vanaf 2014, verdere aanscherpingen
zullen worden opgenomen.
Door de Tweede Kamer is aangedrongen op een verdere differentiatie, c.q.
regionalisering van het mestbeleid, onder meer door delen van Nederland niet langer aan
te merken als kwetsbaar gebied in het kader van de Nitraatrichtlijn. Zo’n regionalisering
is juridisch mogelijk, maar slechts een gering areaal is als niet-kwetsbaar aan te merken
vanwege de relatief hoge nitraatconcentraties in het grondwater (Schoumans et al.,
2010a). Die kunnen namelijk leiden tot eutrofiering van het oppervlaktewater, inclusief
kustwateren, en dat is strijdig met de doelstellingen van de Nitraatrichtlijn. De regering
wil bij de opstelling van het Vijfde Actieprogramma bezien of de milieukwaliteit zodanig is
verbeterd dat niet-kwetsbare zones kunnen worden aangewezen (ELI, 2010b).

6

Voorwaarden aan derogatie
Een van de voorwaarden van de EU-Commissie bij de derogatie, waarvan een kleine
24.000 bedrijven gebruik maken, was dat de effecten ervan gemonitord zouden worden.
Daartoe worden allerlei gegevens bijgehouden van 300 (melkvee)bedrijven. Daaruit blijkt
onder meer dat de nitraatconcentratie in het grondwater onder gras- en maïsland op
deze ‘derogatiebedrijven’ in alle regio’s een dalende tendens vertoont en dat deze
concentratie alleen in de lössgebieden nog niet voldoet aan de norm van 50 mg per liter
(LNV, 2010a).
Op één punt wordt niet voldaan aan de voorwaarden van de derogatie, namelijk dat de
mineralenproductie niet hoger mag worden dan in 2002. Voor wat betreft stikstof is dat
het geval, maar de productie van fosfaat lag althans in 2008 en 2009 enkele procenten
boven het plafond van circa 173 mln. kg. De EU-Commissie verlangt van Nederland in de
periode 2010-2013 concrete maatregelen om alsnog aan deze voorwaarde te voldoen
(LNV, 2010a). Naarmate de veestapel uitbreidt, wordt dat voor de mestproductie als
zodanig moeilijker. De oplossing wordt dan ook gezocht in een verdere verlaging van het
fosfaatgehalte van de mest door veranderingen in de samenstelling van het veevoeder.
De regering ‘heeft er vertrouwen in’ dat langs die weg tijdig een verlaging van de
fosfaatproductie tot beneden het plafond kan worden bereikt (ELI, 2010a:2).
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6.4.3

6

Mestafzet
De laatste paar jaar stijgt de mineralenproductie weer. In 2009 was de productie van
stikstof ongeveer 9%, en die van fosfaat bijna 8% hoger dan in 2006 (tabel 6.6). Van de
geproduceerde stikstof wordt ongeveer twee derde geplaatst op het eigen bedrijf, van
de fosfaat ruim de helft. Dit verschil wordt vooral veroorzaakt doordat een relatief groot
deel (ruim 40%) van de fosfaat wordt geproduceerd op varkens- en pluimveebedrijven,
waar weinig plaatsingsmogelijkheden zijn. In de stikstofproductie hebben varkens- en
pluimveehouderij een aandeel van ongeveer 30% (Luesink et al., 2010). Rundveemest
blijft voor ruim 80% op het eigen bedrijf, varkensmest voor 10% en pluimveemest slechts
voor 3%. De hoeveelheden stikstof en fosfaat die op het eigen bedrijf werden geplaatst,
waren in 2009 hoger dan in voorgaande jaren. Ook op andere bedrijven werd meer
afgezet. De gunstige weerscondities bij het uitrijden zijn hierop van invloed geweest
(ibidem). Dit neemt niet weg dat een steeds kleiner deel van de mestproductie wordt
afgezet op agrarische bedrijven binnen Nederland. Deze tendens, die voortvloeit uit de
aanscherping van de gebruiksnormen, heeft zich in 2010 voortgezet (Hoogeveen en
Luesink, 2010).
Tabel 6.6

Productie en plaatsing van stikstof en fosfaat (mln. kg), 2006-2009 a
2006

2007

2008

2009

Totale productie

377

384

394

411

Plaatsing, totaal

373

385

385

410

- op eigen bedrijf

253

246

249

268

- op ander bedrijf

78

76

74

75

8

8

7

7

34

55

54

60

Totale productie

167

170

175

180

Plaatsing, totaal

164

169

169

179

- op eigen bedrijf

93

91

92

94

- op ander bedrijf

45

43

40

42

5

4

3

4

22

31

33

39

Stikstof

waarvan:

- op hobbybedrijven
- buiten Nederlandse landbouw
Fosfaat

waarvan:

- op hobbybedrijven
- buiten Nederlandse landbouw

a Op basis van, deels forfaitaire, berekeningen met het MAMBO-model.
Bron: Luesink et al. (2010).
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De afzet van stikstof en fosfaat buiten de Nederlandse landbouw nam tussen 2006 en
2009 met ongeveer 60% toe (tabel 6.6). Het grootste deel hiervan betreft mestexport,
maar ook de pluimveemest die verbrand wordt in de in 2008 gereedgekomen DEPcentrale (Duurzame Energieproductie Pluimveehouderij) bij Moerdijk, wordt hiertoe
gerekend.
In hoeverre de export van mest naar het buitenland een stabiele afzetmogelijkheid
vormt, is onduidelijk. Eind 2010 gingen namelijk de Duitse deelstaten NordrheinWestfalen en Niedersachsen vooral uit veterinaire overwegingen strengere eisen stellen
aan de behandeling van te importeren mest. Daardoor wordt de mestexport naar deze
deelstaten ernstig bemoeilijkt (ELI, 2010c). Omdat het gaat om een omvangrijke uitvoer
- in 2009 werd ongeveer 7 mln. kg fosfaat naar Duitsland uitgevoerd - kan dit de situatie
op de Nederlandse mestmarkt ongunstig beïnvloeden.

6

Mestkosten omhoog
De mestkosten zijn na het in werking treden van het nieuwe mestbeleid in 2006 sterk
gestegen (tabel 6.7). Door de scherpere normen namen de mestoverschotten op
bedrijfsniveau toe, wat heeft geleid tot hogere kosten voor mestafzet. Dit geldt vooral
voor de varkensbedrijven, waarvoor de gemiddelde mestkosten inmiddels meer dan
30.000 euro per bedrijf bedragen. Op de pluimveebedrijven zijn deze kosten ruim de
helft lager en dalen ze de laatste paar jaar. Dit hangt samen met het gereed komen van
de eerdergenoemde DEP-centrale, waardoor de (binnenlandse) afzetmogelijkheden voor
pluimveemest aanzienlijk toenamen. De ramingen voor 2010 wekken overigens de indruk
dat toen geen verdere daling heeft plaatsgevonden.
Tabel 6.7

Mestafzetkosten (1.000 euro per bedrijf) van veehouderijbedrijven, 2003- 2010
2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

8,3

10,5

11,6

15,7

28,5

28,5

27,0

33,0

Leghennenbedrijven

16,9

15,4

9,1

15,1

17,6

16,0

12,5

14,0

Vleeskuikenbedrijven

8,4

8,4

6,2

18,8

20,2

17,8

11,5

14,0

Varkensbedrijven

2010 (r)

Bron: 2003-2009: Informatienet, 2010: De Bont et al. (2010).

Op de meeste melkveebedrijven zijn de mestafzetkosten (nog) vrij laag: gemiddeld 1.000
tot 1.500 euro per bedrijf. Wanneer de derogatie (zie hiervoor) zou verdwijnen, zullen
ook voor deze bedrijven de mestkosten aanzienlijk oplopen. Een paar jaar geleden werd
het voordeel van de derogatie geschat op ruim 200 euro per hectare (LNV, 2009b: 8,9).
Dat komt voor het gemiddelde melkveebedrijf uit het Informatienet van het LEI overeen
met een bedrag in de orde van 10.000 euro. Rundveemest is qua samenstelling van de
mineralen voor de akkerbouw gunstiger dan varkensmest en daardoor goedkoper af te
zetten (Boerderij, 2010).
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6

Groot mestoverschot dreigt
In 2009 werd de gebruiksruimte voor de afzet van mest zowel op bouwland als op
grasland vrijwel geheel benut. Door de voorgenomen aanscherping van de gebruiksnormen zou er, bij een stabilisatie van mineralenproductie en mestexport, in 2013 voor
23,5 mln. kg fosfaat geen afzetruimte zijn (Luesink en van der Ham, 2011). In de jaren
daarna kan dit probleem nog groter worden (Schoumans et al., 2010b).
Die situatie kan alleen worden voorkomen door verlaging van het fosfaatgehalte van
de mest en door vergroting van de afzet buiten de Nederlandse landbouw. Volgens
Luesink en van der Ham (2011) is tot 2013 door verlaging van het fosfaatgehalte een
reductie van in totaal 18,5 mln. kg fosfaat te realiseren, waarvan 10 mln. kg in de
varkenshouderij. Dan zou in 2013 nog 5 mln. kg fosfaat uit varkensmest geëxporteerd
moeten worden. Daartoe moeten snel vormen van mestverwerking worden ontwikkeld,
die op een rendabele wijze een exportwaardig product opleveren (ibidem). Als deze
opties niet (kunnen) worden gerealiseerd is een inkrimping van de varkensstapel door
sterk stijgende mestafvoerkosten onvermijdelijk.
Mestverwerking blijft duur
Behalve het eerdergenoemde verbranden krijgt vergisting in dit verband veel aandacht
(zie: www.mestverwerken.wur.nl). Hierbij komt energie vrij, wat met de huidige hoge
energieprijzen aantrekkelijk zou moeten zijn. Toch is de kosten-batenverhouding van
(mest)vergisting volgens recente berichten in de landbouwpers weinig rooskleurig.
Een deel van de installaties is zelfs stilgelegd (AD, 2011). Als oorzaken van de
problemen worden genoemd: de strenge eisen die worden gesteld aan de bij te mengen
grondstoffen (het ‘co-substraat’), de stijging van de prijzen van deze grondstoffen,
tegenvallende energieopbrengsten en te lage subsidies.
Er dienen zich verschillende nieuwe mogelijkheden aan voor mestverwerking (zie:
www.mestverwerken.wur.nl) , zoals vergassen van mest (pyrolyse) en mestraffinage (Van
Zessen, 2010). Bij dat laatste worden de vrijkomende mineralen omgezet in een soort
kunstmest die weer op het (melkvee)bedrijf gebruikt kan worden. Daarbij wordt de
mineralenkringloop op het bedrijf grotendeels gesloten. Een bijproduct van dit proces is
methaangas, dat geschikt is als transportbrandstof. Het moet worden afgewacht of
dergelijke nieuwe mogelijkheden de kinderschoenen zullen ontgroeien.
Ook loopt er een pilotproject om mest te bewerken tot mestconcentraat, dat dan als
kunstmestvervanger zou moeten (kunnen) worden aangewend. Volgens de huidige
EU-regels moet concentraat echter worden beschouwd en behandeld als dierlijke mest,
met alle beperkingen van dien. Een probleem is dat de werking van de mestconcentraten
duidelijk minder is dan van kunstmest, zodat een groter deel van de aangevoerde
mineralen in het milieu achterblijft (LNV, 2010b). Dat zou voor de EU-Commissie een
reden kunnen zijn om concentraat als dierlijke mest te blijven beschouwen.
De nettokosten van deze vorm van mestverwerking zouden daardoor hoger uitkomen.
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De voorlopige uitkomsten van het project wijzen erop dat de gekozen route
perspectieven biedt, maar dat de kosten van deze manier van mestafzet vrij hoog zijn
(Wageningen-UR, 2009). Ook Schoumans et al. concluderen dat (grootschalige)
verwerking van varkensmest tot bruikbare producten zeker niet goedkoper is dan de
huidige kosten van mestafzet (Schoumans et al., 2010b). Vooral vanwege de onzekere
economische aspecten, blijft het al met al de vraag of verwerking van (varkens)mest
voldoende van de grond zal komen om een inkrimping van de varkenshouderij te
vermijden.
6.5

6

Ammoniak
Tussen het begin en het eind van de jaren negentig is de emissie van ammoniak door de
landbouw ongeveer gehalveerd (zie figuur 6.5) (Bruggen et al., 2011a). Dat was vooral
het gevolg van het verplicht emissiearm uitrijden van dierlijke mest en de inkrimping van
de melkveestapel. Sinds het jaar 2000 is de ammoniakemissie uit de landbouw met een
kwart gedaald naar 108 mln. kg ammoniak in 2009 (Bruggen et al., 2011a, 2011b).
Figuur 6.5

Ammoniakemmissie van de Nederlandse agrarische sector, 1990-2009
400

mln kg NH3

350
300
250
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150
100
50
0
1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 2009
Bron: Bruggen et al. (2011a)

De daling in 2008 en 2009 komt vooral door het verbod op het aanwenden van dierlijke
mest in twee werkgangen met ingang van 2008. Alternatieven als aanwenden in één
werkgang en mestinjectie veroorzaken minder emissie dan het aanwenden en
onderwerken in twee werkgangen.
Graasdieren zijn verantwoordelijk voor een uitstoot van in totaal 55 mln. kg ammoniak,
varkens voor 26 mln. kg en pluimvee, konijnen en pelsdieren voor 17 mln. kg. Daarnaast
stoot de landbouw nog 10 mln. kg ammoniak uit door middel van het gebruik van
kunstmest. Verdeeld naar de bron van de emissie is het beeld als volgt, de emissie uit
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stallen en mestopslagen is 57 mln. kg, het aanwenden van dierlijke mest 40 mln. kg en
de emissie van ammoniak bij beweiden is ruim 1 mln. kg.
Deze emissiecijfers voor de landbouw in de periode 1990-2009 zijn met een nieuwe
en deels nauwkeuriger methode berekend, die ondermeer als voordeel heeft dat meer
rekening gehouden wordt met het rantsoen (verteringscoëfficiënt en ruw eiwitgehalte)
voor de dieren (Velthof et al., 2009). Onderdeel van deze nieuwe berekening is ook een
update van de uitgangspunten en van de emissiefactoren. Dit leidt ertoe dat de emissies
van begin jaren negentig veel hoger uitpakken dan in de oude berekeningen. Voor de
laatste jaren zijn de verschillen geringer.
Emissieplafond
In het kader van de geldende Europese National Emission Ceilings-richtlijn (NEC) mag de
totale ammoniakemissie in Nederland in 2010 maximaal 128 mln. kg bedragen. Volgens
recente berekeningen bedroeg de totale ammoniakemissie in 2009 126 mln. kg.
Ongeveer 85% van de nationale ammoniakemissie wordt veroorzaakt door de landbouw,
de rest - bijna 18 mln. kg - komt voor rekening van consumenten, industrie, energie en
raffinaderijen, handel, diensten, en overheid en verkeer (www.emissieregistratie.nl). De
totale emissie van de landbouw zou 5-10 mln. kg hoger uit kunnen vallen door een
mogelijke onderschatting van de emissies uit melkveestallen, door mogelijke
overtredingen van voorschriften voor mestaanwending en uit onduidelijkheid over de
toegepaste technieken (PBL, 2010a). De ontwikkeling van de ammoniakemissie in 2010
en later zal mede afhangen van de mate waarin emissiearme huisvesting is
geïmplementeerd in de veehouderij.
Het emissieplafond voor 2010 is een tussendoel. Verdere aanscherping om
schadelijke effecten voor de gezondheid van mens en natuur te reduceren is nodig.
Duidelijkheid over een strenger plafond voor 2020 wordt op zijn vroegst verwacht in
2011 (PBL, 2010a). Een raming van de ammoniakemissie in 2020 geeft een verdere
daling aan, doordat varkens en pluimvee en een deel van het rundvee dan emissiearm
gehuisvest zijn (Hoogeveen et al., 2010). Daarnaast gaat de bemesting met dierlijke
mest naar verwachting verder omlaag vanwege de strengere gebruiksnormen voor
stikstof en fosfaat. De raming gaat verder uit van het afschaffen van de melkquotering
en het vervallen van dierrechten voor varkens en pluimvee, verdere ontwikkeling van
mestverwerking, behoud van derogatie en de inzet van luchtwassers voor reiniging van
stallucht.
Actieplan Ammoniak en Veehouderij
Op 25 maart 2010 is de Tweede Kamer akkoord gegaan met het actieplan Ammoniak en
Veehouderij. Dit actieplan zet het tijdspad uit voor het realiseren van emissiearme stallen
op middelgrote bedrijven met varkens en pluimvee (VROM, 2009a). Via een
‘bedrijfsontwikkelplan’ (BOP) kunnen veehouderijbedrijven in aanmerking komen voor het
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gedoogbeleid ten aanzien van emissiearme huisvesting, wat inhoudt dat op een later
tijdstip - oorspronkelijk 1 januari 2010 - aan de eisen voor maximale ammoniakuitstoot
per dier kan worden voldaan (VROM, 2009a); het uitstel geldt in principe tot 1 januari
2013, op deze datum zijn echter diverse uitzonderingen mogelijk. Inmiddels zijn enkele
wijzigingen in de regelgeving doorgevoerd, zoals de verlenging van de overgangsregeling
voor stoppende pluimveebedrijven van 2016 naar 2020. Deze verlenging bestond al
voor varkensbedrijven. Daarnaast krijgen veehouders die volgens het Actieplan
Ammoniak vóór 1 januari 2011 een vergunningaanvraag moeten indienen, uitstel tot
uiterlijk 1 juli 2011. De termijnen voor het realiseren van de maatregelen voor de
ammoniakreductie verschuiven echter niet (I&M, 2010).
Bij enkele gemeenten is geïnformeerd naar de stand van uitvoering van het actieplan.
Daaruit komt naar voren dat rond de 90% van de bedrijven een BOP heeft ingediend. Zo’n
70 á 80% van de bedrijven zal emissiemaatregelen nemen. De resterende 20 á 30% van
de bedrijven geeft aan voor of na 2013 te stoppen (VROM, 2010). Om introductie van
innovatieve emissiearme stallen te versnellen is onlangs de procedure voor opname van
stalsystemen in de Regeling ammoniak en veehouderij (RAV) aangepast (Staatscourant,
2011). Dit betekent dat het mogelijk is om huisvestingssystemen met een voorlopige
emissiefactor in de RAV op te nemen, zodat duidelijk is wat de emissie van een nieuw
stalsysteem is.
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Rapportage emissie
Bedrijven die één of meer van de drempelwaarden voor ammoniak, fijnstof, methaan of
lachgas overschrijden, moeten jaarlijks de emissiegegevens doorgeven. Dit staat in de
E-PRTR-verordening (European Pollutant Release Transfer Register). Dit is een Europese
verordening, voortvloeiend uit de IPPC-richtlijn, die bedrijven vanaf 1 januari 2007
verplicht hun emissies naar water, lucht en bodem te rapporteren aan de overheid.
De E-PRTR verordening geldt voor intensieve veehouderijbedrijven met meer dierplaatsen
dan 40.000 stuks pluimvee, 2.000 vleesvarkens (> 30 kg) of 750 zeugen. De
drempelwaarde voor ammoniak is 10.000 kg per jaar. De gegevens worden in het
Europees register opgenomen als de emissies van een bedrijf boven de drempelwaarden
uitkomen. Burgers, maatschappelijke organisaties en beleid krijgen zo toegang tot
informatie over milieuvervuilende emissies in hun omgeving. In 2007 is gerapporteerd
over 45 landbouwbedrijven, in 2008 over 81 (www.emissieregistratie.nl).
6.6

Biomassa
De grootschalige inzet van plantaardige biomassa voor de productie van energie of
materiaal, waarvoor normaal gesproken fossiele grondstoffen worden gebruikt, wordt
wel aangeduid als de biobased economy. Elektriciteit, transportbrandstof, plastics, verf,
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kunstmest zijn allemaal voorbeelden waar de laatste jaren een zeker aandeel uit
biomassa is gerealiseerd. De biomassa hiervoor komt uit verschillende bronnen.
Akkerbouw (maïs, graan, koolzaad), plantages (suikerriet, palmolie ) en bosbouw zijn
wereldwijd de belangrijkste bronnen. Veel van de voor Nederland benodigde biomassa,
zelfs voor de hele EU, wordt geïmporteerd.
Enkel inzetten in Europa op primaire grondstoffen brengt een te hoog bedrijfseconomisch risico met zich mee. Eén van de interessantste alternatieven is dat de
biobased economy in Europa zich meer richt op restproducten. Veel potentieel
interessante restproducten, met name die uit de Nederlandse voedings- en genotmiddelenindustrie, worden nu afgezet in de veevoermarkt. Een deel ervan wordt ingezet
in de biogassector (Elbersen, Janssens, Koppejan 2010). Snoeiafval, een andere
interessante bron van rest-biomassa, wordt nog niet grootschalig gebruikt, maar
landschaps- en wegbeheerders worden steeds alerter op mogelijke toepassingen en
werken er actief aan mee. Mogelijke toepassingen liggen in de sfeer van brandstof voor
warmte of warmtekrachtkoppeling (zoals een WKK op snoeihout in Beetsterzwaag) of in
vezelmarkten (bv. de papierindustrie). Op dit moment worden dergelijke stromen ter
plekke versnipperd of geklepeld, gecomposteerd of met bijbetaling afgevoerd. Hoewel in
veel gevallen met name de logistieke kosten nog te hoog zijn, zal de infrastructuur voor
deze markten langzamerhand verbeteren, bijvoorbeeld door een toenemend aantal
decentrale vergisters, door inzet van droge vergisters en door de aansluiting van
vergisters op lucratieve markten. Investeerders die uitgaan van de inzet van dergelijke
stromen moeten er rekening mee houden dat de aanbieders minder zullen bijbetalen of
zelfs een betaling voor hun stromen gaan vragen.
De glycerine-case (zie kader), alsook sterke prijsfluctuaties in de primaire grondstoffen
maken duidelijk dat de biobased economy veel aandacht moet besteden aan risicobeheersing. Voor alle ketens geldt dat flexibel kunnen omschakelen naar andere
grondstoffen - met behoud van productierendement - een economisch voordeel biedt.
Vooral voor de laagwaardiger markten, zoals warmte en stroom, geldt dat de markt
steeds weer op zoek zal gaan naar nieuwe grondstoffen. Het potentieel is voorlopig nog
groot: van de in Nederland potentieel beschikbare 3,2 mln. ton wordt nog slechts
700.000 ton nuttig gebruikt (Koppejan et al., 2009).
Naast risicobeheersing is het van groot belang dat er een afzetmarkt is (of wordt
gevonden) voor alle producten die bij raffinage van biomassa vrijkomen. Biomassa wordt,
tenzij het rechtstreeks wordt verbrand, geraffineerd tot een scala aan eindproducten, die
per grondstof en per proces anders zijn. De winstgevendheid van de bioraffinage staat of
valt met een goede waarde en een goed functionerende markt voor elke geproduceerde
fractie. Het is dan ook niet zinnig om bijvoorbeeld alleen op groene chemie te richten als
er niet ook een goed functionerende markt voor biobrandstoffen of groen gas is.
Met deze kanttekening wordt ingegaan op een tweetal markten.

Glycerine
Glycerine is een bijzondere grondstof doordat zowel de productie als de vraag sterk
wordt bepaald door de biobased economy. Mede daarom kent het product nogal
extreme prijsschommelingen. Glycerine is een standaard bouwsteen van oliën en
vetten. Het komt in grote hoeveelheden vrij bij de productie van bijvoorbeeld
biodiesel. Met de opkomst van de biodiesel-industrie in Europa in de jaren na 2005,
is dit product in grote hoeveelheden op de markt gekomen. Biogasproducenten
zetten het materiaal de laatste jaren massaal in als co-vergister, omdat het een
stabiele hoge opbrengst geeft, iets waar vergisters tot op dat moment veel moeite
mee hadden. Een prijs tot 80 euro per ton is voor vergisters interessant (Van den
Boom, 2010).
Vervolgens gebeurden twee dingen tegelijkertijd. De biodieselindustrie en daarmee
het productievolume van de glycerine kwam onder druk te staan - een aantal
producenten ging zelfs failliet; en de groene chemie ontdekte de glycerine als relatief
goedkope en interessante groene grondstof: zo ging in 2010 de bio-methanol-producent BioMCN in Delfzijl over op de inzet van bio-glycerine. Beide ontwikkelingen
maakten dat de prijs is gestegen tot ongeveer 250 euro per ton aan het begin van
2011. De vergisters zijn daarmee weer terug bij af.
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Bio-energie
Veruit de grootste en bekendste afzetmarkt binnen de biobased economy is de bioenergie. Binnen de bio-energietoepassingen heeft bio(transport)brandstof het grootste
volume, daarna de inzet van hout voor kachels, de bijstook in centrales en als laatste de
productie van biogas. De vergelijking is op basis van in Nederland verbruikte Joules
(Energiemonitor, Agentschap NL)
De onstuimige groei in de productie van biobrandstoffen is afgevlakt, hoewel de
politieke doelen nog lang niet gehaald zijn. De sector wordt tot nu toe sterk gedreven
door beleid en de daarbij behorende subsidies, wat door de sector als een onzekere
factor voor de toekomst wordt ervaren. De Nederlandse overheid heeft het laatste jaar
de bijmengplicht voor biobrandstof teruggedraaid, terwijl deze nog steeds bepalend is
voor het volume. Dat bijgemengde biodiesel uit reststromen dubbel meetelt in het te
behalen quotum, is een verdere aanslag op het marktvolume. De Nederlandse
biodieselsector heeft last van hoge kostprijzen en concurrentie uit het buitenland, maar
de glycerinemarkt biedt kansen.
De productie van biogas heeft veel aandacht door nieuwe toepassingen in bijvoorbeeld
transport en in het aardgasnet (onder de naam Groen Gas of Nieuw Gas). Naast de
co-vergister, die draait op mest en cosubstraat, zijn spelers als waterzuiveringsinstallaties, afvalbedrijven en waterschappen sterk in opkomst als producent en
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investeerder. Cosun zet een grootschalige installatie neer nabij Dinteloord, als eerste in
een reeks. De co-vergisters hebben te maken met meerdere onzekerheden. Ten eerste
de ontwikkeling naar de SDE+: een nieuwe stimuleringsronde voor duurzame energie
waarvan de voorwaarden nog niet geheel duidelijk zijn, hoewel het Kabinet een zekere
mate van continuïteit in het vooruitzicht stelt; ten tweede de hoge prijzen voor
cosubstraten (zie kader Glycerine), die samenhangen met een knellende ‘witte lijst’ die
een aantal in het buitenland wel toegelaten grondstoffen als cosubstraat uitsluit. Deze
witte lijst wordt overigens in de loop van 2011 stapsgewijs verruimd. Ten derde de
mogelijkheid nieuwe markten aan te boren, zoals bijvoorbeeld stadsverwarming of
injectie in het aardgasnet. De laatste opties zijn sterk regionaal gebonden.
Groene chemie
De in Nederland aanwezige chemiebedrijven zetten sterk in op zowel meer bedrijvigheid
(verdubbeling in tien jaar), als een forse vermindering van de CO2-uitstoot (halvering in 25
jaar). Dit wordt bereikt zowel door besparing als door inzet van biomassagrondstoffen.
Het recente rapport Van Glazen Bol naar Rondbodemkolf (VNCI 2010) actualiseert die
doelstelling: in 2030 moet onder meer 25% van de fossiele grondstoffen zijn vervangen
door alternatieven, en moet 25% van de verbruikte energie uit duurzame bronnen
afkomstig zijn, wat kan worden geïnterpreteerd als een aandeel van 50% aan niet-fossiele
grondstoffen. Industrie en kennisinstellingen zoeken elkaar daartoe op in regionale
clusters. Het Dutch Biorefinery Cluster (waarin onder meer Cosun en AveBe actief zijn) is
al enkele jaren actief, vooral in Noord-Nederland. Van recenter datum zijn de clusters in
Zuid-Holland, rond het onderzoeks project BE-Basic en een proeffabriek op de locatie van
DSM in Delft; in Zuid-Limburg, rond Chemelot en het Center for Open Chemical Innovation
(COCI); en het West-Brabants/Zeeuws/Vlaamse cluster, met een campus op het terrein
van SABIC in Bergen op Zoom. In het kader van dit laatste initiatief zal de komende tien
jaar 600 mln. euro worden geïnvesteerd.
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Structuur primaire land- en tuinbouw

Kernpunten:
• beperkte daling van het aantal bedrijven
• schaalvergroting, specialisatie en ontmenging gaan nog steeds door
• provincies zetten rem op groeimogelijkheden intensieve veehouderijbedrijven
• aantal voltijdbanen al jaren constant
• illegale arbeid neemt af
• areaal cultuurgrond naar beneden bijgesteld door herziening perceelsregister
• grondprijs blijft hoog
• overheid overweegt gronden te verkopen
• sterke prijsdaling dierrechten
• maatschappij en keten willen terugloop weidegang keren
7.1

Bedrijfsstructuur

7.1.1

Ontwikkeling aantal bedrijven
Het aantal land- en tuinbouwbedrijven is de afgelopen tien jaar met een kwart afgenomen,
van ongeveer 97.000 tot 72.000 (tabel 7.1). Hoe intensiever en minder grondgebonden
de sector is, des te sterker was de afname. Zo is het aantal glastuinbouwbedrijven
gehalveerd, terwijl de vermindering in de akkerbouw beperkt bleef tot een vijfde.
In dezelfde periode is ook het aantal gecombineerde bedrijven met de helft
afgenomen, een indicatie voor de ontmenging en specialisatie die nog altijd doorgaan.
In het afgelopen jaar bleef de daling van het totaal aantal land- en tuinbouwbedrijven
beperkt tot 1%, tegen een gemiddelde jaarlijkse afname van circa 3% in de periode
2000-2010. Dit lijkt een bevestiging dat de kredietcrisis en de daardoor verslechterde
economische situatie kunnen leiden tot een lichte vertraging van het aantal bedrijven
(zie §7.1.2, LEB 2009). Potentiële bedrijfsbeëindigers zullen verkoop uitstellen, omdat
mogelijke kopers een afwachtende houding aannemen, mede als gevolg van de
restrictievere kredietverlening door de banken. Als op de grond en andere bedrijfsactiva
geen aanvaardbaar bod wordt gedaan, blijven de potentiële stoppers liever nog een tijdje
zelf actief als agrariër. Een andere mogelijke reden dat minder bedrijven zijn gestopt,
is dat er door de verslechterde economische situatie voor jongeren minder interessante
alternatieve banen zijn dan voor de kredietcrisis. In afwachting van betere mogelijkheden
buiten het bedrijf, blijven zij dan voorlopig op het ouderlijke bedrijf werkzaam.

7

145

Tabel 7.1

Land- en tuinbouwbedrijven naar bedrijfstype a , 2000-2010
Aantal bedrijven
2000

Glastuinbouw- en champignonbedrijven
Opengrondstuinbouwbedrijven

2009

2010

Verschil (%)
2009-2010

8.804

6.644

4.859

4.573

-5,9

10.489

8.686

7.751

7.450

-3,9

Akkerbouwbedrijven

14.799

13.060

11.660

11.962

2,6

Melkveebedrijven

23.280

19.713

17.815

17.519

-1,7

Overige graasdierbedrijven

20.208

19.191

18.783

19.073

1,5

Intensieve veehouderijbedrijven

12.058

9.243

8.110

7.911

-2,5

Gecombineerde bedrijven
Land- en tuinbouwbedrijven, totaal

7

2005

7.751

5.213

4.030

3.836

-4,8

97.389

81.750

73.008

72.324

-0,9

a G
 ebaseerd op de Standaardopbrengst (SO), de opvolger van de Nederlandse grootte-eenheid (nge) als maat voor de economische
omvang van agrarische bedrijven. Het aantal bedrijven per bedrijfstype wijkt daarom af van eerder gepubliceerde cijfers.
Bron: CBS-Landbouwtelling, bewerking LEI.

Binnen de glastuinbouw nam het aantal bedrijven het laatste jaar opnieuw sterk af,
mede door de slechte bedrijfsresultaten in de afgelopen jaren met een dieptepunt in
2009. Dat heeft nog niet geleid tot een groot aantal faillissementen. Gedwongen
bedrijfsbeëindiging in de vorm van een faillissement blijft in de land- en tuinbouw een
marginaal verschijnsel. Wel is het aantal faillissementen relatief sterk gestegen, van
gemiddeld minder dan 50 per jaar tussen 2000-2008 tot ruim 90 in de laatste twee jaar
(figuur 7.1). De piek lag in de tweede helft van 2009 en het eerste kwartaal van 2010.
Figuur 7.1

Aantal faillissementen in de land- en tuinbouw, 2000-2010
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7.1.2

Schaalvergroting
De schaalvergroting in de landbouw- en tuinbouwsector zet nog altijd door. Uit een studie
van Van der Meulen et al. (2011) blijkt dat de bedrijfsomvang - gemeten in nge - van
gespecialiseerde bedrijven fors is gegroeid in de periode 1985-2008. De toename was
het kleinst bij melkvee- en leghennenbedrijven, waar de omvang ruim verdubbelde, en het
grootst bij vleeskuiken- en glastuinbouwbedrijven, die bijna verviervoudigden in omvang.
Varkensbedrijven werden gemiddeld drie keer zo groot; akkerbouwbedrijven zijn niet
meegenomen in de studie.
Verschillende drijvende krachten bepalen deze groei, zoals technische innovaties
waardoor met dezelfde hoeveelheid arbeid meer dieren zijn te houden of een grotere
oppervlakte is te bewerken, en wijzigingen in de prijsverhoudingen van productiemiddelen
(zie ook §7.1.2, LEB 2009). Dat schaalvergroting loont blijkt uit het feit dat in de regel
grotere bedrijven een hogere rentabiliteit realiseren dan kleinere bedrijven
(Van der Meulen et al., 2011).
De grotere bedrijven uit de studie van Van der Meulen et al. zijn niet te verwarren met
bedrijven die zijn doorgegroeid naar een omvang die het ‘normale’ gezinsbedrijf ontstijgt.
Van deze ‘megabedrijven’ waren er volgens de CBS-Landbouwtelling in 2009 in
Nederland 1.757, uitgaande van een arbitraire ondergrens van 500 nge. Het merendeel
(990) van deze megabedrijven is een glastuinbouwbedrijf of een ander type
tuinbouwbedrijf (531). In de intensieve veehouderij zijn er 102 bedrijven met een omvang
van meer dan 500 nge, waarvan 68 varkens- en 23 pluimveebedrijven.

7

Maatschappelijk debat schaalvergroting veehouderij
De schaalvergroting in met name de veehouderij blijft de gemoederen in Nederland
bezighouden. De kern van de discussie draait om de wenselijkheid van het houden van
grote aantallen dieren op één locatie in een zogenaamde megastal. Een officiële definitie
van een megastal is er niet. In verschillende burgerinitiatieven die zich richten op het
tegenhouden van grote veehouderijbedrijven, beslaat een megastal een bouwblok van
1,5 ha of meer. Ook een grens van 300 of 500 nge is wel gehanteerd (zie bv. RLG, 2008
en Gies et al., 2007), alhoewel deze publicaties benadrukken dat deze drempels arbitrair
zijn en andere ook verdedigbaar. Begin februari kondigde staatssecretaris Bleker aan vanwege de vraag in de samenleving of uitbreiding van het aantal grootschalige
veehouderijen zo verder kan - een maatschappelijke dialoog te willen voeren over
megastallen (TK, 2011a). Deze maatschappelijke discussie - onder leiding van de
Commissie Alders - zal moeten bijdragen aan de visie op megastallen die Bleker heeft
toegezegd aan de Tweede Kamer voor oktober van dit jaar. De Kamer heeft op zijn beurt
de regering via twee moties verzocht om vergunningen voor megastallen gedurende de
looptijd van de discussie op te schorten. In één motie is een megastal omschreven als
een stal groter dan 300 nge en meer dan één bouwlaag (TK, 2011b).
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Provincies aan zet
Voor een bouwverbod moet een beroep worden gedaan op provincies en gemeenten,
omdat zij primair verantwoordelijk zijn voor het ruimtelijk beleid. Megastallen verbieden
of beperken op andere gronden - zoals milieu, dierenwelzijn, dier- en volksgezondheid - is
lastig. Dan zou vooral moeten worden aangetoond dat het grootschalig houden van vee
op één locatie nadeliger effecten heeft op de genoemde terreinen dan het kleinschalig(er)
houden van vee. De beschikbare literatuur geeft tot nu toe geen aanleiding tot een
dergelijk oordeel, op het gebied van volksgezondheid lopen nog verschillende
onderzoeken (zie bv. Heederik et al., 2011). Het laatste woord is hierover dus nog
niet gezegd (zie ook kader).
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Landschappelijke inpassing en volksgezondheid als knelpunten
De bezwaren tegen ‘megastallen’ richten zich op diverse aspecten die deels, zoals
milieu of dierenwelzijn, via een goed stalontwerp zijn te ondervangen. De inpassing in
het gebied (daarbij inbegrepen de zorgen om de vervoersstromen die grote bedrijven
met zich meebrengen) en de volksgezondheid zijn lastiger kwesties.
Voor inpassing in een gebied biedt het instrumentarium van de ruimtelijke ordening
mogelijkheden om ontwikkelingen in het landelijk gebied te sturen. De vraag blijft
wel of het landelijk gebied de beste locatie is voor dit type bedrijvigheid (zie ook
LEB 2008:49)
Wat betreft volksgezondheid ligt het ingewikkelder. De mate van geslotenheid van
bedrijven, de toegepaste hygiëneprotocollen op het bedrijf om uitbraken van ziekten
te voorkomen en het gebruik van luchtwassers om de uitgaande lucht te reinigen,
beperken in grote mate de risico’s van het houden van (grote aantallen) dieren voor
de volksgezondheid (zie bv. Baltussen et al., 2010b). Grotere bedrijven kunnen
daarbij in het voordeel zijn ten opzichte van kleinere bedrijven (zie Feenstra et al.,
2010; Peet et al., 2008). Bedrijfstechnische oplossingen gaan overigens voorbij aan
de meer fundamentele vraag of veehouderij met een industriematig karakter
maatschappelijk acceptabel is (zie ook LEB 2010:22-27).
Het provinciale beleid voor het landelijk gebied ligt sinds de nieuwe Wet ruimtelijke
ordening uit 2008 vast in een zogenaamde omgevings- of structuurvisie. De provinciale
omgevingsverordening of verordening voor de ruimte - de naamgeving wisselt per
provincie - vormt het juridische kader voor de omgevingsvisie.
Uit een analyse van deze visies en de daarbij behorende verordeningen blijkt dat het
merendeel van de niet-reconstructie provincies grenzen heeft gesteld aan de vestiging
van nieuwe en de groei van individuele intensieve veehouderijbedrijven (zie tabel 7.2).
Via eisen aan de nokhoogte, het aantal bouwlagen of de maximale staloppervlakte en
het verbod op nieuwe vestigingen zijn de groeimogelijkheden van intensieve
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veehouderijbedrijven beperkt. Overigens is binnen de gestelde grenzen meestal nog
aanzienlijke ruimte om de bedrijven te vergroten. In de reconstructieprovincies kunnen
bedrijven in de daartoe aangewezen gebieden - de landbouwontwikkelingsgebieden
(LOG’s) - nog fors groeien ten opzichte van de huidige omvang.
Tabel 7.2

Reconstructieprovincies

Provinciaal ruimtelijk beleid uitbreiding en nieuwvestiging intensieve veehouderij,
medio 2011 a
Uitbreiding
LOG

Nieuwvestiging

Overig gebied

LOG

Overig gebied

Overijssel

Ja, als elders bedrijf
wordt opgeheven
Bouwblok max 3 ha

Alleen op sterlocaties in
verwevingsgebieden

Ja, als elders bedrijf
wordt opgeheven
Bouwblok max 3 ha

Nee

Gelderland

Ja
Volgens voorwaarden
van bestemmingsplan

Beperkt

Alleen hervestiging
uit extensiveringsgebieden

Nee

Utrecht b

Ja
Bouwblok max 2,5 ha

Alleen in bepaalde
gebieden
Bouwblok max 1,5 ha

Ja
Bouwblok max 2,5 ha

Alleen onder
voorwaarden in
bepaalde gebieden

Noord-Brabant

Ja
Bouwblok max 1,5 ha

Alleen in
verwevingsgebieden
Bouwblok max. 1,5 ha

Alleen hervestiging of
omschakeling
Bouwblok max 2,5 ha

Nee

Ja
Geen generieke
bovengrens bouwblok

Alleen in
verwevingsgebieden
Meestal tot 1,5 ha

Ja

Alleen in verwevingsgebieden

Limburg

Overige provincies Uitbreiding

Nieuwvestiging

Ja, mits:
Geen gestapelde stal
Goothoogte lager dan 5 meter

Ja, mits:
Geen gestapelde stal
Goothoogte lager dan
5 meter

Groningen

Ja, mits:
Stal max 5.000 of 7.500 m2, afhankelijk van het gebied
Maximaal 1 bouwlaag voor het houden van dieren

Nee

Drenthe

Ja
Bouwblok van max 1,5 ha
Bouwblok van max 2 ha mogelijk onder voorwaarden

Nee

Flevoland

Ja
Binnen de grenzen bestaande bouwblok
Onder voorwaarden is vergroting bouwblok mogelijk

?

Noord-Holland

Ja
Bouwblok max 2 ha in grootschalige landbouwgebieden
Bouwblok max 1,5 in overige gebieden

Nee

Zuid-Holland

Beperkt
In overeenstemming met de gemeentelijke regels

Nee

Zeeland

Beperkt
In overeenstemming met de gemeentelijke regels

Nee

Friesland

7

a D
 e tabel geeft de hoofdlijnen aan. In de provinciale verordeningen zijn diverse uitzonderingen opgenomen, veelal gericht op het
oplossen van knelgevallen - zoals bedrijfscontinuïteit - of om tegemoet te komen aan aangescherpte eisen op het gebied van milieu en
dierenwelzijn, meestal onder de voorwaarden dat het aantal dieren niet toeneemt en dat de omgevingskwaliteiten niet worden
aangetast.
b	Provinciale Staten van Utrecht hebben begin dit jaar het voorstel Burgerinitiatief ‘Stop veefabrieken Utrecht’ met algemene stemmen
aangenomen. In het besluit worden bedrijven groter dan 1,5 ha als megastallen beschouwd. Of deze beperking ook doorwerkt in de
LOG is nog onduidelijk.
Bron: Provinciale verordeningen ruimte via www.ruimtelijkeplannen.nl.
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Gegeven de provinciale bevoegdheden op het gebied van de ruimtelijke ordening, is
de rol van staatssecretaris Bleker beperkt, behalve dan dat hij als ‘bewindspersoon
verantwoordelijk wil nemen in de maatschappelijke discussie over megastallen’
(TK, 2011a).
7.1.3

7

Biologische landbouw
De biologische landbouw in Nederland laat de laatste jaren een geleidelijke groei zien
(tabel 7.3). Het areaal is in 2010 met circa 4% toegenomen tot 54.000 ha. Dat komt in
de buurt van de ambitie van de overheid, een groei van 5% per jaar uitmondend in een
areaal van 57.000 ha in 2011. Het aantal gecertificeerde bedrijven is per saldo met
ongeveer 50 (3,5%) toegenomen: 90 nieuwe bedrijven tegenover 40 bedrijven die uit de
biologische landbouw zijn gestapt. De belangstelling voor de biologische landbouw zou
de komende jaren verder kunnen toenemen, nu de verkoop van biologische producten
sterk stijgt. De forse groei van de verkoop van biologisch voedsel in 2010, in de
supermarkten steeg de omzet ervan met zo’n 13% (§4.6.2), lijkt hiervoor mogelijkheden
te bieden.
Tabel 7.3

Biologische land- en tuinbouw, 2000-2010
2000

2005

2008

2009

2010

Aantal gecertificeerde bedrijven

1.121

1.377

1.395

1.413

1.462

Areaal gecertificeerd (1.000 ha)

33,0

48,8

50,4

51,9

53,9

1,7

2,5

2,6

2,7

2,9

Aandeel in areaal cultuurgrond (%)
Bron: Biologica (2004, 2008), EL&I (2011a).

In Nederland is veel minder cultuurgrond in gebruik bij de biologische landbouw dan in
de EU, respectievelijk 2,7% en 4,7% (2009). Koplopers binnen de EU zijn Oostenrijk met
18,5% en Zweden met 12,6% biologische landbouwgrond. Echter Spanje, Italië en
Duitsland zijn de landen met de grootste oppervlakten biologische grond, elk met circa
1 mln. ha. Overigens nam het biologische areaal in 2009 in heel Europa ten opzichte van
2008 met ruim 1 mln. ha toe, tot ruim 9 mln. ha. Het aantal biologische land- en
tuinbouwbedrijven steeg in dat jaar van ruim 220.000 naar bijna 260.000, dus eveneens
met ongeveer 15%. Vanaf het jaar 2000 is het biologisch areaal in de EU ongeveer
verdubbeld (www.organic-world.net).
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7.2

Arbeid

7.2.1

Ontwikkeling werkgelegenheid
De werkgelegenheid in de primaire land- en tuinbouw - uitgedrukt in het aantal regelmatig
werkzame arbeidskrachten - is vanaf de eeuwwisseling met een kwart gedaald, van
281.000 tot 212.000. In deze periode is het aantal gezinsarbeidskrachten per saldo
evenveel afgenomen als het aantal vaste medewerkers, waardoor het aandeel van deze
laatste groep op het totaal aantal regelmatig werkzame arbeidskrachten constant is
gebleven op 30%. Het aantal vaste medewerkers is vooral in de afgelopen twee jaar,
na enkele jaren van groei, fors gekrompen met ongeveer 12.000 personen (-17%)
tot 60.000.
Deze daling is voor een deel gecompenseerd door een toename van de flexibele
arbeid. Vooral in de tuinbouw wordt naast gezinsleden en vaste medewerkers een beroep
gedaan op tijdelijke krachten, zoals scholieren, huisvrouwen en werknemers uit Middenen Oost-Europa. Deze kunnen in dienst zijn van de agrarische bedrijven zelf, of worden
ingehuurd via derden, meestal uitzendbureaus. Naar schatting hadden de
tuinbouwbedrijven in 2010 circa 39.000 tijdelijke arbeidskrachten in dienst, en werden
er in oktober/november 2010 circa 34.000 krachten ingehuurd (Wit et al., 2011).
Voor de laatste groep gaat het om een momentopname; gedurende het jaar wisselt
het aantal sterk in verband met seizoenswerkzaamheden.

7

Arbeidsvolume constant, verschuiving naar flexibele arbeid
Het arbeidsvolume in de primaire land- en tuinbouw - de werkgelegenheid uitgedrukt in
voltijdbanen - is de afgelopen vijf jaar ongeveer gelijk gebleven (figuur 7.2). Van de
170.000 arbeidsjaren (aje) in 2010 werd 56% geleverd door de bedrijfshoofden en
meewerkende gezinsleden, 27% door vaste medewerkers en 17% door personeel met
een tijdelijk dienstverband. Zoals hiervoor is aangegeven neemt het aandeel van het
gezin af en stijgt het aandeel van het personeel met een tijdelijk dienstverband. Het
aantal arbeidsjaren van de laatste groep steeg in de afgelopen twee jaar met bijna 40%
tot ruim 28.000. Het arbeidsvolume van tijdelijk personeel is overigens een raming,
gebaseerd op de opgave in de landbouwtelling van het totale aantal werkdagen.
De benodigde arbeid per bedrijf neemt enerzijds toe door de groei van de
gemiddelde bedrijfsomvang en daalt anderzijds door stijging van de arbeidsproductiviteit.
Het eerste effect is wat groter waardoor over een langere periode bezien de gemiddelde
arbeidsbezetting (aje) per bedrijf geleidelijk is gestegen, van 1,9 begin jaren negentig tot
2,3 aje per bedrijf in 2010 (figuur 7.2).
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Figuur 7.2

Arbeidsvolume (aje) en arbeidsbezetting (aje per bedrijf), 2000-2010
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Bron: CBS-Landbouwtelling, bewerking LEI.

Brede aanpak tegen dreigend tekort aan arbeidskrachten
De personeelsvoorziening lijkt in de nabije toekomst meer met structurele problemen te
maken te krijgen. Enerzijds zal de vervangingsvraag toenemen door de ‘vergrijzing’, die
in de agrarische sector groter is dan in de rest van de economie. Verder stijgt de
behoefte aan hoger opgeleid personeel en zal naar verwachting ook de vraag naar
flexibele arbeidskrachten blijven toenemen. Anderzijds komt het aanbod onder druk te
staan door de naderende krimp van de Nederlandse beroepsbevolking, de concurrentie
met andere sectoren, en de verwachte afname van het aantal afgestudeerden met een
‘groene’ opleiding op middelbaar of hoger niveau. Zo kiest nog geen derde van de
leerlingen met een groene opleiding op vmbo-niveau, die doorstromen naar het mbo,
ook daar voor een groene opleiding (Gorree, 2010).
Om de dreigende tekorten aan gekwalificeerde medewerkers op de agrarische
arbeidsmarkt voor te zijn, worden verschillende initiatieven ondernomen door de agroen tuinbouwsectoren, het groene onderwijs en de overheid. Een voorbeeld is het
gezamenlijk manifest van LTO Nederland, de Groene Kennis Coöperatie (GKC), de
productschappen, de AOC Raad en de Nationale Coöperatieve Raad om de kleine
agrarische opleidingen te versterken. Daarvoor zijn vier speerpunten benoemd:
een leven lang leren, versterken van de opleidingen, imagoverbetering, en het opzetten
van netwerken voor ondernemers, onderwijs en onderzoek ter versterking van de
kennisinfrastructuur (LTO Nederland, 2011).
Een ander initiatief is de opzet van het Programma Arbeidsmarkt en Opleiding door de
productschappen in de agrofoodsector en het ministerie van EL&I. Het programma
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stimuleert de komende drie jaar jongeren om een carrière in de agrofoodsector te
zoeken. Daarnaast willen de partners via het programma mensen die al werkzaam zijn in
de sector, bijscholen. Verder worden bedrijven in de agrarische sector enthousiast
gemaakt voor het creëren van meer maatschappelijke stages. Om dit te bereiken worden
de komende drie jaar scholingsconsulenten ingezet in vrijwel alle branches om bedrijven
te informeren en om scholingsplannen op te zetten (Groenkennisnet, 2011). Deze
consulenten werken ook voor de mobiliteitscentra, waaronder die voor de glastuinbouw.
Deze centra zijn opgericht ten tijde van de crisis en worden onderdeel van de vaste
dienstverlening (SZW, 2011). Ook deze maatregel moet bijdragen aan het behoud van
deskundig personeel in de sector.
Illegale arbeid neemt af
Om de continuïteit van de bedrijfsvoering te garanderen, is het nodig dat de land- en
tuinbouw voldoende personeel - vast dan wel flexibel - aan zich weet te binden. Met name
bij arbeidspieken, zoals het oogsten, is dit van belang. Vooral opengrondstuinbouw- en
glastuinbouwbedrijven maken geregeld gebruik van buitenlandse inleenkrachten. Voor
Polen hoeven sinds 2007 geen tewerkstellingsvergunningen meer te worden
aangevraagd, maar nog wel voor Bulgaren en Roemenen (zie ook §7.2.2). Vooral
Bulgaren werken zonder vergunning en dus illegaal in Nederland (Arbeidsinspectie,
2010). De overheid wil illegale arbeid tegengaan en de Arbeidsinspectie controleert
hierop via de Wet arbeid vreemdelingen (Wav) en de Wet minimumloon en minimum
vakantiebijslag (WML). Uit controles in diverse branches is gebleken dat in 2009 in
alle ‘risicosectoren’, waaronder de land- en tuinbouw, meer illegale werknemers zijn
aangetroffen dan in 2008. Het aantal bedrijven dat in de fout ging, steeg van 16 naar
17%. In de land- en tuinbouw daalde het percentage overtredingen van 12 naar 10 in
2009 en is sinds 2004 sprake van een dalende trend (tabel 7.4).
Een andere indicatie voor de daling van de illegale arbeid in de land- en tuinbouw zijn
de resultaten van het Westland interventieteam (WIT), een inspectieteam speciaal gericht
op de glastuinbouw. Het WIT controleerde in 2010 bij ongeveer driehonderd bedrijven en
in 18% van de gevallen bleken tuinders vreemdelingen illegaal in dienst te hebben of
onder het minimumloon te betalen.
Tabel 7.4

7

Resultaten inspecties Arbeidsmarktfraude in land- en tuinbouw a, 2003-2009

Aantal inspecties
Percentage overtredingen

2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

800

1.018

1.106

946

650

569

515

18

19

17

13

13

12

10

a Inclusief bosbouw en visserij.
Bron: Arbeidsinspectie, jaarverslagen diverse jaren.
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Een jaar eerder was dit nog bij ongeveer een kwart van de gecontroleerde bedrijven het
geval. Er is sprake van een daling, maar de fraude is nog altijd fors hoger dan het
gemiddelde van 7% in de tuinbouw elders in het land (ANP, 2011).
In de strijd tegen de illegale arbeid in de land- en tuinbouw, die het imago van de
sector geen goed doet, wordt onderzocht of bedrijven die herhaaldelijk de arbeidsregels
overtreden kunnen worden stilgelegd (Vakblad voor de Bloemisterij, 2011) en of het UWV
vergunningen kan weigeren voor werknemers die aan de slag willen bij bedrijven die de
wet blijven overtreden (Rijksoverheid, z.j.).
7.2.2

7
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Arbeidsmigratie
Per 1 januari 2009 zijn er naar schatting 165.000 personen (legaal) in Nederland met
een nationaliteit van één van de landen uit Midden- en Oost-Europese landen (MOE-landen)
(Weltevrede et al., 2009). Daarvan zijn er ongeveer 65.000 geregistreerd in de
Gemeentelijke Basisadministratie (GBA), een verzesvoudiging ten opzichte 1996; deze
officieel in Nederland gevestigde groep migranten bestaat in hoofdzaak uit Polen (55%),
Bulgaren (16%) en Roemenen (10%). De overige, naar schatting 100.000 legale
arbeidsmigranten uit MOE-landen hebben veelal de Poolse nationaliteit (80 à 90%).
In 2009 is een enquête gehouden onder ongeveer 750 personen uit de groep van
165.000 migranten. Bijna iedereen (95%) had een baan, waarvan bijna de helft in de
land- en tuinbouw (Weltevrede et al., 2009). Volgens de nieuwste schattingen van het
Nederlands Interdisciplinair Demografisch Instituut (NIDI) uit maart 2010, neemt het
aantal arbeidsmigranten uit de MOE-landen de komende jaren verder toe (Groenewold,
2010). Om de toestroom, in steeds wisselende samenstelling, in goede banen te leiden
is een adequaat beleid op het gebied van tewerkstellingsvergunningen, huisvesting en
inburgering noodzakelijk. Incidenten met veiligheid, illegaliteit, arbeidsomstandigheden en
uitbuiting hebben verscherpte aandacht van de overheden nodig gemaakt.
Een voorbeeld is het recente besluit om werknemers van buiten de Europese Unie en
uit Bulgarije en Roemenië vanaf 1 juli alleen nog in uitzonderingsgevallen een
tewerkstellingsvergunning te verlenen. De regering wil dat werkgevers in de land- en
tuinbouw veel meer gebruik maken van werklozen in eigen land. Volgens LTO Nederland
schiet dit proces nog niet op en dreigen tuinders aan de start van het seizoen in de
problemen te komen. Vooral boom-, aardbeien- en groentekwekers in Noord-Brabant
vangen seizoenspieken op met Roemeense en Bulgaarse werknemers (Jongsma, 2011).
Sinds 2007 horen Roemenië en Bulgarije bij de EU, maar Nederland voerde toen geen
vrij verkeer van werknemers met deze landen in, zodat werkgevers nog steeds een
tewerkstellingsvergunning moeten aanvragen als ze werknemers uit deze landen in dienst
willen nemen. Tot uiterlijk 2014 kan ons land dit beleid handhaven, maar alleen als er
sprake is van (dreigende) ernstige verstoringen van de arbeidsmarkt.

Huisvesting en inburgering
Arbeidsmigranten zijn in eerste instantie zelf verantwoordelijk voor het vinden van
woonruimte, maar werkgevers (uitzendbureaus of land- en tuinbouwbedrijven) moeten
hen hierin ondersteunen. Een deel van de uitzenders en werkgevers voorziet hierin,
bijvoorbeeld op basis van cao-bepalingen en/of eisen van brancheorganisaties. Controle
van deze huisvesting ligt bij de gemeenten. Belangrijke handhavingsinstrumenten zijn de
Algemene Plaatselijke Verordening, de bouwregelgeving en de Huisvestingswet. Veel
arbeidsmigranten wonen echter in grote steden waar de overlast toeneemt, onder
andere door de concentratie van kamerverhuurpanden voor MOE-werknemers. Men trekt
hier naar toe, omdat er in kleinere land- en tuinbouwgemeenten vaak een kwantitatief
tekort is aan passende (tijdelijke) huisvesting. Ook ontbreekt bij gemeenten een
intergemeentelijke of provinciale samenwerking rond wonen en huisvesting en is wonen
en integratie van MOE-landers in veel gemeenten niet ingebed in het lokale beleid.
Volgens de minister van Wonen, Wijken en Integratie (WWI) zijn er voldoende (wettelijke)
mogelijkheden om de toestroom van ‘MOE-landers’ in goede banen te leiden. Het ‘Plan
van Aanpak huisvesting en inburgering van arbeidsmigranten uit Midden- en Oost-Europa’
moet daarbij hulp bieden (WWI, 2010). Voorbeelden van acties zijn kennisontwikkeling en
-verspreiding, het opzetten van een gemeentenetwerk om kennis uit te wisselen en een
praktijkteam met deskundigen van verschillende departementen, dat op afroep
gemeenten met raad en daad bijstaat. Een andere actie is het vergroten van het aanbod
van passende huisvesting dichter bij het werk. Een concreet voorbeeld hiervan is de
opening van een wooncomplex voor 110 werknemers voor Seasun, een tomaten- en
paprikabedrijf in het Zeeuwse Kapelle (Langen, 2011).
7.2.3

7

Arbeidsomstandigheden
Ziekteverzuim stijgt, maar blijft onder landelijk gemiddelde
Goede arbeidsomstandigheden in de land- en tuinbouw dragen bij aan de vermindering
van ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid, en aan de tevredenheid en productiviteit
van werknemers. Een graadmeter voor de arbeidsomstandigheden is het ziekteverzuim.
Dat is in de land- en tuinbouw de laatste jaren licht aan het toenemen, van 3,2% in 2007
tot 3,7% in 2010 (tabel 7.5). De stijging in 2008 en 2009 kan deels worden verklaard
door de invloed van (Mexicaanse) griepgolven (Stigas, 2010). De griepgolf viel in 2010
mee, maar het slechte weer aan het begin van het jaar dreef de cijfers op. De stijging
van het ziekteverzuim op grote agrarische bedrijven (meer dan 100 werknemers) en de
toename van het ziekteverzuim van relatief oudere werknemers (boven de 55 jaar), een
groep die door de vergrijzing zal groeien, is reden tot zorg (Stigas, 2010). Overigens ligt
het ziekteverzuim in de agrarische sector nog altijd ruim onder het Nederlandse
gemiddelde, dat in de afgelopen jaren vrij constant 4,3 à 4,4% bleef (tabel 7.5).
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Tabel 7.5

Ontwikkeling (%) ziekteverzuim a, 2007-2010
2007

2008

2009

Land- en tuinbouw b

3,2

3,3

3,5

2010
3,7

Nederland, totaal

4,4

4,3

4,3

4,4

a Inclusief het verzuim na een jaar ziekte;
b inclusief agrarische dienstverlening (zoals loonwerk), hoveniers en bos en natuur.
Bron: CBS en Stigas.

Meer aandacht voor veilig werken
In de land- en tuinbouw vonden tussen 2005 en 2009 naar schatting jaarlijks 4.400
arbeidsongevallen met letsel en verzuim plaats (www.samenveiligwerken.nl), waarvan
15 tot 20 met dodelijke afloop (19 in 2010; Stigas, 2011). De kans op een dodelijk
ongeval is in de landbouw 2,5 keer groter dan gemiddeld, waarmee de landbouw na de
bouwsector op dit punt als gevaarlijkste sector te boek staat (Arbeidsinspectie, 2010).
Om het aantal arbeidsongevallen terug te brengen, startte het ministerie van Sociale
Zaken en Werkgelegenheid in 2010 het Actieplan Arbeidsveiligheid. Doel is het aantal
arbeidsongevallen tussen 2010 en 2012 te verminderen met 25%. De landbouw is in
het plan aangemerkt als een van de vijf prioritaire sectoren.

7

Werken met arbeidscatalogus
Op 1 januari 2007 is de Arbowet gewijzigd, op grond waarvan de verantwoordelijkheid
voor het garanderen van veilige en gezonde arbeidsomstandigheden veel meer aan
werkgevers en werknemers wordt overgelaten. Een hulpmiddel daarbij is een
zogenaamde arbeidscatalogus, die de afspraken bevat die werkgevers en werknemers
samen hebben gemaakt over veilige en gezonde arbeidsomstandigheden. Daarmee is
deze catalogus een manier om te voldoen aan de doelvoorschriften die de overheid stelt
voor veilig en gezond werken. In 2009 zijn voor 12 agrarische sectoren arbeidscatalogi
ontwikkeld en vanaf 2010 wordt hiermee gewerkt (Stigas, 2010). Sinds de realisatie in
2010 zijn de arbeidscatalogi verder uitgebreid. Er loopt momenteel, begin 2011, een
gebruikersonderzoek naar mogelijke verbeterpunten.
7.3

Grond

7.3.1

Ontwikkeling grondgebruik
Om aan de Europese regels te voldoen is in 2010 het perceelsregister - kaarten waarop
de gewaspercelen zijn ingetekend - van de Dienst Regelingen aangepast. Voortaan wordt
niet meer de bruto-oppervlakte, maar alleen de beteelbare oppervlakte vastgelegd.
Hierdoor vallen onder meer sloten, houtwallen en bomenrijen af. De forse daling van het
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areaal cultuurgrond in het afgelopen jaar met 45.000 ha (-2,3%) kan vrijwel geheel aan
deze verandering in de registratie worden toegeschreven (tabel 7.6).
Voor deze verandering in registratie werd doorgevoerd, nam het areaal cultuurgrond
tussen 2000-2009 met gemiddeld 6.500 ha per jaar af (-0,3% per jaar). Dat ging in
hoofdzaak ten koste van het akkerbouwareaal, terwijl de oppervlakte
groenvoedergewassen (vrijwel uitsluitend snijmais) en opengrondsteelten steeg (tabel
7.6). Van het totaal areaal cultuurgrond van bijna 1,9 mln. ha is nu 53% in gebruik als
grasland (blijvend, tijdelijk en natuurlijk grasland), 13% voor groenvoedergewassen, 29%
voor overig bouwland, 5% voor opengrondstuinbouw en 0,5% voor glastuinbouw. Een
verdeling die weinig afwijkt van die in 2000.
Tabel 7.6

Agrarisch grondgebruik a, 2000-2010

7

Areaal (1.000 ha)

Grasland

2000

2005

2009

2010 a

Verschil
(% per jaar)
2000-2009
-0,2

1.036,7

1.000,0

1.017,1

995,3

Groenvoedergewassen b

212,8

241,7

248,0

237,5

1,7

Akkerbouw

634,4

604,1

554,1

542,1

-1,5

Tuinbouw open grond

81,1

81,4

87,9

87,1

0,9

Tuinbouw onder glas

10,5

10,5

10,3

10,3

-0,2

1.975,5

1.937,7

1.917,4

1.872,3

-0,3

Cultuurgrond, totaal

a In 2010 is het perceelsregister aangepast, waardoor het areaal cultuurgrond is afgenomen;
b snijmais, luzerne en voederbieten.
Bron: CBS-Landbouwtelling, bewerking LEI.

7.3.2

Grondmarkt en grondprijs
De agrarische grondprijs is na drie opeenvolgende jaren met forse stijgingen in 2010
ongeveer gelijk gebleven aan het jaar daarvoor, 47.000 euro per ha (figuur 7.3). Naar
verwachting zal het wegvallen van vooral de publieke vraag naar landbouwgronden, de
agrarische grondprijs de komende jaren onder druk zetten. De recente sterke toename
van de grondprijs heeft vooral te maken met de geplande afschaffing van de
melkquotering rond 2015. Sinds 2006, toen duidelijk werd dat dit daadwerkelijk zal
gebeuren, is de prijs van het melkquotum - het recht om melk te produceren gehalveerd. De in het productierecht verborgen marge op een extra liter melk hecht zich
vervolgens aan het meest schaarse productiemiddel, de grond.
Marktcycli kenmerk van voorraadmarkten
De voorraad landbouwgrond in Nederland is eindig en daalt met gemiddeld 0,3% per jaar
(tabel 7.6) door met name stedelijke en in mindere mate natuurclaims (LEB 2010:98).
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7

Een stijging van de vraag naar landbouwgrond vanuit de landbouw leidt weliswaar tot een
stijging van de grondprijs, maar dat heeft geen invloed op de voorraad landbouwgrond.
Op dergelijke markten met een inelastisch aanbod doen zich af en toe prijsexplosies
voor, na enige tijd gevolgd door grote prijsdalingen (markets with a propensity for
bubbles). De grondprijs heeft de neiging om zowel tijdens een stijging van de vraag als
tijdens een daling, door te schieten. Marktgedrag van aanbieders en vragers op de
voorraadmarkt ligt hieraan ten grondslag (zie ook §7.3.2, LEB 2010). Figuur 7.3 laat
zien dat vanaf 2008 kopers terughoudender worden in afwachting van een prijsdaling
(kopersstaking). Dat leidde tot een daling van de grondmobiliteit - het aantal verkochte ha
- met 25% in 2009 en met nog eens 9% in 2010. De top van de prijs lijkt in 2010 te zijn
bereikt. Dezelfde afwachtende houding van kopers zien we op de markt van
koopwoningen. Daar leidde de kopersstaking alleen al in 2009 tot een daling van het
aantal verkochte woningen met 30%.
Figuur 7.3

Marktcycli landbouwgronden, 1992-2010
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a Gegevens 2010 geschat op basis van een vergelijking van de eerste drie kwartalen van 2010 en 2009.
Bron: DLG, bewerking LEI.

Aandeel marktpartijen en overheid op agrarische grondmarkt neemt af
De huidige kopersstaking op zowel de agrarische grondmarkt als op de markt voor
koopwoningen ligt in het verlengde van de economische crisis. De vraag naar
landbouwgrond voor verstedelijking is voor een belangrijk deel weggevallen. Gemeenten
hebben moeite met het ontwikkelen van reeds eerder aangekochte landbouwgronden en
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komen daardoor soms in financiële problemen. In sommige gevallen is er zelfs kans op
‘terugverkoop’ van voor stedelijke doeleinden aangekochte landbouwgrond, zoals in het
Groningse Meerstadproject (DvhN, 2010). Daarnaast is de vraag vanuit het natuurbeleid
mede onder invloed van het kabinet-Rutte vrijwel opgedroogd. In 2009 was het
marktaandeel van het Bureau Beheer Landbouwgronden op de agrarische grondmarkt
nog 26% (DLG, 2010), wat ook te maken had met de afwachtende houding van private
partijen. Niet alleen is de vraag naar grond voor natuur weggevallen, er is zelfs mogelijk
sprake van verkoop van ruilgronden van de Dienst Landelijk Gebied en van gronden van
Staatsbosbeheer. Voor Staatsbosbeheer zou dat neer kunnen komen op circa 17.000 ha
(Janssen, 2011). De voor 2011 door het ministerie van EL&I geplande Nota grondbeleid
dient over precieze oppervlakten en locaties uitsluitsel te geven.
Agrarisch inkomen en maximale biedprijs grond
De grondprijs is sinds het begin van de schaalvergroting in de grondgebonden landbouw
halverwege de vorige eeuw fors gestegen, terwijl het inkomen per ha daar sterk bij
achter bleef. Deze uiteenlopende ontwikkeling is te verklaren door de schaalvergroting.
Ter illustratie is in tabel 7.7 een versimpeld rekenvoorbeeld voor de akkerbouw
opgenomen van de relatie tussen schaalgrootte en de maximale biedprijs voor
landbouwgrond. Naarmate de bedrijfsomvang en het bedrijfsareaal groter zijn, is in de
regel het inkomen per ha hoger. Een akkerbouwbedrijf dat grond aankoopt en daarmee
het bedrijfsareaal van 72 naar 114 ha uitbreidt (van groep II naar III), realiseert een
relatief hoog inkomen op de aangekochte ha. Echter, ook het inkomen op het
oorspronkelijke bedrijfsareaal neemt toe. Samen genomen komt het inkomen op de
aangekochte ha uit op bijna 2.000 euro per ha. Bij de huidige rente van 3% kapitaliseert
dat bedrag in een maximale biedprijs van circa 65.000 euro per ha. Maximaal wil zeggen
dat bij dat bedrag geen winst wordt gemaakt op de aankoop van het extra areaal
(break-even-point). Het berekende prijsniveau is in Flevoland, de provincie met grotere
akkerbouwbedrijven, in 2010 waargenomen. Het rekenvoorbeeld in tabel 7.7 laat ook
zien dat kleinere akkerbouwbedrijven, gezien hun relatief lage maximale biedprijs, weinig
kans meer maken op de grondmarkt.
In de melkveehouderij worden de belangrijkste schaalvoordelen bij een kleiner
bedrijfsareaal gerealiseerd dan bij akkerbouwbedrijven. In een vergelijkbaar
rekenvoorbeeld komt de maximale biedprijs uit op 44.500 euro per ha voor bedrijven
die door de aankoop van grond verschuiven van de groep met een Standaardopbrengst
(SO) van minder dan 150.000 euro, naar de groep met een SO van 150.000 tot
250.000 euro. Het bedrag van 44.500 euro verschilt weinig van het werkelijke
grondprijsniveau in veel melkveegebieden.

7
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Tabel 7.7

Inkomen akkerbouwbedrijven naar bedrijfsomvang (SO), en maximale biedprijs grond
Standaardopbrengst (SO) in 1.000 euro

Gemiddelde 2005-2009

< 100 (I)

100-250 (II)

34

72

114

554

706

1.171

Bedrijfsareaal in ha
Inkomen per ha a
Opbouw maximale biedprijs

Van groep I naar II

Uitbreiding in ha

(72 - 34 =)

Inkomen nieuwe ha

(38 x 706 =)

Inkomenstoename oude ha

(34 x (706-554) =)

Inkomenstoename totaal
Inkomenstoename totaal/nieuwe ha
Maximale biedprijs per ha bij 3% rente

7

250-500 (III)

Van groep II maar III
38
26.828
5.168
31.996

(114 - 72 =)

42

(42 x 1.171 =)

49.182

(72 x (1.171-706) =)

33.480
82.662

842

1.968

28.067

65.600

a Inkomen uit normale bedrijfsvoering.
Bron: Informatienet.

7.3.3

Pachtareaal en pachtprijzen
Totaal areaal pacht constant
Het totale pachtareaal daalt niet meer en stijgt zelfs indien wordt gecorrigeerd voor de
administratieve daling van het totale areaal in 2010 (zie §7.3.1). Het areaal reguliere
pacht blijft daarentegen gestaag afnemen (tabel 7.8), hetgeen inherent is aan het grote
verschil tussen de marktprijzen van (regulier) verpachte gronden en onverpachte
gronden. De afname van het reguliere pachtareaal wordt enerzijds gecompenseerd door
de vrije pachtvormen eenmalige pacht, teeltpacht (beide sinds 1995) en geliberaliseerde
pacht (vanaf 2007), en anderzijds door ‘grijze’ (overige) pacht.
Stijging pachtprijs minder dan wettelijk toegestaan
De reguliere pachtprijs is de laatste jaren minder snel gestegen dan wettelijk is
toegestaan. Zo nam van 2006 tot 2008 de reguliere pachtprijs toe van 424 tot 459 euro
per ha (figuur 7.4), een stijging van 8%, terwijl wettelijk een verhoging van gemiddeld
21% was toegestaan (zie §7.3.4, LEB 2008). Uit een enquête onder pachters bleek dan
ook dat in de periode 1995-2007 gemiddeld 42% van de contractuele pachtprijzen niet
is verhoogd en 17% slechts gedeeltelijk (Luijt en Voskuilen, 2010). In 2009 zijn de
wettelijk toelaatbare pachtprijzen opnieuw flink gestegen, wat zal doorwerken in de
pachtprijzen van 2009 en 2010.
De gemiddelde prijs van de nieuwe, populaire pachtvorm ‘geliberaliseerde pacht 6 jaar
of korter’ ligt dicht tegen die van reguliere pacht (figuur 7.4). Mogelijk wordt het wettelijk
pachtprijsniveau als referentie gebruikt, en geeft het een goede weergave van de
verdiencapaciteit van grondgebonden bedrijven. Het prijsniveau van erfpachtcontracten
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Tabel 7.8

Ontwikkeling areaal (1.000 ha) eigendom en pacht, 1985-2010

Eigendom
Erfpacht

1985

1995

2005

2010

1.220

1.288

1.133

1.065

55

74

36

36

Pacht, totaal

727

562

503

507

w.v. reguliere pacht

727

562

394

350

		 teeltpacht

-

-

35

15

		 eenmalige pacht

-

-

73

88

		 geliberaliseerde pacht 6 jaar of korter

-

-

-

42

		 geliberaliseerde pacht langer dan 6 jaar

-

-

-

3

17

42

251

264

2.019

1.965

1.922

1.872

Overige gebruikstitels

a

Totaal
a Waaronder grondgebruiksverklaringen.

7

Bron: CBS-Landbouwtelling, bewerking LEI.

Figuur 7.4

Ontwikkeling pachtprijs naar pachtvorm, 2004-2009
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Bron: Informatienet.

ligt wat hoger omdat die veel voorkomen in Flevoland, waar ook de prijzen van reguliere
pacht relatief hoog zijn (erfpachtovereenkomsten in Flevoland vallen onder de Regeling
pachtprijzen). De gemiddelde prijs van ‘grijze’ pacht (overige pacht) lag in 2009 ruim
100 euro boven die van reguliere en geliberaliseerde pacht, waarschijnlijk omdat daarin
ook de hoog geprijsde, ‘grijze’ teeltpacht voorkomt.
Aanpassingen pachtprijzensysteem
In 2010 heeft de minister van LNV het advies van de Commissie pachtnormen II (2010) de opnieuw bij elkaar geroepen commissie onder voorzitterschap van Van Hall uit 2006 161

integraal overgenomen (LNV, 2010). Het advies bevat voorstellen om een aantal
knelpunten in de berekening van de hoogst toelaatbare pachtprijzen weg te nemen.
Afgezien van het invoeren van een ondergrens aan de pachtprijs - naast de al bestaande
bovengrenzen - werken de meeste wijzigingen in het voordeel van de pachter. Verder
worden de hoogst toelaatbare pachtprijzen voortaan jaarlijks in plaats van tweejaarlijks
herzien.
Nieuwe pachtnormen per 1 juli 2011
De nieuwe wettelijk hoogst toelaatbare pachtprijzen voor los land van bestaande
contracten geven ten opzichte van 2009 zowel stijgingen als dalingen te zien. In een
aantal (akkerbouw)gebieden gaat de hoogst toelaatbare pachtprijs met ruim 10%
omhoog, terwijl deze in veel melkveegebieden licht omlaag gaat. Dit is een afspiegeling
van de ontwikkeling van de inkomens in beide sectoren, die gebruikt worden in de
berekening van de pachtnormen.
De hoogst toelaatbare pachtprijzen voor agrarische bedrijfsgebouwen gaan ten
opzichte van 2009 met 3,14% omhoog, en voor agrarische woningen met 2,52%.
De prijzen en percentages gelden vanaf 1 juli 2011 (EL&I, 2011b).

7

7.4

Productierechten en toeslagrechten
De omvang van de productie wordt in een aantal sectoren in de landbouw sterk bepaald
door productierechten of quota, die per bedrijf zijn vastgesteld. Er zijn productierechten
voor het produceren van melk, het houden van varkens en pluimvee en voor de teelt van
suikerbieten en zetmeelaardappelen. Deze rechten zijn in Nederland verhandelbaar.
De prijzen van de rechten hebben een aanzienlijke invloed op de omvang van de
investeringen bij uitbreiding van de productie. Zo bedragen bij prijzen per pluimvee- en
varkensrecht van respectievelijk 10 en 170 euro, de extra investeringen bij nieuwbouw
circa 40% (Baltussen et al., 2010a).
Toeslagrechten hebben een ander karakter dan productierechten. Ze geven enkel recht
op het ontvangen van de jaarlijkse bedrijfstoeslag (ontkoppelde inkomenssteun). Ook de
toeslagrechten zijn in Nederland verhandelbaar.

7.4.1

Productierechten
Prijs melkquotum vrij constant
De prijs van het melkquotum was in 2010 lange tijd vrij constant, bijna 20 euro per kg
vet. De prijs voor geleasd quotum lag in 2010 met gemiddeld bijna 5 euro per kg vet
wat hoger dan in 2009 (quotum.nu). Beide prijzen stegen begin 2011 door een
dreigende overschrijding van het quotum, en de gunstige ontwikkeling van de melkprijs.
De koopprijs van melkquotum voor het jaar 2011/12 is bij de aanvang van het
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handelsseizoen met 16 tot 18 euro per kg vet lager dan voorgaand jaar. Dat heeft
te maken met het naderende einde - in 2015 - van de melkquotering.
In het quotumjaar (april-maart) 2010/11 is 240.000 ton melkquotum verhandeld,
enkele procenten meer dan in het vorige quotumjaar (PZ, 2011). Ook de omvang van
het geleasd quotum steeg met enkele procenten tot ruim 350.000 ton in 2010/11.
Prijs suikerquota gestegen
De prijzen van de suikerquota fluctueren in Nederland de laatste jaren tussen 0,40-0,70
per kg polsuiker (agrarisch.cosun.nl). In 2010 lag de prijs hoger dan in 2009, ondanks
de verlaging van de EU-minimumbietenprijs (vanaf 2006 in enkele stappen met in totaal
35%) in verband met de hervorming van het suikerbeleid. Een oorzaak van de hogere
quotumprijs is de in 2009 gedaalde graanprijs, terwijl de internationale suikerprijs
aantrok. De Nederlandse bietentelers ontvangen al met al een veel hogere prijs dan de
Europese minimumbietenprijs van ruim 26 euro per ton. Door de forse stijging van de
graanprijs na de oogst van 2010, is de animo om in 2011 graan te telen mogelijk weer
toegenomen. Hierdoor zou de suikerquotumprijs wat kunnen dalen, maar dat is ook
afhankelijk van de ontwikkelingen op de suikermarkt en de naar verwachting te
ontvangen bietenprijzen.
In 2010 zijn in Nederland bijna 400 transacties gesloten - er zijn circa 10.000 telers
van suikerbieten - met een totaal van ruim 12 mln. ton suiker. Deze transacties zijn goed
voor circa 1.000 ha ofwel ongeveer 1,5% van het Nederlandse quotum. In 2009 was de
verhandelde hoeveelheid wat hoger (agrarisch.cosun.nl).

7

Relatief gunstig jaar zetmeelteelt
In het kader van de Health Check is besloten dat met ingang van de campagne 2012/13
alle steun voor aardappelzetmeel vervalt. Dit houdt in dat vanaf 2012/13 geen
productiequota meer bestaan, de minimumprijs voor zetmeelaardappelen vervalt en de
steun voor de teelt van zetmeelaardappelen volledig wordt ontkoppeld. Ook de
zogenaamde evenwichtspremie, die de fabrieken ontvangen per ton geproduceerd
aardappelzetmeel, komt te vervallen en wordt toegevoegd aan de ontkoppelde
betalingen aan de telers (AVEBE, 2010). Tot die tijd blijven de bestaande regelingen
ongewijzigd van kracht, inclusief de nog voor 60% aan de productie gekoppelde premies
(de overige 40% is al enige jaren ontkoppeld en opgenomen in de bedrijfstoeslag van de
teler).
Het jaar 2009/10 was door de lage graanprijzen in 2009, die ook bepalend zijn voor
de zetmeelprijzen, relatief ongunstig voor de aardappelzetmeelsector. Voor 2010/11
wordt als gevolg van de gestegen graan- en zetmeelprijzen een gunstiger resultaat
voorzien. In het najaar van 2010 gaf AVEBE aan dat vanwege de marktsituatie en de
verwachte kleinere oogst, een teler meer dan het individuele quotum kon leveren zonder
dat dit zou leiden tot een korting op het quotum voor 2011. Het kopen van aandelen
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voor de teelt van zetmeelaardappelen in 2011 kan aantrekkelijk zijn, omdat 2011 het
referentiejaar is waarop de ontkoppelde steun in de volgende jaren wordt gebaseerd.
Er is dan ook (tijdelijk) veel belangstelling voor AVEBE-aandelen (Vermaas, 2011). In
voorgaande jaren was dat niet het geval. In perioden dat de resultaten van AVEBE
tegenvielen door lage zetmeelprijzen, werden de aandelen zelfs om niet van de hand
gedaan.
Sterke prijsdaling dierrechten
De prijs van varkensrechten is in de loop van 2010 en begin 2011 sterk gedaald,
ruwweg van bijna 200 naar ongeveer 120 euro (varkensrechten.nu). Deze daling is het
gevolg van de matige inkomenssituatie in de varkenshouderij en het op korte termijn
uitblijven van verbetering hierin. Eerder is het perspectief voor de varkenshouders
verslechterd door de stijging van de voerprijzen vanaf de zomer van 2010. Daarnaast
kwam tijdelijk, door de dioxineaffaire begin 2011 in Duitsland, de rentabiliteit van de
varkenshouderij verder onder druk te staan (zie ook §8.4). Ook de prijs van
pluimveerechten is hierdoor begin 2011 gedaald, naar minder dan 9 euro begin april
(pluimveerechten.nu). Een jaar eerder steeg de prijs nog van 9 naar 14 euro, als
gevolg van de toen zeer hoge prijzen voor eieren.
Bij deze prijzen voor zowel de varkens- als de pluimveerechten is uitgegaan van
landelijk gemiddeld geldende noteringen. In de praktijk zijn er echter vanaf april 2010
(weer) drie regionale deelmarkten vanwege de zogenoemde compartimentering.
Deze houdt in dat de rechten alleen verhandelbaar zijn binnen de drie hiervoor
vastgestelde gebieden: de concentratiegebieden Oost- en Zuid-Nederland en overig
Nederland. De prijzen op de regionale deelmarkten kunnen onderling afwijken.
Tijdens de compartimentering die van toepassing was voor 2008, waren de prijzen in
de concentratiegebieden in de regel hoger dan er buiten (Baltussen et al., 2010a).
Of dit anno 2011 opnieuw het geval is, is niet duidelijk. De discussie over megastallen
heeft invloed op de situatie per gebied.
De vraag is of het afschaffen van de dierrechten, zoals die thans is voorzien in 2015,
zal leiden tot een toename van de productie. Baltussen et al. (2010a) verwachten dat dit
in 2020 wel het geval zal zijn voor de pluimveehouderij, maar zij achten het voor de
varkenshouderij niet waarschijnlijk dat het aantal dieren hoger zal zijn dan in 2009.
De beperkte financieringscapaciteit van de varkensbedrijven speelt hierbij een rol.

7

7.4.2

Toeslagrechten
De verkoopwaarde van toeslagrechten bleef in 2010 nagenoeg stabiel op ongeveer
tweemaal de hoogte van de toeslag (toeslagrechten.nu). Bij een onveranderde uitbetaling
van de bedrijfstoeslagen is de terugverdientijd van aangekochte toeslagrechten ongeveer
twee jaar. Begin 2011 is de waarde iets toegenomen tot ongeveer 2,25 maal de toeslag.
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Al met al blijft de waardering door de agrariër dus laag. De eerder besproken
onzekerheden over de toekomst van het toeslagenbeleid spelen hierbij een doorslaggevende rol (zie LEB 2009:158). Gezien de door de Europese Commissie in november
2010 uitgebrachte opties voor het Europese landbouwbeleid vanaf 2013, is de kans
toegenomen dat Nederland het huidige stelsel van toeslagen zal laten varen. Het huidige
stelsel is gebaseerd op de individuele referenties van landbouwbedrijven en kent per
bedrijf en per ha sterk uiteenlopende toeslagbedragen. Mogelijk wordt dit vervangen
door gelijke toeslagen per ha per gebied (flat rate, basisbedragen) in combinatie met
vormen van beloning voor de maatschappelijke waarde van een gebied en de prestatie
van de individuele agrariër. Een dergelijke verandering van beleid maakt het weinig
interessant in 2011 of 2012 nog te investeren in toeslagrechten. Bovendien geldt dat
meer toeslagrechten aankopen dan men aan ha beschikbaar heeft weinig zinvol is,
omdat verhuur van deze rechten alleen mogelijk is samen met grond en elk toeslagrecht
minimaal één keer per twee jaar moet worden benut.
7.5

Dieren

7.5.1

Ontwikkeling aantal dieren

7

De totale rundveestapel is het afgelopen jaar vrijwel gelijk gebleven (tabel 7.9),
na twee jaar waarin hij groeide met in totaal 5%, mogelijk gemaakt door de
melkquotumverruimingen. Na de sterke inkrimping van het aantal varkens en kippen
tussen 2001 en 2003 door twee opkoopregelingen (Regeling beëindiging
veehouderijtakken, RBV) en de uitbraak van vogelpest, is een herstel ingezet.
De omvang van de varkens- en kippenstapel wordt overigens begrensd door de
varkens- en pluimveerechten. Door de uitbraak van Q-koorts en de daarop volgende
ruimingen van geiten, is het totaal aantal geiten tussen mei 2009 en mei 2010
met bijna 6% afgenomen.
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Tabel 7.9

Ontwikkeling aantal dieren (1.000 stuks), 2000-2010
Aantal dieren

7

Verschil (%)
2009-2010

2000

2005

2009

2010

Rundvee, totaal

4.069

3.799

3.968

3.975

0,2

w.v. melkkoeien

1.504

1.433

1.489

1.479

-0,7

		 jongvee melkproductie

1.335

1.154

1.245

1.247

0,2

		 vlees- en weidevee

447

382

339

322

-5,0

		 vleeskalveren

783

829

894

928

3,8

Overige graasdieren

1.601

1.785

1.636

1.625

-0,7

w.v. schapen

1.305

1.361

1.117

1.130

1,2

		 geiten

179

292

374

353

-5,6

		 paarden en pony’s

117

133

145

143

-1,4

Varkens, totaal

13.118

11.312

12.186

12.255

0,6

w.v. fokzeugen

1.129

966

985

984

-0,1

		 biggen

5.102

4.563

5.068

5.124

1,1

		 vleesvarkens

6.505

5.504

5.872

5.904

0,5

Kippen, totaal

104.015

92.914

96.859

101.248

4,5

w.v. leghennen

32.573

30.513

34.557

35.310

2,2

		 vleeskuikens

50.937

44.496

43.285

44.748

3,4

Bron: CBS-Landbouwtelling.

7.5.2

Weidegang in de melkveehouderij
In de discussies over dierenwelzijn in de melkveehouderij neemt de weidegang een
prominente plek in. Weidegang geeft het melkvee de beste mogelijkheden om soorteigen
gedrag te vertonen (ASG, 2009). Daarnaast is beweiding gunstig voor de
aantrekkelijkheid van het landschap, de emissie van ammoniak en niet op de laatste
plaats het imago van de melkveehouderij (Van Well et al., 2008). In de praktijk neemt het
permanent op stal houden van het melkvee echter toe, ten koste van de onbeperkte
weidegang. Het percentage koeien dat jaarrond op stal staat is in 2009 groter dan het
aantal koeien met onbeperkte weidegang (figuur 7.5). Grotere bedrijven passen minder
vaak weidegang toe dan kleinere bedrijven, mede vanwege een krappe huiskavel. Verder
houden grotere bedrijven meer koeien per ha, en kunnen ze door volledig opstallen het
voer- en mineralenmanagement optimaliseren.
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Discussie over weidegang
De druk vanuit de maatschappij en de zuivelketen neemt toe om weidegang te
bevorderen of zelfs verplicht te stellen. Zo bestaan sinds kort de melkproducten van
het huismerk van C1000 uit weidemelk. De weidemelk is gegarandeerd van Nederlandse
koeien die van het voorjaar tot het najaar ten minste 120 dagen per jaar, minimaal 6 uur
per dag in de wei lopen (C1000, 2011). Deze vereisten ten spijt betekent dit dat ook
weidemelk afkomstig kan zijn van koeien die het merendeel van de tijd binnen staan.
De supermarkt betrekt deze melk van de zuivelcoöperatie FrieslandCampina (AD,
2011b). Dat past goed in de plannen van deze onderneming voor een vorm van
verplichte weidegang. De koe in de wei is namelijk van groot belang voor de beeldvorming en de acceptatie van het product melk en de melkveehouderij als sector
(Veeteelt, 2011). Hoe weidegang zal worden opgenomen in het kwaliteitssysteem van
FrieslandCampina, en of er bijvoorbeeld sprake zal zijn van een financiële tegemoetkoming, is nog niet duidelijk. Niet alle melkveehouders onderschrijven het standpunt van
de coöperatie. Volgens hen zal weidegang altijd blijven, maar minder dan nu. Gaat nu nog
70% van de koeien (deels) naar buiten, in de toekomst staat misschien 70% van de
koeien op stal. Dit wordt door hen gezien als de evolutie in de melkveehouderij, waar het
welzijn van de koeien niet onder hoeft te lijden (Keuper, 2011). Gezien het aantal uren dat
zelfs een koe met weidegang binnen staat, is de kwaliteit van de stal bepalender.
Ook in het beleid heeft weidegang de aandacht. Zo wil staatssecretaris Bleker van
EL&I dat de Europese inkomenssteun afhankelijk wordt van de bijdrage van een bedrijf
aan maatschappelijke doelstellingen, zoals bijvoorbeeld weidegang (EL&I, 2011c).
Figuur 7.5
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Belang van een diervriendelijke stal
Een goed ingerichte stal is sowieso noodzakelijk voor het welzijn, naast weidegang,
omdat de koeien ’s winters maandenlang niet naar buiten gaan. Veel ligboxenstallen zijn
echter vanuit dierenwelzijnsoogpunt niet optimaal ingericht. Door harde en gladde
vloeren komen veel klauw- en bewegingsproblemen voor. Vaak is er in de stallen te
weinig ruimte en zijn de ligplaatsen krap (ASG, 2009). Volgens Van der Meulen et al.
(2011) passen grotere bedrijven minder weidegang toe, maar hebben ze vaker
modernere, meer diervriendelijke stallen.
De ontwikkeling van nieuwe, integraal duurzame stallen is een van de belangrijkste
doelstellingen van het Nederlandse dierenwelzijnsbeleid. Het gaat om ‘stallen en
houderijsystemen die het dierenwelzijn extra verbeteren door het toepassen van
maatregelen die verder gaan dan de wettelijke welzijnsnormen en die daarnaast
tenminste voldoen aan andere maatschappelijke randvoorwaarden en wettelijke eisen
voor milieu, diergezondheid en arbeidsomstandigheden én economisch haalbaar zijn’
(Peet et al., 2011:1). Eind 2011 moet 5% van de stallen in de veehouderij integraal
duurzaam zijn (EL&I, 2011d). Op 1 januari 2011 gold dat voor 2,3% van de stallen in de
melkveehouderij, waarmee deze sector het laagst scoort. Het gemiddelde voor de
gehele veehouderijsector bedroeg 3,4%, met uitschieters van 5,1% in de varkenshouderij
tot 8,6% in de pluimveehouderij.

7

7.5.3

Antibioticagebruik
Na een periode van voortdurende toename van het therapeutisch antibioticagebruik bij
landbouwhuisdieren in Nederland, is de totale hoeveelheid verkochte antibiotica in de
afgelopen twee jaar gedaald. In 2010 nam het gebruik af met 12% tot 455 ton (FIDIN,
2011). Het rijk en de sector hebben afgesproken het gebruik met 20% in 2011 en 50%
in 2013 te verminderen ten opzichte van 2009. Het ministerie van EL&I geeft aan
‘vooralsnog’ meer te verwachten van de plannen van de veehouderij zelf om het
antibioticagebruik terug te dringen, dan van alternatieven, zoals een heffing op antibiotica
of het ontnemen van de apotheekfunctie aan dierenartsen (EL&I, 2011e). Mocht de
sector daar echter niet in slagen, dan zullen de dierenartsen alsnog hun apotheekrecht
kwijtraken. Binnen het ministerie worden de voorbereidingen daarvoor al in gang gezet
(EL&I, 2011f).
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Mogelijkheden om antibioticagebruik te verminderen
De staatssecretaris van EL&I (2011e) stelt dat de beoogde reductie van het
antibioticagebruik in de veehouderij vraagt om aanpassingen in de huisvesting en het
diermanagement, en noemt als voorbeeld de vleeskuikens met het Beter Leven kenmerk
(tussensegment), die meer licht en ruimte krijgen dan in de gangbare houderij en minder
antibiotica nodig hebben. Verder zou de Nederlandse veehouderij kunnen leren van de
situatie in Denemarken, waar ondanks de grootschalige varkenshouderij veel minder

antibiotica worden gebruikt. Overigens zijn er ook in Nederland in alle sectoren bedrijven
die structureel weinig antibiotica gebruiken. Er is echter weinig bekend over de
economische aspecten van antibioticagebruik, zoals de meest kosteneffectieve
maatregelen en de (financiële) prikkels om het verbruik te verminderen.
7.5.4

Verbod op nertsenhouderij
De Tweede Kamer wil het houden van pelsdieren vanaf 2024 verbieden. Tot 2014 loopt
er nog een investeringsprogramma van de regering ter verbetering van het dierenwelzijn
in de pelsdierenhouderij. Vanaf 2014 zouden pelsdierenhouders (165 in totaal) nog tien
jaar de tijd hebben om hun investeringen af te schrijven en het bedrijf af te bouwen.
De Eerste Kamer heeft op 12 oktober 2010 de behandeling van het initiatiefwetsvoorstel
geschorst, om de initiatiefnemers de gelegenheid te geven flankerend beleid in het
wetsontwerp op te nemen.
De initiatiefnemers voor het wetsvoorstel, Van Gerven (SP) en Dijsselbloem (PvdA),
stellen dat de ruime overgangstermijn tot 2024 de belangrijkste, generieke maatregel is
voor een sociaal-economisch verantwoorde beëindiging van de nertsenhouderij. Voor de
pensioenvoorziening van de nertsenhouders wijzen ze op het rapport Compensatie
Nertsenfokkerij van CE Delft (Korteland, 2009) waarin de resterende gemiddelde waarde
van het vermogen in een nertsenbedrijf wordt geschat op 500.000 euro, voldoende voor
een pensioen van 40.000 euro per jaar gedurende vijftien jaar. Bij flankerend beleid
denken de initiatiefnemers verder aan fiscale verruiming van het gebruik van een
herinvesteringsreserve, een sloopregeling, een nieuwe Ruimte-voor-Ruimte-regeling en
een hardheidsclausule voor die ondernemers die door bijzondere omstandigheden
onevenredig zouden worden getroffen in hun pensioenvoorziening (Van Gerven en
Dijsselbloem, 2010).
Sector start televisiecampagne
Baltussen en Van der Veen (2008) berekenden dat ook bij uitstel van een verbod op de
nertsenhouderij tot 2024, de nertsenhouders nog steeds samen een half miljard euro
schade lijden aan inkomen en vermogen. Omdat in andere landen geen productieverbod
te verwachten valt, zijn verschillende pelsdierhouders al begonnen met activiteiten elders
in Europa.
Volgens de Nederlandse Federatie van Edelpelsdierenhouders (NFE) is de voorgestelde
overgangstermijn van tien jaar (2014-2024) geen oplossing. Die termijn zou alleen
effectief zijn als die door de overheid gegarandeerd kan worden, zodat de sector
inderdaad nog tien jaar volledig door kan produceren. De federatie verwacht dat de
sector echter sneller zal omvallen, onder meer doordat kredietverstrekkers zich zullen
terugtrekken of hogere rentes zullen rekenen in verband met de waardevermindering van
de bedrijven. Daarom vragen ze - onder meer in een televisiecampagne - de bedrijven uit
te kopen of met rust te laten (NFE, 2011).
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7.5.5

7

Nasleep Q-koorts
Om de Q-koorts te bestrijden werd eind 2009 besloten om alle drachtige en
schijndrachtige melkgeiten op de besmette bedrijven te ruimen. In totaal zijn er in 2009
en 2010 ruim 50.000 drachtige melkgeiten geruimd. Voor de geruimde dieren is een
vergoeding ontvangen die afhankelijk is van de leeftijd van de dieren, de gemiddelde
melkproductie en de gezondheidsstatus van het bedrijf. Voor de achtergebleven dieren
geldt een levenslang fokverbod. Hiervan ondervinden bedrijven waar relatief weinig dieren
zijn geruimd, meer schade dan bedrijven waar relatief veel dieren zijn geruimd.
Het verschil in schade tussen een bedrijf waar 10% en een bedrijf waar 57% van de
geiten is geruimd, is berekend op circa 104.000 euro (Bolhuis et al., 2010). Als
tegemoetkoming in de extra schade door het fokverbod, is een compensatieregeling
in het leven geroepen.
Het levenslang fokverbod gold aanvankelijk ook voor de lammeren die al voor de
ruiming waren geboren, maar de ‘nieuwe’ ministers hebben het beleid op dit punt
gewijzigd (TK, 2010), waardoor deze dieren niet meer onder het fokverbod vallen.
Nadat alle dieren gevaccineerd waren, is in juli 2010 het aanvoer- en vervoersverbod
opgeheven, waardoor op besmette bedrijven gevaccineerde dieren van ziektevrije
bedrijven mogen worden aangevoerd. Vanwege het krappe aanbod lagen de marktprijzen
op een hoog niveau.
Door het fokverbod op de besmet verklaarde bedrijven, zal het nog een aantal jaren
duren voordat de geitenstapel weer de omvang heeft van voor de ruimingen. Wel zal
vanwege het hoge prijsniveau van de melkgeiten en lammeren het aantal duurmelkers op
de niet besmette bedrijven naar verwachting afnemen en worden er meer geiten gedekt.
Verloop besmettingen
Van de 94 bedrijven die in 2009 en 2010 besmet waren met Q-koorts, zijn inmiddels 30
bedrijven weer vrij verklaard. Een bedrijf wordt weer vrij verklaard als een jaar lang geen
verhoogde aanwezigheid van de Q-koortsbacterie in de tankmelk wordt gevonden. Bij een
aantal bedrijven is de besmetverklaring opgeheven omdat alle geiten op het betreffende
bedrijf zijn afgevoerd. Ook zijn enkele bedrijven gestopt met de melkgeitenhouderij.
Inmiddels lijkt het vaccineren zijn vruchten af te werpen, want in 2011 zijn tot dusver
slechts 3 bedrijven besmet verklaard. Het aantal nieuwe Q-koortspatiënten ligt dit jaar
eveneens aanzienlijk lager dan in voorgaande jaren: tot en met maart van 2011 jaar is
volgens het RIVM bij 21 mensen Q-koorts vastgesteld (www.qkoortsinnederland.nl).
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Innovatie in de agrosector

Innovatie is één van de speerpunten van het kabinet, wat ook tot uitdrukking komt in de
naam van het nieuwe ministerie van Economische zaken, Landbouw en Innovatie.
Nederland is een belangrijke voedselproducent en exporteur in Europa, een positie die
mede is te danken aan innovaties in de hele agrokolom.
Het LEI verzamelt jaarlijks via de Innovatiemonitorenquête gegevens over het
innovatiegedrag van ruim 900 boeren en tuinders. Innovatie is in deze enquête ruim
gedefinieerd en omvat zowel product- als procesvernieuwingen. Het kan gaan om ‘echte’
innovaties, waarbij sprake is van een eerste introductie of ingebruikname, om
(technische) vernieuwingen die door de bedrijven zelf als een aanzienlijke verbetering van
het bedrijf worden gezien of om producten die voor het bedrijf nieuw waren. Bij
productinnovaties gaat het om de introductie van nieuwe producten, zoals nieuwe
soorten bloemen en planten of streekproducten. Een nieuwe plantmachine of een
innovatieve voerschuifrobot zijn voorbeelden van procesinnovaties. Soms gaan producten procesinnovaties samen, zoals bij een nieuwe kleinbladige komkommerplant.
Kostenbesparing en verbetering van de productkwaliteit gaan zo soms hand in hand.
Uit de enquête blijkt dat tussen 2004 en 2008 het percentage bedrijven met producten/of procesvernieuwingen toenam. In 2009 werd deze stijgende trend doorbroken.
Door de economische crisis en de overwegend mindere bedrijfsresultaten, werd in
vergelijking met 2008 iets minder vernieuwd. Het percentage vernieuwende bedrijven
kwam in 2009 uit op 17,6% (tabel 1). Verklaringen voor deze stagnatie kunnen worden
gevonden in de economische recessie en de relatief slechte bedrijfsresultaten. In de
economische literatuur wordt een aantal argumenten gegeven voor een procyclische
relatie tussen economische groei en innovatie.
Tabel 1

Innovatoren

Percentage bedrijven met technische vernieuwingen in producten of processen,
2003-2009
2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009a

1,1

0,6

2,0

1,0

2,1

2,5

1,0

Volgers

10,6

6,0

7,7

10,6

10,8

15,9

16,6

Totaal

11,7

6,5

9,7

11,5

12,8

18,4

17,6

a Voorlopige cijfers.
Bron: LEI Informatienet, Innovatiemonitor 2003-2009.
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Ten eerste de strategische beslissing van bedrijven om nieuwe producten niet te
introduceren in tijden dat de vraag slecht is. Ten tweede de financieringsrestrictie.
Bedrijven stellen investeringen in vernieuwingen en R&D uit, omdat ze tijdelijk niet
voldoende financiële middelen hebben. Daar staat tegenover dat bedrijven in economisch
mindere tijden juist meer zouden moeten innoveren.
De daling van het aantal vernieuwingen in de sector is echter beperkt. Voorlopig zijn er
dan ook geen redenen om aan te nemen dat de innovativiteit van de sector door de
economische recessie in 2009 en 2010 heel negatief is beïnvloed. Cijfers voor 2010 zijn
echter nog niet beschikbaar. Ook moet worden opgemerkt dat echte innovaties vaak een
lang ontwikkelingstraject kennen. Jaarlijks is slechts een paar procent van de bedrijven
betrokken bij daadwerkelijke innovatie, waarmee men de eerste is die een nieuw product
of producttechnologie op de markt brengt of gebruikt. Juist deze pioniers zijn van groot
belang voor het innovatievermogen van de sector als geheel. Het aantal echte
innovatoren is over de jaren min of meer gelijk gebleven en was in 2009 met 1% relatief
laag. Op een totaal van ruim 70.000 primaire bedrijven, waren dat de afgelopen jaren
nog altijd zo’n 700-1.500 innovaties per jaar. Verspreiding van deze innovaties in de
sector zorgt er voor dat de sector als geheel beter wordt. Het aantal volgers is vanaf
2004 gestegen.
Arbeid, kostprijs én dierenwelzijn belangrijke redenen voor innovatie en vernieuwing
Vaak nemen de agrarisch ondernemers zelf het initiatief tot een vernieuwing. Dit is het
geval voor bijna 80% van de productinnovaties en 92% van de procesinnovaties. Bij
productinnovatie spelen ook toeleveranciers en collega-ondernemers een belangrijke rol
als initiatiefnemer. In 4% van de procesinnovaties kwam het initiatief van een
toeleverancier. Nieuwe producten worden in iets meer dan de helft van de gevallen ook
door de boeren en tuinders zelf ontwikkeld, bij de procesinnovaties was dat slechts 13%.
In sommige gevallen worden aparte ondernemingen opgericht door boeren en tuinders
om innovaties te ontwikkelen, vooral met het oog op risicospreiding.
Ondernemers kunnen ook gebruik maken van stimuleringsregelingen van de overheid.
De overheid stimuleert innovatie onder andere met de Wet Bevordering Speur- en
Ontwikkelingswerk (WBSO)-regeling, die ook door primaire producenten gebruikt kan
worden, mits zij zelf speur- en ontwikkelingswerk uitvoeren.
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Deze fiscale stimuleringsregeling subsidieert de loonkosten voor speur- en
ontwikkelingswerk. Bedrijven in het domein agro en food, maakten in 2009 relatief veel
gebruik van deze regeling (Agentschap NL, 2010). Veel van de aanvragers komen echter
niet uit de primaire sector, maar uit bijvoorbeeld de machinebouwsector. Dat heeft
waarschijnlijk te maken met de gemiddeld kleine omvang van de primaire bedrijven en
het feit dat veel van die bedrijven niet zelf aan R&D doen; het kan ook te maken hebben
met onbekendheid met de regeling.
De procesinnovaties en vernieuwingen die in 2009 werden gemeld in de enquête
hadden veelal betrekking op geavanceerde machines en werktuigen zoals plant-,
oogst- en plukmachines, GPS-systemen voor de toepassing van precisielandbouw en
melk- en voermachines en robots. Luchtwassers maken ook een sterke opgang door in
de intensieve veehouderij. Er zijn steeds meer veehouders die vooruitlopend op
veranderende wetgeving in 2013 investeren in duurzame stalsystemen. Ook werden
zonnepanelen geïnstalleerd voor de opwekking van duurzame energie.
De meeste procesvernieuwingen worden ingevoerd om meerdere redenen. Verlaging
van de kostprijs in het algemeen blijft een belangrijk doel. In veel gevallen speelt
vervanging of uitbreiding van productiemiddelen een belangrijke rol, waarmee duidelijk
wordt dat ondernemers innovatie en vernieuwing vaak als een integraal onderdeel zien
van de investeringscyclus en de bedrijfsgroei. Arbeidsbesparing en verbetering van de
arbeidsomstandigheden zijn in 2009 belangrijke redenen om de productieprocessen te
vernieuwen, evenals verlaging van het energiegebruik (kostenbesparing in met name de
glastuinbouw) en verbetering van de milieuprestaties. Relatief veel vernieuwingen in de
veehouderij hadden te maken met dierenwelzijn en diergezondheid.
In de agrarische sector komen relatief meer procesinnovaties dan productinnovaties
voor. Hoewel procesinnovaties zeker belangrijk zijn - ook voor verbetering van de
milieuprestaties, dierenwelzijn en arbeidsomstandigheden - zal het voor primaire
bedrijven in de toekomst steeds belangrijker worden om daadwerkelijk toegevoegde
waarde voor afnemers en consumenten te leveren. Product- en marketinginnovaties
spelen daarbij een grote rol. Op kostprijs concurreren is en blijft een hard gevecht, en
klantenbinding door kwaliteit, niches, service en samenwerking zijn een manier om de
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concurrentiekracht duurzaam te verbeteren. Natuurlijk zijn hiervoor de mogelijkheden in
de ene sector groter dan in de andere, maar de afgelopen jaren is wel een beweging
zichtbaar naar productinnovaties. Via streekproducten, tussensegmenten, merken en
duurzame ketenrelaties gebaseerd op snelheid en service proberen ondernemers een
niche voor zichzelf te creëren.
Innovatie in de voedingsmiddelenindustrie
Een groot deel van de producten van de agrarische sector wordt door de voedings- en
genotmiddelenindustrie (VGI) be- en verwerkt. De VGI is in Nederland een relatief
belangrijke bedrijfstak (zie §4.2.1). Een sterke innovatieve VGI zorgt voor veel
werkgelegenheid en toegevoegde waarde. Uit een vergelijking van de Nederlandse VGI
met die in een aantal Europese landen, komt de Nederlandse industrie als relatief
innovatief naar voren, gemeten naar het aantal aangevraagde patenten per inwoner
(figuur 1). Per miljoen inwoners werden door Nederlandse bedrijven en instellingen in
2004 en 2007 bij het Europese Octrooibureau (EPO) meer patenten aangevraagd, dan
door de andere belangrijke Europese concurrenten. Nederland en Denemarken zijn
verreweg de grootste patentaanvragers. Dat toont het relatieve belang en de
innovativiteit van de voedingsmiddelenindustrie in deze landen.
Bezien naar het percentage bedrijven dat daadwerkelijk nieuwe of sterk verbeterde
producten op de markt heeft gebracht, die ook nieuw voor de markt waren (in
tegenstelling tot alleen nieuw voor het bedrijf), zijn wederom Nederland en Denemarken
koploper (figuur 2). De voorsprong die Nederland heeft op het gebied van patenten
vertaalt zich echter niet één-op-één in het percentage bedrijven dat productinnovaties
doorvoert. Dat kan te maken hebben met het feit dat veel patenten worden aangevraagd
door dezelfde bedrijven. In ieder geval is een groot deel van de sector niet zo innovatief
als de patentcijfers in eerste instantie doen vermoeden. Met name kleinere bedrijven
hebben vaak geen eigen R&D en doen minder aan innovatie.
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Figuur 1

Aantal patentaanvragen bij de EPO in de productgroep levensmiddelen,
per miljoen inwoners, 2001-2007
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Bron: Eurostat: pat_ep_nipc-Patent applications to the EPO by priority year at the national level by IPC sections and
classes, bewerking LEI.

Figuur 2

Percentage bedrijven in de VGI met nieuwe of significant verbeterde
producten, nieuw voor de markt, 2006-2008
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Gouden Driehoek in transitie
Innovatie is van strategisch belang voor bedrijven. Innovatie is echter ook een belangrijke
voorwaarde voor een goede voedselvoorziening binnen veranderende maatschappelijke
randvoorwaarden. De agrosector in Nederland is een kennisintensieve sector. Kennis is
een belangrijke drijvende kracht achter innovatie. Bedrijfsleven, overheid en de
kennisinstellingen zijn daarom van oudsher sterk met elkaar verbonden. Het vroegere
OVO-drieluik waarbij (publiek) onderzoek via voorlichting bij de primaire bedrijven en
onderwijs werd verspreid, is echter grotendeels verdwenen en langzamerhand
overgegaan in de gouden driehoek. Dit drieluik functioneert vanuit dezelfde
doelstellingen, maar heeft een veel sterkere private inbreng in publiek-private
samenwerkingen in convenanten en innovatieprogramma’s, zoals Food & Nutrition Delta.
De agrofoodsector is bij uitstek een sector die meer en meer te maken heeft met
maatschappelijke randvoorwaarden, zoals dierenwelzijn, klimaatneutraal e.d. De opgave
om op duurzame wijze voldoende voedsel te produceren, waarbij ook de kosten en baten
evenwichtig worden verdeeld, vergt een systeeminnovatie op vele fronten. Systeeminnovaties zijn complexe veranderingsprocessen, die zowel technische, organisatorische
en marktinnovatie vragen en waarbij interactie tussen ondernemers, beleid en
maatschappij belangrijk is. Waar in het verleden de primaire sector de belangrijkste
vertegenwoordiging van het bedrijfsleven in de gouden driehoek was, is dit het laatste
decennium drastisch veranderd. Een breed scala aan bedrijven uit de hele keten, maar
ook ngo’s, participeert nu in de driehoek.
In het boek De gouden driehoek in actie (Van Vliet en Beers, 2011) staan inspirerende
voorbeelden van (systeem)innovaties, waarbij de gouden driehoek van onderzoek/
onderwijs, bedrijfsleven en overheid een belangrijke rol speelt. Een belangrijke les uit het
verleden is dat veel succesvolle innovaties juist tot stand komen wanneer over de
grenzen van de eigen sector wordt gekeken. Kennisuitwisseling en samenwerking tussen
de agrofoodsector, logistiek, high-tech, energie en bijvoorbeeld ook de creatieve
industrie, zullen de komende jaren nog tot vele verrassende innovaties kunnen leiden.
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Resultaat en financiering
primaire landbouw

Kernpunten:
• aandeel primaire productie in toegevoegde waarde agrocomplex daalt
• fors herstel agrarisch inkomen in 2010 door hogere opbrengstprijzen
• inkomen helft van de agrarische huishoudens in 2009 onder armoedegrens
• gemiddeld inkomen uit bedrijf in 2009 positief dankzij toeslagen en subsidies
• inkomsten uit arbeid buiten bedrijf zijn gerelateerd aan bedrijfsomvang
• voorsprong biologische melkveebedrijven slinkt
• aandeel duurzame investeringen blijft in 2009 achter bij streefwaarde
• solvabiliteit op de grootste land- en tuinbouwbedrijven gedaald, akkerbouw 		
uitgezonderd
Dit hoofdstuk behandelt de resultaten van de land- en tuinbouwsector als geheel en van
de verschillende typen land- en tuinbouwbedrijven. Allereerst wordt ingegaan op de
resultaten van het agrocomplex, die zijn gebaseerd op de agrarische input-outputtabel
van het CBS. In §8.2 komt het resultaat van de primaire sector aan bod, op basis van
gegevens van het CBS en het LEI. Het resultaat van de sector wordt bepaald aan de
hand van met name de waarde van de productie en van verbruikte goederen en diensten.
Vanaf §8.3 worden resultaten van groepen bedrijven in de land- en tuinbouw aan de orde
gesteld, in hoofdzaak op basis van gegevens uit het Bedrijven-Informatienet van het LEI.
8.1

8

Toegevoegde waarde deelcomplexen
De toegevoegde waarde van het agrocomplex op basis van binnenlandse grondstoffen
bedroeg in de jaren 2007-2009 gemiddeld ruim 25 mrd. euro (tabel 8.1), dat is in
vergelijking met het gemiddelde over 2004-2006 een toename met 2,5 mrd. euro
(Berkhout en Van Bruchem, 2008). Het akkerbouwcomplex groeide wat minder dan de
andere deelcomplexen, waardoor zijn aandeel terugliep. Het grootste deelcomplex, de
grondgebonden veehouderij, groeide het sterkst. Het aandeel van de toegevoegde
waarde van de deelcomplexen glastuinbouw en intensieve veehouderij bleef in de
genoemde periode ongeveer even groot.
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Tabel 8.1

Toegevoegde waarde a (mrd. euro) van diverse deelcomplexen uit het agrocomplex
op basis van binnenlandse grondstoffen (gemiddelde 2007-2009)

Totaal
Totale toegevoegde waarde

Glas- Opengrondstuinbouw
tuinbouw

Akkerbouw

Grondgebonden
veehouderij

Intensieve
veehouderij

25,2

5,5

2,2

4,6

7,6

5,4

100,0

21,7

8,6

18,1

30,0

21,6

Primaire productie

7,0

3,2

1,2

1,0

1,1

0,5

Verwerking

4,6

0,1

0,2

1,1

2,0

1,2

Toelevering

10,3

1,9

0,6

1,5

3,5

2,8

Distributie

3,3

0,3

0,2

1,0

0,9

0,9

Primaire productie

27,6

57,6

55,6

20,8

14,9

9,7

Verwerking

18,3

1,9

7,7

24,8

26,2

22,4

Toelevering

41,0

35,1

28,8

32,8

46,4

51,6

Distributie

13,1

5,4

7,9

21,6

12,4

16,3

Idem in % van totaal
Toegevoegde waarde per schakel

Idem in % van totaal

a In lopende prijzen.
Bron: Agrarische input-outputtabel, LEI.
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De toegevoegde waarde wordt opgebouwd in vier schakels in de keten: primaire
productie, verwerking, toelevering en distributie. De primaire sector realiseert ruim een
kwart van de toegevoegde waarde (7,0 mrd. euro), maar dit aandeel slinkt. In 20042006 was het nog ruim 32%, tegen 27,6% in 2007-2009. Het belang van de primaire
sector verschilt sterk per deelcomplex. In de tuinbouw, waar de producten grotendeels
onverwerkt worden afgezet, voegt de primaire productie meer dan de helft van de
toegevoegde waarde toe. In 2004-2006 was het nog meer dan 60%, maar door hoge
prijzen voor energie en lage opbrengstprijzen stonden de inkomens in de glastuinbouw
2007-2009 onder druk. In het akkerbouwcomplex is de toegevoegde waarde van de
primaire sector toegenomen, maar deze waarde fluctueert van jaar tot jaar sterk door de
schommelingen in de opbrengstprijzen. In het veehouderijcomplex is het aandeel van de
primaire productie in de toegevoegde waarde tussen 2004-2006 en 2007-2009 met
ongeveer een derde gedaald, vooral vanwege lagere opbrengstprijzen in combinatie met
hogere kosten van onder meer veevoeders.
8.2

Sectorresultaten land- en tuinbouw
De brutoproductiewaarde van de land- en tuinbouw in Nederland kwam in 2010 uit op
ruim 24,5 mrd. euro, een toename met meer dan 10% ten opzichte van 2009 (tabel
8.2). De groei is vooral gerealiseerd door een fors herstel van de prijzen. Na de daling in
2009 kwamen de prijzen in 2010 weer op het oude niveau uit of iets daar boven. Het
productievolume nam met ruim 1% toe, vooral door een groei van de productie in de
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Tabel 8.2

Productiewaarde, kosten en inkomen (mln. euro) van de primaire land- en tuinbouw,
2008-2010
Waarde (mln. euro)

Index 2010 (r) (2009=100)

2008

2009 (v)

2010 (r)

Volume

Prijs

Bedrag

24.035

22.465

24.772

101,5

109,0

110,5

w.v. akkerbouw

2.341

2.331

2.858

97,0

126,5

122,5

		 tuinbouw

9.067

8.515

9.459

102,0

109,0

111,0

		 rundveehouderij

5.106

4.136

4.969

102,5

116.5

120,0

		 intensieve veehouderij

4.567

4.507

4.414

100,5

97,0

98,0

		 overige landbouw

2.954

2.976

3.072

101,5

102,0

103,5

Brutoproductiewaarde

Aangekochte goederen en diensten

(+)

15.963

15.22

15.794

101,5

102,0

104,0

w.v. veevoeder

4.841

4.181

4.580

101,0

108,5

109,5

		 energie

2.382

2.067

2.035

107,0

92,0

98,5

(=)

8.071

7.245

8.979

101,0

122,5

124,0

99,5

100,5

100,0

Bruto toegevoegde waarde
Afschrijvingen

(-)

(-)

2.910

2.947

2.947

Saldo heffingen en subsidies

(+)

208

401

518

129,0

Netto toegevoegde waarde

(=)

5.370

4.700

6.550

139,5

(-)

4.353

3.697

3.653

99,0

(=)

1.017

1.003

2.896

289,0

Betaalde factorkosten
Resterend inkomen
Bron: CBS; raming 2010 LEI.
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tuinbouw en de rundveehouderij. De tuinbouw is, met een aandeel van bijna 40% in de
productiewaarde, de grootste sector binnen de land- en tuinbouw. Het aandeel van de
veehouderij, die bestaat uit de intensieve en de grondgebonden veehouderij, was in
2010 vrijwel even groot. De bijdrage van de akkerbouw nam toe tot bijna 3 mrd. euro en
is vrijwel gelijk aan die van de post overige landbouw, die vooral de agrarische
loonwerkbedrijven omvat.
De waarde van de aangekochte goederen en diensten nam in 2010 minder toe dan de
productiewaarde, omdat de prijsstijging van de productiemiddelen (circa 2%) achterbleef
bij die van de agrarische producten. Deels werd dit veroorzaakt door een relatief groot
aandeel van goederen en diensten waarvan de prijzen de inflatie volgen. Van de
aangekochte goederen die jaarlijks wel sterk in prijs fluctueren, namen de prijzen van
mengvoeders met ongeveer 5% toe. Voor ruwvoer was de prijsstijging aanzienlijk hoger
dan 5%, waardoor de waarde van het aangekochte voer bijna 10% toe nam. De
energieprijzen liggen in 2010 onder het niveau van 2009, maar tussen ondernemers zijn
er grote verschillen.
De bruto toegevoegde waarde nam met bijna een kwart toe. Omdat de afschrijvingen
gelijk bleven en de betaalde factorkosten (loon, rente en pacht) licht daalden, komt het
resterend inkomen in 2010 uit op bijna 3 mrd. euro. Dat is duidelijk boven het
gemiddelde van de laatste tien jaar en een merkbare verbetering na twee jaren waarin dit
inkomen van de gehele agrarische sector nauwelijks boven de één miljard euro uitkwam.
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8

Prijsfluctuaties blijven aanhouden
In 2010 en 2011 werd opnieuw duidelijk dat de Nederlandse landbouw meer dan in
het verleden te maken heeft met grote schommelingen in de productprijzen (figuur
8.1). De tijd dat de prijzen van bijvoorbeeld graan en melk door het EU-landbouwbeleid een vlak verloop kenden, is voorbij. In 2010 stegen vooral de internationale
prijzen van graan en andere plantaardige producten (commodities) sterk (zie LEI,
2011a). Door de prijsstijging van graan en andere veevoergrondstoffen zijn, zij het
met enige vertraging, ook de prijzen van veevoeders de laatste maanden van 2010
sterk opgelopen (zie LEI, 2011b). De mengvoederbedrijven berekenen gestegen
grondstofprijzen dus door in de prijzen van hun product. Voor de veehouders geldt
echter niet automatisch dat de opbrengstprijzen van hun producten meeliften met
de voerprijzen. Bezien over een langere periode, vanaf 2005, is de prijs van
vleesvarkens daarbij achtergebleven. De recente stijging van de graan- en
veevoerprijzen leidde in de eerste maanden van 2011 nog maar tot een beperkte
prijsstijging van vleesvarkens. De prijzen van zuivelproducten zijn in de loop van 2010
en de eerste maanden van 2011 wel stevig hersteld, na de forse terugval in 2009.
Door de sterk gedaalde melkprijs was in de meeste andere EU-landen en buiten
de EU de melkproductie ingekrompen.
Door de sterke prijsfluctuaties schommelen de inkomens in de melkveehouderij en
de akkerbouw de laatste jaren fors (zie §8.4). Voor de melkveehouderij was dat tot
2006 een nauwelijks bekend verschijnsel dankzij het Europese zuivelbeleid. In de
Nederlandse akkerbouw schommelden de inkomens van jaar op jaar al wel vaak
sterk door wisselende prijzen van consumptie- en pootaardappelen, alsook uien.

Figuur 8.1

Ontwikkeling (index, 2005=100) van de prijs van enkele producten
per maand, 2005-2010
250
220
190
160
130

Varkensvoer
Tarwe
Varkens
Melk
Bron: LEI.
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8.3

Bedrijfsresultaten gemiddelde land- en tuinbouwbedrijf

8.3.1

Algemeen beeld
De resultaten van land- en tuinbouwbedrijven in deze en volgende paragrafen zijn
gebaseerd op de gegevens van steekproefbedrijven uit het Informatienet, uitgezonderd
de resultaten van 2010. Dit zijn ramingen, gebaseerd op informatie over ontwikkelingen
van prijzen, productiehoeveelheden e.d., omdat voor 2010 nog geen bedrijfsgegevens
beschikbaar zijn. De steekproefpopulatie bestond in 2009 uit ruim 52.000 bedrijven. De
overige ongeveer 20.000 door de Landbouwtelling geregistreerde bedrijven zijn kleiner
dan de ondergrens van 25.000 euro SO (standaardopbrengst) die voor het Informatienet
wordt gehanteerd. In 2010 is overgegaan van de NGE naar de SO als grondslag voor de
vaststelling van de bedrijfsomvang en de indeling van de bedrijven in typen. De laatste
jaren zijn ook enige veranderingen in de uitgangspunten voor de berekeningen
doorgevoerd, zie hiervoor de bijlage Begripsomschrijvingen.
Inkomensvorming
Het inkomen uit bedrijf van het gemiddelde land- en tuinbouwbedrijf kende in 2009 een
dieptepunt, bezien vanaf de eeuwwisseling (tabel 8.3). Het lage inkomensniveau in 2009
is vooral toe te schrijven aan de lage opbrengstprijzen van veel belangrijke producten.
De verslechtering van de inkomens in de land- en tuinbouw in 2008 en vooral 2009, laat
zien dat ook de agrarische sector gevoelig is voor de algemene economische
conjunctuur. De wereldwijde kredietcrisis in die jaren had een duidelijk negatief effect op
de afzet, vooral de export, van agrarische producten. De Nederlandse land- en tuinbouw
is hier bijzonder afhankelijk van.
Het nu voor 2010 geraamde inkomensniveau wijst op een sterk herstel ten opzichte
van 2009. De prijzen van een aantal belangrijke land- en tuinbouwproducten zijn duidelijk
gestegen, een stijging die de ontwikkeling van de productiekosten overtreft. Alleen voor
de varkens- en de pluimveehouderij is dat niet het geval. Het inkomensherstel in 2010 is
echter wel zo sterk dat voor de land- en tuinbouw gemiddeld een vrij hoog inkomensniveau wordt bereikt. Het blijft bijvoorbeeld maar weinig achter bij de gunstige resultaten
die werden behaald in de jaren 2006 en 2007. Dit zijn vanaf de eeuwwisseling de tot
dusver beste jaren.
Het inkomen uit bedrijf wordt vooral bepaald door de opbrengsten van land- en
tuinbouwproducten en de aan die productie verbonden kosten. Daarnaast komt een deel
van het inkomen voort uit de opbrengsten van verbreding en uit ontvangen subsidies. Bij
deze laatste gaat het vooral om de Europese bedrijfstoeslagen. In een jaar met slechte
bedrijfsresultaten, zoals 2009, is het aandeel van deze andere opbrengsten iets hoger
dan in een beter jaar, zoals 2010 (tabel 8.3).
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Tabel 8.3

Resultaat en inkomen (1.000 euro per bedrijf per jaar) van het gemiddelde land- en
tuinbouwbedrijf, 2001-2010
2001-2005

2008

2009

2010 (r)

275,0

395,5

381,8

418,8

95,0

90,7

89,0

89,6,

		 toeslagen en subsidies (%)

3,2

4,9

5,6

5,2

		 overige (o.a. verbreding) (%)

1,8

4,4

5,5

5,2
374,1

Opbrengsten

(+)

w.v. landbouwproductie (%)

(-)

239,1

360,7

366,1

Buitengewone baten en lasten

Betaalde kosten en afschrijvingen

(+)

1,3

0,9

-0,8

-0,8

Inkomen uit bedrijf

(=)

37,1

36,0

15,1

44,1

25,9

24,9

10,5

30,0

(+)

11,8

12,5

23,0

19,9

Idem per onbetaalde aje
Inkomsten buiten bedrijf
w.v. arbeid

5,7

9,0

9,9

9,9

		 overig

6,1

3,5

13,1

10,0
64,1

(=)

48,9

48,5

38,2

Belastingen

Totaal inkomen

(-)

3,5

7,2

4,0

4,0

Privébestedingen

(-)

37,2

48,3

47,2

46,0

(=)

8,1

-6,9

-13,0

14,0

Besparingen

8
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Bron: Informatienet.

Inkomensverschillen
Binnen de land- en tuinbouw is er elk jaar een grote spreiding in inkomen uit het bedrijf,
onder andere vanwege verschillen in bedrijfsomvang en -opzet. Om de bedrijfsresultaten
van verschillende bedrijven beter te kunnen vergelijken wordt het inkomen veelal
uitgedrukt in euro per onbetaalde arbeidsjaareenheid (aje). Gemiddeld zijn er per bedrijf
1,4 onbetaalde aje; dit aantal is door de jaren heen vrij constant. Dit zijn naast de
ondernemers hun partners en andere niet-gesalarieerde gezinsleden. Op kleinere
bedrijven kan de arbeidsinzet kleiner zijn dan 1 aje.
De (berekende) arbeidskosten van een onbetaalde aje bedragen ongeveer 50.000
euro per jaar. Het gemiddelde inkomen op de meeste bedrijven is de afgelopen jaren ver
onder dit niveau gebleven. In 2009 was dat zeer sterk het geval, toen werd een inkomen
behaald van (ruim) 10.000 euro per onbetaalde aje (tabel 8.3). Hoewel er ook in dat jaar
op een (klein) deel van de bedrijven een inkomen per onbetaalde aje van meer dan
100.000 euro is behaald, bijvoorbeeld in de legpluimveehouderij, bleven de meeste
bedrijven steken op een inkomen van minder dan 25.000 euro. Veel bedrijven, vooral de
grootste bedrijven (in de SO-klassen vanaf 1,5 mln. euro), kwamen in 2009 zelfs uit op
een negatief resultaat. Met het herstel van de inkomens in 2010 zal dat aandeel sterk
verminderen (zie §8.4). Vooral op de grote bedrijven kan het inkomen van jaar op jaar
sterk wisselen. De inkomensmarges, dit zijn de verschillen tussen opbrengsten en
betaalde kosten als percentage van de opbrengsten, van deze bedrijven zijn in de regel
veel geringer dan van de kleinere bedrijven, die meer werken met de inzet van eigen
arbeid en vermogen.

Lage inkomensproblematiek
Bij het beantwoorden van de vraag of het inkomen laag kan worden genoemd, wordt
zowel het inkomen uit bedrijf als het inkomen van buiten bedrijf, waaronder uit arbeid,
meegenomen. Dat totale inkomen wordt in de regel per huishouden (of gezin) bezien.
Blijft dat inkomen onder ongeveer 22.000 euro, het voor zelfstandigen berekende
‘minimuminkomen’ aan de hand van regelingen voor werknemers en zelfstandigen (IOAZ,
IOAW), dan kan het als problematisch worden bestempeld.
In 2009 kwam het (totale) inkomen per agrarisch gezin gemiddeld uit op minder dan
40.000 euro, en was duidelijk lager dan bijvoorbeeld in 2006 en 2007. In 2009 kwam
voor ongeveer de helft van de agrarische gezinnen het inkomen onder de genoemde lage
inkomensgrens (figuur 8.2). Ongeveer een kwart van de gezinnen had zelfs een negatief
inkomen, terwijl ruim 10% een inkomen van meer dan 100.000 euro behaalde.
Het voor het jaar 2010 geraamde inkomensbeeld is aanzienlijk minder somber dan
voor 2009. Zo stijgt het gemiddelde inkomen per huishouden met ongeveer 20.000 euro
naar bijna 60.000 euro en komt zo bijna weer op het peil van de relatief goede jaren
2006 en 2007. Ook halveert ten opzichte van 2009 het aandeel van de gezinnen met
een inkomen onder de 25.000 euro en heeft in 2010 nog ‘slechts’ 5% van de gezinnen
een negatief inkomen. Dit is het laagste percentage in deze eeuw. Aan de andere kant
loopt het aandeel gezinnen met een inkomen boven de ton in 2010 op tot meer dan 20%.

Figuur 8.2
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Verdeling van huishoudens op land- en tuinbouwbedrijven naar totaal
inkomen per huishouden, 2001-2010
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8.3.2

8

Bedrijfstoeslagen
De Europese bedrijfstoeslagen zijn voor veel bedrijven een belangrijk deel van het
inkomen uit het bedrijf. In 2008 ging het, inclusief ook andere subsidies, gemiddeld voor
alle land- en tuinbouwbedrijven om bijna de helft van het inkomen (Berkhout en van
Bruchem, 2010). In 2009 nam dat aandeel door de daling van de inkomens verder toe
en kwam het op ruim 120% (tabel 8.4). Anders gesteld: zonder de toeslagen en
subsidies, die gemiddeld 5% van de opbrengsten en 19.000 euro per bedrijf bedragen,
zou in 2009 het gemiddelde bedrijfsinkomen negatief zijn geweest. Tussen de groepen
bedrijven bestaan grote verschillen in de mate waarin het bedrijfsinkomen afhankelijk is
van toeslagen en subsidies. De bedrijven met in 2009 meer dan 10.000 euro aan
toeslagen en subsidies, ruim de helft van alle bedrijven, zouden dat jaar zonder de
toeslagen en subsidies een duidelijk negatief bedrijfsinkomen hebben gerealiseerd.
Op de groep bedrijven die meer dan 50.000 euro aan toeslagen en subsidies ontvangen,
bedragen de opbrengsten ongeveer het dubbele van het gemiddelde bedrijf. Het
gemiddelde inkomen van deze groep ligt desondanks gemiddeld toch lager dan dat van
de andere groepen. De ontvangen toeslagen en subsidies van deze groep bedrijven zijn
meer dan het achtvoudige van het inkomen uit bedrijf.
Tabel 8.4 geeft aan dat van de grote bedrijven (gemeten in SO, in de groepen vanaf
500.000 euro) een groot deel geen subsidies en bedrijfstoeslagen ontvangt.
De verklaring hiervoor is dat de grootste bedrijven voor een belangrijk deel tuinbouwTabel 8.4

Kengetallen per bedrijf verdeeld naar ontvangen toeslagen en subsidies, 2009
Ontvangen toeslagen en subsidies (1.000 euro per bedrijf)

Verdeling bedrijven (%)
Verdeling toeslagen en subsidies (%)
Totale opbrengsten (x 1.000 euro)
w.v. ontvangen toeslagen en subsidies (x 1.000 euro)
Inkomen uit bedrijf per oaje ( x 1.000 euro)

0

>0-10

10-25

25-50

>50

Totaal

20

28

27

18

7

100

0

7

25

33

35

100

570

309

222

378

779

382

0

5

17

35

93

19

13

17

9

8

6

11

Aandeel toeslagen en subsidies in (%)
Totaal opbrengsten

0

2

8

9

12

5

Inkomen uit bedrijf

0

23

137

276

869

122

Bedrijven naar grootteklasse (horizontaal = 100%)
<150.000 SO

16

45

31

7

1

100

<300.000 SO

14

15

41

26

3

100

<500.000 SO

21

19

13

32

15

100

<1.000.000 SO

30

24

6

16

23

100

>1.000.000 SO

45

23

10

6

17

100

Bron: Informatienet.
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(naast glastuinbouw ook opengrondstuinbouw) en intensieve veehouderijbedrijven
(varkens en pluimvee) zijn. De bedrijfstoeslagen worden vooral ontvangen door melkveeen andere graasveebedrijven en door akkerbouwbedrijven en gecombineerde
akkerbouw/veehouderijbedrijven. Van de bedrijven die meer dan 10.000 euro ontvangen,
is ruim de helft melkveebedrijf en ongeveer 20% akkerbouwbedrijf.
8.3.3

Inkomsten buiten bedrijf uit arbeid
De inkomsten van buiten het bedrijf bestaan uit drie onderdelen: arbeid, vermogen en
sociale uitkeringen. In de regel is arbeid, met ongeveer 10.000 euro per bedrijf, de
belangrijkste van deze drie (tabel 8.3). Deze arbeid kan zijn geleverd door de
ondernemer, de partner en andere op het bedrijf werkzame, niet betaalde gezinsleden.
Ruim de helft van de bedrijven die door het Informatienet worden vertegenwoordigd
heeft inkomsten uit arbeid buiten het bedrijf ontvangen in 2009 (tabel 8.5). Een relatief
klein deel van de bedrijven, namelijk 20%, neemt het overgrote deel, bijna driekwart, van
deze inkomsten voor hun rekening. Deze bedrijven, met een inkomen uit arbeid buiten
het bedrijf van meer dan 20.000 euro, zijn gemiddeld kleiner van omvang dan de
bedrijven in andere groepen; 60% van deze bedrijven met veel arbeidsinkomsten van
buiten het bedrijf is een klein bedrijf (met minder dan 150.000 euro SO). Dit geeft aan
dat de inkomsten uit arbeid verband houden met de omvang van het bedrijf. De
ondernemers en gezinsleden op kleinere bedrijven zijn dus gemiddeld meer buiten het
bedrijf werkzaam dan de agrariërs met een groter bedrijf. De bedrijven met de hoogste
inkomsten uit arbeid buiten het bedrijf hadden in 2009 overigens ook gemiddeld duidelijk
de hoogste totale inkomens.
Naast de bedrijfsomvang kan het bedrijfstype een verklaring geven voor het niveau van
de inkomsten uit arbeid buiten het bedrijf. Het arbeidspatroon op tuinbouw- en melkveebedrijven laat zich moeilijker verenigen met een werkkring buiten het bedrijf dan op
akkerbouwbedrijven. In de glastuinbouw en de melkveehouderij komen dan ook vrij veel
bedrijven voor zonder, dan wel met zeer lage inkomsten uit arbeid van buiten het bedrijf.
Onder de overige bedrijven, voor een belangrijk deel gemengde bedrijven en overige
graasdierbedrijven, zijn relatief veel bedrijven met hoge inkomsten uit arbeid van buiten
het bedrijf te vinden. Omdat het om arbeidsinkomsten gaat van zowel de ondernemer,
als de partner en andere gezinsleden is niet alleen het bedrijfstype beslissend.
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Tabel 8.5

Kengetallen per bedrijf verdeeld naar inkomsten buiten bedrijf uit arbeid, 2009
Inkomsten buiten bedrijf uit arbeid (1.000 euro)
0

>0-2,5

2,5-10

10-20

>20

Totaal

48

8

11

13

20

100

0

1

6

20

73

100

Totaal inkomen (1.000 euro)

28

37

45

41

56

38

w.v. inkomsten buiten bedrijf

10

39

13

27

49

23

Idem in %

37

107

28

67

88

60

SO (x 1.000)

374

426

313

322

189

328

Onbetaalde aje

1,5

1,5

1,4

1,4

1,3

1,4

Akkerbouw

12

20

15

14

12

14

Melkveehouderij

38

28

33

45

17

33

Intensieve veehouderij

13

10

12

14

12

13

Glastuinbouw

13

18

6

8

6

11

Opengrondstuinbouw

10

12

8

10

9

10

Overig

13

11

25

9

44

20

Verdeling bedrijven (%)
Verdeling inkomsten buiten bedrijf uit arbeid (%)

Structuur

Bedrijven naar type (verticaal = 100%)

8

Bron: Informatienet.

8.4

Bedrijfsresultaten naar bedrijfstype

8.4.1

Vergelijking van typen
Voor de indeling van de bedrijven in gelijksoortige groepen (typen) wordt de NSO-typering
gebruikt (zie bijlage Begripsomschrijvingen). In eerdere jaren werd de NEG-typering
toegepast. Van een aantal bedrijfstypen is in tabel 8.6 de inkomensvorming in 20072009 weergegeven. Gemiddeld kwam het inkomen uit bedrijf in deze periode uit op
32.000 euro. Met 1,4 onbetaalde aje per bedrijf was het inkomen gemiddeld bijna
24.000 euro per aje. Op de varkens- en glastuinbouwbedrijven kwam dit inkomen veel
lager uit; het was zelfs gemiddeld negatief. Onder meer akkerbouw-, boomteelt- en
vooral leghennenbedrijven hebben veel betere resultaten.
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Tabel 8.6

Inkomensvorming (euro per bedrijf per jaar) naar bedrijfstype, gemiddelde
2007-2009
Inkomen uit bedrijf
Aantal
onbetaalde
aje
per bedrijf

Per 100
euro onbetaalde
kosten

Per 100
euro
opbrengsten

Per
onbetaalde
aje (1.000)

Per
bedrijf
(1.000)

Inkomsten
buiten
bedrijf
(1.000)

Totaal
inkomen
(1.000)
50,2

Totaal land- en tuinbouw

1,4

38

9

23,7

32,0

18,2

Melkveebedrijven

1,5

44

16

30,4

45,1

16,1

61,2

Vleeskalverenbedrijven

1,2

52

24

31,0

35,7

10,9

46,6

Varkensbedrijven

1,1

-17

-3

-10,5

-11,8

22,6

10,8

Leghennenbedrijven

1,3

123

14

78,0

103,0

14,8

117,8

Vleeskuikenbedrijven

1,1

72

5

48,8

55,0

10,6

65,6

Akkerbouwbedrijven

1,1

69

21

45,7

50,3

16,5

66,9

Glastuinbouwbedrijven

1,7

-8

-1

-4,9

-8,4

0,4

-8,0

Champignonbedrijven

2,0

64

7

32,1

62,7

.

.

Opengrondsgroente bedrijven

1,8

56

14

29,0

51,1

.

.

Fruitbedrijven

1,4

40

12

25,6

35,0

.

.

Bloembollenbedrijven

1,5

23

4

14,5

21,1

.

.

Boomkwekerijbedrijven

1,6

84

17

45,5

73,2

.

.

Bron: Informatienet.
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Dat de resultaten van de land- en tuinbouwbedrijven in deze jaren gemiddeld bescheiden
zijn, blijkt ook uit de mate waarin de berekende, onbetaalde kosten van (eigen) arbeid en
vermogen werden beloond. Gemiddeld was dat slechts voor 38% het geval, de spreiding
is echter groot (tabel 8.6). Dat geldt ook voor het inkomen per 100 euro opbrengsten,
dat gemiddeld op 9 euro uitkwam. Bedrijfstypen met veel betaalde kosten, zoals de
intensieve veehouderijbedrijven met aangekocht veevoer, komen relatief laag uit. Dit
verklaart waarom bijvoorbeeld voor leghennenbedrijven dit kengetal duidelijk lager is dan
voor akkerbouwbedrijven en de eerste categorie bedrijven veel meer omzet moet
genereren voor een vergelijkbaar inkomen.
De inkomsten van buiten het bedrijf, onder meer uit arbeid, zijn gemiddeld ruim
18.000 euro per bedrijf en in matige jaren als 2007-2009 een belangrijke aanvulling op
het inkomen uit bedrijf. Gemiddeld komt het aandeel van het inkomen van buiten het
bedrijf in deze periode op ruim 35%. Ook nu zijn er grote verschillen tussen de
bedrijfstypen, met name tussen de sectoren die in 2007-2009 het slechtst scoorden, de
glastuinbouw en de varkenshouderij. In de varkenshouderij, mogelijk mede onder invloed
van de jarenlange ervaring met varkenscyclus en de daarmee verband houdende
perioden met matige bedrijfsresultaten, kunnen de ondernemers met inkomsten van
buiten het bedrijf tenminste in een redelijk deel van de gezinsuitgaven voorzien. In de
glastuinbouw is hiervan, gelet op het verwaarloosbare bedrag van de inkomsten van
buiten bedrijf, gemiddeld geen sprake.
187

8

188

Voorsprong biologische melkveebedrijven slinkt
Het vergelijken van de resultaten van biologische met gangbare bedrijven, kan op basis
van gegevens in het Informatienet alleen voor akkerbouw/groentebedrijven en voor
melkveebedrijven. Van de andere bedrijfstypen zijn er te weinig biologische bedrijven in
het Informatienet om een representatief beeld te kunnen geven. Om de resultaten tussen
biologische en gangbare bedrijven beter met elkaar te kunnen vergelijken, zijn groepen
bedrijven vergeleken met een zo gelijk mogelijke structuur. Voor de akkerbouw/
groentebedrijven bestaat het areaal voor minstens 20% uit groenten en minimaal 50%
van de opbrengsten wordt geleverd door gewassen. De vergelijkingsgroep gangbare
melkveebedrijven heeft een lagere dan gemiddelde melkproductie per koe, per bedrijf en
per hectare.
De biologische akkerbouw/groentebedrijven realiseren lagere opbrengsten per hectare
dan de gangbare bedrijven (tabel 8.7). Toch weten de biologische bedrijven hogere
inkomens per onbetaalde aje te realiseren omdat ook de betaalde kosten per hectare
lager zijn. De rentabiliteit in de periode 2007-2009 bedroeg 102%, beter dan op de
gangbare bedrijven, en beter dan in de periode 2004-2006. De arbeidsinzet is op
gangbare bedrijven hoger dan op biologische bedrijven, omdat de oppervlakte van de
gangbare bedrijven toenam en er meer arbeidsintensieve groenten worden geteeld.
Het inkomen van de biologische melkveebedrijven is hoger dan op de gangbare
bedrijven (tabel 8.7). Het gaat zowel om het inkomen per ton melk, als per onbetaalde
arbeidskracht. De kritieke melkprijs geeft weer hoe hoog de melkprijs zou moeten zijn
om aan alle (deels normatieve) betalingsverplichtingen te kunnen voldoen. Indien de
werkelijke melkprijs onder de kritieke melkprijs komt, resteert er geen netto kasstroom
en verslechtert de liquiditeitspositie van het melkveebedrijf (Jager, 2009). De kritieke
melkprijs ligt bij de biologische bedrijven in de periode 2007-2009 iets boven de
werkelijke prijs, bij de gangbare bedrijven is deze marge groter. Dit betekent dat het
aandeel bedrijven dat niet aan alle verplichtingen kan voldoen, bij de gangbare groter is
dan bij de biologische.
De ontwikkeling van het inkomen tussen de jaren 2004-2006 en 2007-2009 pakt voor
de biologische melkveebedrijven negatiever uit. Dit is ook terug te zien in de ontwikkeling
van de kritieke melkprijs; deze neemt voor de biologische bedrijven met ruim 8 cent veel
sterker toe dan bij de gangbare met 4,5 cent. De verklaring hiervoor is onder andere de
sterkere stijging van het aantal hectare voedergewassen bij omschakeling naar 100%
biologisch voer en de minder sterke stijging van de melkproductie per koe. Daar staat
tegenover dat de werkelijke biologische melkprijs met bijna 6 cent ook sterker is
gestegen dan de gangbare met bijna 3 cent. Per saldo is de ontwikkeling relatief
ongunstig voor de biologische melkveehouders.

Tabel 8.7

Vergelijking resultaten tussen biologische en gangbare bedrijven, 2004-2009
2004-2006
Biologisch

2007-2009

Gangbaar

Biologisch

Gangbaar

Akkerbouw/groentebedrijven
Oppervlakte cultuurgrond (ha)

49

45

47

49

w.v. groenten (%)

35

43

43

45

Totaal aantal aje

2,3

2,9

2,1

3,5

Aantal onbetaalde aje

1,2

1,7

1,2

1,7

Opbrengsten / ha (1.000 euro)

5,2

6,7

6,1

8,7

Betaalde kosten/ ha (1.000 euro)

4,6

5,6

4,5

7,4

Inkomen uit bedrijf per onbetaalde aje (1.000 euro)

19

29

63

42

Rentabiliteit (%)

88

87

102

95

Melkveebedrijven
48

41

57

44

Melkquotum (1.000 kg)

Oppervlakte voedergewassen (ha)

363

379

402

404

Melkproductie per koe (1.000 kg)

6,4

6,8

6,3

7,0

Totaal aantal aje

1,4

1,5

1,6

1,4

Aantal onbetaalde aje

1,3

1,3

1,3

1,3

Fabrieksprijs melk per 100 kg melk

37,2

32,0

43,0

34,9

Kritieke melkprijs per 100 kg melk

36,5

35,8

44,9

40,3

Inkomen uit bedrijf per ton melk

131

85

89

78

Inkomen uit bedrijf per onbetaalde aje (1.000 euro)

39

22

27

23

Rentabiliteit (%)

80

70

80

76

8

Bron: Informatienet.

8.4.2

Actuele resultaten per bedrijfstype
In december 2010 heeft het LEI gerapporteerd over de ontwikkeling van resultaten en
inkomen (De Bont et al., 2010). Die resultaten zijn waar nodig bijgesteld met nieuwe
informatie. De resultaten voor de belangrijkste bedrijfstypen worden in deze paragraaf
kort besproken. Het centrale kengetal daarbij is het inkomen uit bedrijf per onbetaalde
aje. Een overzicht van de cijfers staat in tabel 8.8 aan het einde van deze paragraaf.
Deze en andere cijfers zijn ook terug te vinden in BINternet op de LEI-website.
Melkvee: fors herstel inkomen in 2010 na dieptepunt in 2009
De melkprijs heeft zich in 2010 hersteld van het lage niveau in 2009 en steeg naar ruim
35,50 euro per 100 kg melk (+23%). De melkprijs zal in de toekomst vaker en misschien
nog sterker schommelen dan voor 2008 het geval is geweest (zie ook §8.2). Door het
herstel van de melkprijs is het inkomen uit bedrijf met 28.000 euro in 2010 toegenomen
tot 26.000 euro per onbetaalde aje (figuur 8.3). Hiermee ligt dit inkomen nog wel circa
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6.000 euro onder het langjarig gemiddelde. De toename van de voerkosten (4.000 euro)
vormt bijna de helft van de totale kostenstijging. Over een periode van 6 à 7 jaren zijn de
directe kosten en de kosten van machines, werktuigen, gebouwen, onderhoud en
brandstof met enkele tienduizenden euro’s toegenomen. Dit is alleen het prijseffect, er is
rekening gehouden met een toename van de bedrijfsomvang.
Indien geen rekening wordt gehouden met de afschrijving over het melkquotum is het
inkomen per onbetaalde aje 11.000 euro hoger. De besparingen werden door het herstel
van het inkomen weer positief en bedroegen gemiddeld 8.000 euro per bedrijf in 2010.
Figuur 8.3

Inkomen uit bedrijf (1.000 euro per onbetaalde arbeidskracht) van
akkerbouw- en melkveebedrijven, 2001-2010
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Bron: Informatienet.

Zeer goed jaar voor de akkerbouw
Hoge productprijzen zorgden ervoor dat 2010 een goed jaar werd voor de
akkerbouwers. Vooral de graan- en aardappelprijzen zijn aanmerkelijk beter dan het jaar
ervoor. Bij de granen viel de productie wereldwijd tegen. Ook in Nederland was de
productie per hectare lager dan in 2009, maar de prijzen lagen ongeveer 50% hoger. De
prijs van consumptieaardappelen was bijna tweemaal zo hoog als in 2009, omdat de
Europese productie lager was dan in 2009 en de vraag vanuit de industrie en met name
Rusland hoger is. Voor pootaardappelen werd eveneens een hoge prijs betaald. De prijs
per ton suikerbieten was ongeveer gelijk aan 2009, al lag het suikergehalte een procent
lager, dankzij de hoge wereldmarktprijs van suiker en de goede financiële resultaten van
Suiker Unie van 2009 die verwerkt worden in de uitbetaalprijs voor 2010. Het veld- en
onderwatergewicht van de zetmeelaardappelen is lager dan in 2009, maar de hoge
graanprijzen hebben een positieve invloed op de zetmeelprijs. Toch was de financiële
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opbrengst per hectare zetmeelaardappelen lager dan in 2009. De genoemde
marktontwikkelingen leidden tot een zeer goed jaar voor akkerbouwbedrijven. Het
inkomen uit bedrijf per onbetaalde aje wordt voor 2010 geraamd op ruim 80.000 euro
(tabel 8.8). Het inkomen op zetmeelbedrijven zal in 2010 rond het niveau van 2009
liggen (figuur 8.3).
Opnieuw lage inkomens in varkenshouderij
De varkenshouderij beleefde in 2010 opnieuw een mager jaar, vooral door lage
opbrengstprijzen en oplopende voerprijzen. De prijs van vleesvarkens is in de loop van
het jaar geleidelijk gedaald door het toenemende aanbod op de EU-markt. De inkomens
op de fokvarkensbedrijven daalden flink door de 10% lagere biggenprijzen (figuur 8.4).
Daarvan profiteerden de vleesvarkenshouders, hun inkomens verbeterden door de lagere
biggenprijzen, ondanks de 2% lagere prijzen voor vleesvarkens. Op de gesloten
varkensbedrijven nam het inkomen licht toe, maar het bleef negatief. De opbrengsten
stegen iets meer dan de kosten, mede dankzij de grotere bedrijfsomvang waardoor
efficiënter kan worden geproduceerd.
Voor de totale groep varkensbedrijven is de omzet en aanwas met 5% toegenomen,
vooral dankzij meer zeugen en vleesvarkens per bedrijf. De betaalde kosten en
afschrijvingen stegen iets sterker, waardoor het inkomen per bedrijf naar ongeveer nul
zakte in 2010. Vooral de mestafzet en hogere voerprijzen leidden tot meer
bedrijfskosten. De berekende rente over het vermogen is echter flink gedaald, waardoor
de totale kostendekking van de varkensbedrijven gemiddeld met 1 procentpunt toenam
tot 89% in 2010.
Figuur 8.4
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Inkomen uit bedrijf (1.000 euro per onbetaalde arbeidskracht) van
varkensbedrijven naar bedrijfstype, 2001-2010
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Het inkomen uit bedrijf nam verder af tot gemiddeld 1.000 euro per onbetaalde aje.
Rekening houdend met hogere gezinsbestedingen en een lagere teruggave van de fiscus
dan in 2009, zijn de ontsparingen in 2010 geraamd op 23.000 euro per bedrijf. Dit
betekent dat het gemiddelde varkensbedrijf voor het vierde achtereenvolgende jaar moet
interen op het eigen vermogen. In 2010 zijn de verschillen in ontsparing tussen de drie
subtypen kleiner dan in andere jaren; toen waren de ontsparingen het grootst bij de
gesloten varkensbedrijven. Voor een belangrijk deel is dat te verklaren uit de grotere
bedrijfsomvang, met gemiddeld 300 zeugen en 1.600 vleesvarkens per bedrijf. Deze
schaalgrootte leidt tot grotere inkomensschommelingen vanwege krappe marges. Bij
goede marktomstandigheden profiteren de grotere bedrijven sterker van hoge
opbrengstprijzen, maar in slechte tijden werkt een groot productievolume juist negatief
door en leidt het tot een versterkte daling van inkomen en besparingen.
Begin 2011 had de varkenssector (evenals de legsector) tijdelijk te maken met een
terugslag door de dioxinecrisis in Duitsland. Dankzij de particuliere opslagregeling was
de invloed daarvan op de marktprijzen van korte duur.

8
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Inkomens van pluimveebedrijven dalen flink
De bedrijfsresultaten en inkomens van de leghennenbedrijven zijn in 2010 flink gedaald,
na het uitzonderlijk goede jaar 2009. De kostendekking daalde met 20 procentpunten
naar 101% in 2010, als gevolg van lagere opbrengsten en iets hogere kosten. De
eierprijzen zijn in 2010 sterk gedaald, vooral die van kooi-eieren. In het eerste kwartaal
waren de eierprijzen nog wel hoger dan 2009, maar vanaf april 2010 waren eieren
voortdurend goedkoper dan in 2009 door de toegenomen productie in vooral Duitsland.
Hierdoor zijn de prijzen voor kooi-eieren en scharreleieren op jaarbasis 21%
respectievelijk 15% lager. De contractprijzen voor scharreleieren waren vergelijkbaar met
die in 2009.
De stijging van de voerprijzen die op 6% is geraamd, veroorzaakt het grootste deel
van de toename van de kosten. De prijs van mestafzet is in de loop van 2010 gestegen,
waardoor de betaalde mestkosten uitkomen op gemiddeld 16.000 euro per bedrijf. Het
grootste deel van de pluimveemest wordt geëxporteerd, vooral naar Duitsland.
Daarnaast wordt circa een derde van de droge pluimveemest verbrand in de
Biomassacentrale in Moerdijk voor de productie van elektriciteit.
Het inkomen van leghennenbedrijven is in 2010 gedaald tot 65.000 euro per
onbetaalde arbeidskracht (figuur 8.5). De besparingen zijn geraamd op 38.000 euro per
bedrijf, dat is 170.000 euro minder dan voorgaand jaar. Met het oog op het verbod van
kooihuisvesting per 2012, zal ongeveer een derde van de kippen nog gehuisvest moeten
worden in andere systemen. Dit vergt investeringen van de betrokken bedrijven.

Contracten pluimvee
In de legpluimveehouderij wordt een deel van de eieren onder contract
geproduceerd tegen vooraf overeengekomen prijzen. Dit zijn vaste prijzen, of
prijzen die deels afhankelijk zijn van de voerprijzen. De prijsafspraken worden
gemaakt per koppelperiode, de periode van aankoop tot aflevering van de hennen.
De eieren van de hennen die worden gehouden in kooihuisvesting, worden meestal
tegen marktprijzen geproduceerd. Bij de bedrijven met scharrelhennen neemt het
aandeel dat tegen marktprijs produceert de laatste jaren toe. Het relatief hoge
aandeel contracteieren tot 2008 was nog een gevolg van de uitbraak van de
vogelgriep in 2003. Bij de herstart van de productie moesten sommige
pluimveehouders vanwege de financiering een afzetcontract afsluiten. Door de
gunstige eierprijzen in vooral 2009, kan de animo om prijsafspraken te maken
verder zijn verminderd.
Ook de inkomens van vleeskuikenbedrijven zijn afgenomen in 2010, vooral door hogere
voerkosten. Vleeskuikenkorrel werd op jaarbasis ruim 4% duurder. Voor tarwe, die vaak
wordt bijgevoerd, moesten de kuikenhouders ruim 20% meer betalen dan in 2009.
Op jaarbasis is de gemiddelde opbrengstprijs van kuikens onveranderd, maar het
prijsverloop was gedurende het jaar wel positief. Het jaar 2010 ging slecht van start, in
de loop van het tweede kwartaal begonnen de kuikenprijzen duidelijk te stijgen, na juli
bleven de prijzen licht omhoog gaan. De kostendekking is met 4 procentpunten gedaald
naar 95% in 2010.
Figuur 8.5
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Inkomen uit bedrijf (1.000 euro per onbetaalde arbeidskracht)
van pluimvee- en vleeskalverenbedrijven, 2001-2010
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Het inkomen uit bedrijf daalde met 44.000 euro naar 20.000 euro per bedrijf. De laatste
jaren wisselen goede en slechte resultaten elkaar af, per saldo wordt ingeteerd op het
eigen vermogen. De solvabiliteit is sinds 2005 gedaald van 65% naar 54% in 2009.
Betere resultaten vleeskalverenbedrijven
Voor de vleeskalversector, die in vergelijking met de varkens- en pluimveesectoren een
relatief stabiel inkomen heeft, was 2010 een redelijk goed jaar. Het gemiddelde inkomen
van de vleeskalverenbedrijven is 5.000 euro per bedrijf toegenomen tot 46.000 euro per
bedrijf. De rentabiliteit is met 5 procentpunten gestegen naar 89% in 2010. De
opbrengsten per bedrijf nemen iets meer toe dan de kosten. Het inkomen uit bedrijf stijgt
daardoor tot 40.000 euro per onbetaalde arbeidskracht (figuur 8.5). De gemiddelde
contractvergoeding is voor 2010 hoger geraamd dan in 2009. Voor nieuw afgesloten
contracten zijn iets hogere vergoedingen opgenomen. Als kalverhouders de
bedrijfstoeslag afdragen aan de contractgever, mogen ze als compensatie daarvan een
klein deel zelf houden.
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Moeilijk jaar melkgeitensector
Voor de melkgeitensector was 2010 een bewogen jaar. Melkgeitenhouders leefden
voortdurend in spanning of op hun bedrijf Q-koorts zou worden vastgesteld. Tegen het
eind van 2010 waren 94 bedrijven besmet verklaard, waaronder 2 met melkschapen. In
totaal zijn op de besmette bedrijven meer dan 50.000 melkgeiten en ruim 1.400 bokken
geruimd (zie §7.5.5).
De uitbetaalde prijs voor geitenmelk in 2010 is, ondanks de lagere melkproductie in
Nederland, naar verwachting circa 6 cent lager dan in 2009. Bedrijven ontvingen in 2010
dan ook aanzienlijk minder melkgeld, terwijl de voerkosten in de tweede helft van het jaar
stegen door de oplopende prijzen. Het inkomen van de melkgeitenbedrijven zal hierdoor
dalen. De Q-koortsvrije bedrijven mochten het afgelopen jaar lange tijd geen dieren
afzetten naar andere bedrijven vanwege het vervoersverbod. Na het opheffen daarvan
kwam de verkoop voorzichtig op gang, omdat kopers moeite hadden met de hoge
prijzen voor de dieren bij een dalende melkprijs en stijgende voerkosten. Veel
Q-koortsvrije bedrijven moesten extra dieren verkopen vanwege het uitbreidingsverbod,
waarbij het aantal aanwezige dieren in november 2009 als referentie geldt. De nietbesmette bedrijven konden hierdoor wel meer inkomsten genereren uit de verkoop van
dieren. Op een bedrijf met gemiddeld 675 melkgeiten en een melkproductie van 900 kg
per dier, zal het inkomen hierdoor nog net positief uitvallen.
De inkomens van de geruimde bedrijven lopen door de hoogte van de vergoedingen en
de melkproductie van de achtergebleven dieren sterk uiteen. Ook het aantal dieren dat na
het opheffen van het aanvoerverbod is aangekocht om de opengevallen plaatsen in te
nemen en de prijs van de aangekochte dieren zijn van grote invloed.

Glastuinbouw: rentabiliteit 2010 beter, resultaten eerdere jaren drukken optimisme
Na een dieptepunt in de bedrijfsresultaten en inkomens in 2009, was er in 2010 voor alle
subsectoren in de glastuinbouw sprake van herstel. De opbrengsten namen toe door een
stijging van de verkoopprijzen van glasgroenten en snijbloemen. De kosten per m2
namen met enkele procenten af.
Het prijsherstel is te danken aan een combinatie van factoren. Gunstiger
wisselkoersen, slechte weersomstandigheden in productieregio’s buiten Nederland, de
iets betere economische situatie in belangrijke afzetlanden, en de vele supermarktacties
bij glasgroenten, die een snelle doorlooptijd creëerden, droegen bij aan het herstel. Ook
de lagere productie per m2 hielp. Door de lagere instraling van zonlicht nam de
productie, afhankelijk van het (glasgroente)product, tussen de 3% en 10% af. Het herstel
van de prijzen was het duidelijkst zichtbaar bij komkommers, waar in 2010 gemiddeld
30% tot 40% meer voor werd betaald dan in 2009. Bij tomaten lag de stijging in de orde
van grootte van 30 tot 35%. Paprika profiteerde het minst, de prijzen lagen gemiddeld
25 tot 30% hoger. Bij de belangrijkste snijbloemen zijn de prijzen ongeveer 10%
gestegen ten opzichte van 2009. Bij planten, die over het algemeen niet heel sterk zijn
geraakt door de economische crisis met uitzondering van onder andere Phalaenopsis,
was het prijsniveau grosso modo gelijk of slechts enkele procenten hoger dan in 2009.
Bovendien eindigde 2010 voor de sierteelt in mineur vanwege de winterse
omstandigheden.
De glastuinbouwbedrijven hebben hun kosten in 2010 verder weten te beperken,
met name dankzij de lagere inkoopprijs van gas en elektriciteit. De arbeidskosten
daalden licht, door een combinatie van een lagere productie en de gematigde
loonkostenontwikkeling (1%). Verder namen de (berekende) rentekosten sterk af.
Figuur 8.6
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Door de diversiteit binnen de glastuinbouw zullen niet alle ondernemers zich in het
algemene beeld kunnen herkennen, maar per saldo zijn de bedrijfsresultaten in 2010
hoger (figuur 8.6). Het herstel in rentabiliteit is bij glasgroentebedrijven het sterkst met
14 procentpunten. Ook snijbloemenbedrijven deden het een stuk beter dan in 2009 (+11
procentpunten). Na twee jaren van prijsdalingen is de nu behaalde prijsverhoging echter
lang niet voldoende voor een gezonde bedrijfsvoering. Bij plantenbedrijven nam de
rentabiliteit toe tot 99% en zijn de zorgen minder groot. Het inkomen uit bedrijf is bij alle
bedrijfstypen nagenoeg weer positief, maar er was in 2010 geen ruimte voor
besparingen.
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Goede resultaten opengrondsgroentebedrijven door hoge prijzen
De opengrondsgroentebedrijven produceren hoofdzakelijk voor de Nederlandse
versmarkt en telen intensieve gewassen als aardbeien, asperges, diverse koolsoorten,
prei, sla en witlof. Het jaar 2010 kan voor de meeste bedrijven de boeken in als een
financieel uitstekend jaar. Ondanks het wisselvallige groeiseizoen was de productie per
hectare over het algemeen redelijk en gemiddeld slechts 1% lager dan in 2009.
Daarentegen waren de prijzen beduidend hoger dan in 2009, mede als gevolg van een
tegenvallende productie elders in Europa. Alles overziend zijn de prijzen van
opengrondsgroenten naar schatting zelfs met ruim 25% gestegen. Bovendien zijn de
kosten per bedrijf met bijna één procent gedaald, vooral als gevolg van lagere energieen financieringskosten. Al met al komt de rentabiliteit naar verwachting net boven de
100% uit en stijgt het inkomen uit bedrijf naar 57.000 euro per onbetaalde aje (tabel 8.8,
figuur 8.7).
Figuur 8.7

Inkomen uit bedrijf (1.000 euro per onbetaalde arbeidskracht)
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Inkomens fruitteelt herstellen zich
De inkomens in de fruitsector zijn na het slechte jaar 2009, waarin het gemiddelde
inkomen uit bedrijf per onbetaalde aje slechts op 10.000 euro lag, aanmerkelijk
verbeterd. Voor 2010 wordt een inkomen geraamd van bijna 30.000 euro per onbetaalde
aje. De prijzen in het afzetseizoen 2010-2011 zijn beduidend hoger dan het jaar ervoor.
De industrieprijzen voor appels en peren zijn goed en leggen daarmee een goede bodem
in de markt. De export van appels loopt vlot. De Europese appelvoorraad is begin maart
2011 9% lager dan in 2010, de voorraad Elstarappels is zelfs 35% kleiner. In Nederland
ligt ongeveer een kwart minder appelen in de koelcellen dan in 2010. Dit levert stabiele
prijzen op gedurende het afzetseizoen. De export van Conferenceperen lijkt in april wat te
stagneren, terwijl de voorraden nog aanzienlijk zijn. In maart 2011 was de Nederlandse
perenvoorraad 8% lager dan de recordhoeveelheid in 2010. Wat dit voor de rest van het
afzetseizoen zal betekenen is nog afwachten.
Bloembollenbedrijven behalen beste resultaat van 21e eeuw
Het totale areaal bloembollen is in 2010 met 1,5% gedaald. Alleen het areaal lelies
groeide met 10%. Ondanks het late groeiseizoen als gevolg van de strenge winter en het
koude voorjaar, waren de productie en kwaliteit van de voorjaarsbloeiers tulp, narcis,
hyacint en krokus goed. Het groeiseizoen van de zomerbloeiers was echter zeer
wisselvallig met een hete en droge juli en een koele en natte augustus. Hierdoor bleef de
productie bij deze gewassen enigszins achter bij het langjarig gemiddelde. De
prijsvorming van bloembollen oogst 2010 was over het algemeen beduidend beter dan in
beide voorgaande jaren. Dit gold echter niet voor de tulpenbollen; de achterblijvende
vraag uit de broeierij en droogverkoop resulteerde daar in een 5% lagere prijs. Toch
steeg per saldo de financiële opbrengst per hectare ten opzichte van 2009 met
ongeveer 8%, waarvan de helft voor rekening kwam van akkerbouwproducten en
snijbloemen. De kosten per hectare zijn bovendien met een paar procent gedaald.
Hierdoor kwam de rentabiliteit gemiddeld boven de 100% en steeg het inkomen uit
bedrijf tot ongeveer 57.000 euro per onbetaalde aje (tabel 8.8, figuur 8.7).
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Boomkwekerij: lagere rendementen, inkomen onder druk
In 2010 is het areaal, na jarenlange stijging, licht gedaald. Met name de oppervlakte
sierheesters en klimplanten, vruchtbomen en rozenstruiken nam af, terwijl bij de
productgroepen Buxus en sierconiferen en bos- en haagplantsoen het areaal enigzins
steeg. Het weer speelde in het begin en aan het einde van 2010 de teelt en de handel
parten. De lange koude periode in de winter van 2009-2010 zorgde in een aantal
gewassen voor vorstschade. Bovendien kwam de vraag in het korte verkoopseizoen laat
op gang. Wel zorgde de vorst in het voorjaar ook voor wat extra vervangingsvraag. De
bezuinigingen op het openbaar groen in 2010 en de dreiging van verdere bezuinigingen
in 2011, hebben de markt echter onzeker gemaakt waardoor de verkoop van
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bijvoorbeeld laan- en parkbomen verschoof naar de daghandel. Ook stelden veel kopers
verkoopacties uit. Daarnaast lieten opdrachtgevers meer kwekers offreren, die koste wat
koste de orders binnen wilden halen. Prijzen stonden daardoor onderdruk. In het najaar
van 2010 kwamen er weer wat meer positieve geluiden uit de markt.
Het merendeel van de boomkwekerijproducten over de grens wordt afgezet, maar
de exportgroei was zeer beperkt en kwam afgerond net één procent hoger uit dan in
2009. Met name de krachtige economie in Duitsland, waarnaar de export 4% groeide,
droeg hier aan bij. Door de ongunstige valutaverhoudingen is de afzet naar Engeland
gedaald met 3%. De export naar Frankrijk bleef onveranderd ten opzichte van 2009.
Nederlandse consumenten hebben wel meer uitgegeven aan meerjarige gewassen
(De boomkwekerij, 2011). Na een korte vorstperiode in de winter van 2010/2011, lijkt
2011 voor de boomkwekers een beter jaar te worden dan 2010. Gemiddeld komt de
rentabiliteit in 2010 uit op 93%, een daling van 3 procentpunten. Het inkomen uit bedrijf
komt volgens de raming uit op ongeveer 30.000 euro per onbetaalde aje (figuur 8.7) en
is deze eeuw nog niet zo laag geweest.
Tabel 8.8

Resultaten van groepen land- en tuinbouwbedrijven, 2009 en 2010

8

Opbrengst/
100 euro kosten
2010 (r)

Besparingen (1.000 euro
per bedrijf)

mutatie
t.o.v. 2009

2010 (r)

mutatie
t.o.v. 2009

2010 (r)

mutatie
t.o.v. 2009

Totaal land- en tuinbouw

91

7

30

20

14

27

Melkveebedrijven

86

16

26

28

8

44

Vleeskalverenbedrijven

89

5

40

5

-2

0

Varkensbedrijven

89

1

1

-2

-23

-5

w.v. fokvarkensbedrijven

90

-7

6

-40

-35

-54

		 vleesvarkensbedrijven

88

9

3

30

-12

23

		 gesloten varkensbedrijven

91

3

-2

8

-30

7

101

-20

65

-126

38

-170

Leghennenbedrijven
Vleeskuikenbedrijven

95

-4

20

-44

-19

-45

Akkerbouwbedrijven

108

17

83

37

50

33

w.v. zetmeelaardappelbedrijven

91

4

39

-1

18

-2

Glastuinbouwbedrijven

95

10

13

59

-27

98
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w.v glasgroentebedrijven

95

14

-2

99

-42

snijbloemenbedrijven

93

11

7

55

-28

95

pot- en perkplantenbedrijven

99

4

46

16

-7

26

102

20

57

44

.

.

88

9

28

18

.

.

102

10

57

30

.

.

93

-3

29

-14

.

.

Opengrondsgroentebedrijven
Fruitbedrijven
Bloembollenbedrijven
Boomkwekerijbedrijven
Bron: Informatienet.
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Inkomen uit bedrijf (1.000
euro per onbetaalde aje)

8.5

Balans en financiering
Duurzame investeringen
De beleidsindicator duurzame investeringen geeft, op verzoek van de Tweede Kamer,
een beeld van het aandeel van duurzame investeringen in de land- en tuinbouw en de
visserij. Onder duurzaam worden investeringen verstaan die vallen onder een aantal
fiscale- en subsidieregelingen, zoals MIA/Vamil, groenlabelkassen, duurzame stallen en
(nieuw in 2009) fijnstofmaatregelen. Het totale investeringsniveau in 2009 was met
1 mrd. euro aanzienlijk lager dan in de voorgaande twee jaren (zie figuur 8.8), in 2008
werd nog voor meer dan 4 mld. geïnvesteerd. De als duurzaam aangemerkte
investeringen namen echter al af in 2008, vooral door minder investeringen in groen
labelkassen (Wisman en Blokland, 2011). Deze daling werd mede veroorzaakt door
aanscherping van het certificatieschema voor groenlabelkassen en minder fiscale
voordelen.
Het investeringsniveau in 2009 is ver verwijderd van de streefwaarde om in 2012 een
aandeel van 60% duurzame investeringen te realiseren, bij een totaal investeringsniveau
van 4 mrd. euro. Gezien het herstel van de inkomens in de land- en tuinbouw in 2010,
vooral in de melkveehouderij en de glastuinbouw, wordt voor dat jaar ook een herstel van
de totale investeringen verwacht. Onduidelijk is echter of ook de omvang en het aandeel
van de duurzame investeringen zijn toegenomen.
Figuur 8.8
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Balansontwikkeling en financiering grootste land- en tuinbouwbedrijven
De balanswaarde van de 25% grootste land- en tuinbouwbedrijven is tussen 2004 en
2009 met gemiddeld 43% gestegen tot 3,8 mln. euro. Ter vergelijking, de waarde van
het gemiddelde land- en tuinbouwbedrijf bedraagt per einde 2009 2,5 mln. euro. Het
balanstotaal op de grootste bedrijven is met 5,8 mln. euro het hoogst in de glastuinbouw
(tabel 8.9). In deze sector heeft de afgelopen vijf jaar ook de sterkste waardestijging
plaatsgevonden, vooral door schaalvergroting. Ook de aanpassing van de bovengrens
van de steekproefpopulatie in 2006 en 2007 (zie bijlage Begripsomschrijvingen),
waardoor de gemiddelde bedrijfsomvang van het gepresenteerde glastuinbouwbedrijf is
toegenomen, draagt (beperkt) bij aan de stijging.
Tabel 8.9

Balans per einde boekjaar (1.000 euro per bedrijf) van de 25% grootste land- en
tuinbouwbedrijven, 2004 en 2009
Melkvee

Bedrijfsomvang (SO x 1.000)
Eigen vermogen
Langlopende leningen

8

Ander vreemd vermogen
Balanstotaal
Solvabiliteit a

Varkens

Akkerbouw

Glastuinbouw

2004

2009

2004

2009

2004

2009

2004

2009

356

431

764

993

342

374

1.539

2.191

2.400

2.750

1.251

1.540

2.156

3.180

1.485

1.634

989

1.564

886

1.652

785

1.113

1.460

3.551

558

428

289

419

106

123

347

628

3.947

4.743

2.426

3.610

3.047

4.416

3.292

5.813

70

63

55

45

72

73

45

28

a Gecorrigeerd voor belastinglatentie.
Bron: Informatienet.

De 25% grootste bedrijven in 2009 zijn zwaarder gefinancierd dan de grootste bedrijven
in 2004 (tabel 8.9), wat tot uiting komt in de ontwikkeling van de solvabiliteit, het aandeel
van het eigen vermogen in het totale vermogen per bedrijf. In alle sectoren daalt de
solvabiliteit sterk, de akkerbouw uitgezonderd. Op de grootste akkerbouwbedrijven is het
eigen vermogen de afgelopen vijf jaar met 1 mln. euro gestegen. Dit is het gevolg van
waardestijging van activa, voornamelijk grond, en door redelijke bedrijfsresultaten die
reserveringen (besparingen) mogelijk maakten. In de andere sectoren blijft de groei van
het eigen vermogen beperkt tot enkele tonnen. In de melkveehouderij speelt de
waardedaling van melkquota sinds 2006 een belangrijke rol. Desondanks ligt de
solvabiliteit met 63% nog op een redelijk hoog niveau.
In de varkenshouderij en glastuinbouw is het aandeel van grond op de balans kleiner
dan in de akkerbouw en melkveehouderij, waardoor de bijdrage van waardestijging van
grond aan het eigen vermogen geringer is. In deze sectoren is het eigen vermogen sterk
afhankelijk van de bedrijfsresultaten, die de laatste jaren slecht waren, waardoor geen
reserveringen hebben plaatsgevonden (De Bont et al., 2010). Daarnaast is het uitstaande
bedrag aan langlopende leningen in de varkenshouderij en glastuinbouw, waarmee
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bedrijfsinvesteringen zijn gefinancierd, de afgelopen vijf jaar met respectievelijk ruim
700.000 en 2 mln. euro toegenomen. De solvabiliteit in de varkenshouderij is hierdoor
met 10 procentpunten gedaald tot gemiddeld 45%. In 2010 is er geen inkomensverbetering opgetreden en ook voor 2011 zijn de voortekenen niet gunstig. Gegeven
de investeringen waar de sector de komende jaren nog voor staat om aan toekomstige
welzijnseisen te voldoen, is duidelijk dat de eigen vermogensbuffer gemiddeld genomen
beperkt is.
Mede door het dramatisch lage inkomen in 2009 in de glastuinbouw, is de vermogenspositie verslechterd en bedroeg de solvabiliteit begin 2010 gemiddeld nog slechts 28%.
Dit maakt deze grote bedrijven de komende jaren kwetsbaar; de mogelijkheden om
schommelingen in de bedrijfsresultaten op te kunnen vangen zijn sterk gereduceerd.
De banken hanteren bij de beoordeling van nieuwe kredietaanvragen voor uitbreiding
(of andere investeringen) een solvabiliteit van minimaal 25%.
Bedrijfsovername grote bedrijven
Grotere land- en tuinbouwbedrijven beschikken vaker over een opvolger dan kleinere
bedrijven (Van der Meulen et al., 2011). Het belangrijkste knelpunt bij de bedrijfsovername van grote bedrijven, is de hoge waarde van de bedrijven ten opzichte van het
rendement. Rendementen op vermogen in de land- en tuinbouw zijn gering als gevolg van
lage inkomens uit bedrijf in relatie tot het vastgelegde vermogen (Backus et al., 2011).
Hierdoor is het mogelijk dat het overnamebedrag van het bedrijf in relatie tot het
rendement te hoog is voor de opvolger(s) om ook in de toekomst nog voldoende
inkomen te genereren. Er is voor een opvolger alleen perspectief wanneer het bedrijf ver
onder de marktwaarde wordt overgenomen. Dit gaat ten koste van het opgebouwde
vermogen bestemd voor het pensioen van de ouders (Van der Meulen et al., 2009). Door
een toename van de zakelijkheid onder familieleden, zeker wanneer het om grote
bedragen gaat, worden ‘schenkingen’ aan de opvolger minder vanzelfsprekend.
Op de grote glastuinbouwbedrijven neemt het werk dat door familieleden wordt gedaan
steeds verder af en is de dagelijkse leiding in handen van een managementteam. Het
team bestaat uit enkele ondernemers (meestal 2 tot 4 personen), veelal familie maar
steeds vaker ook niet-familieleden waarbij een ieder een specifieke functie heeft. Om
deze laatste groep aan het bedrijf te binden, worden aandelenpakketten uitgegeven.
Eigendom en exploitatie van het bedrijf komen zo steeds meer los van elkaar te staan.
Dit is wennen voor de familiebedrijven, omdat ze een gedeelte van het eigendom
inleveren. De komende jaren mag worden verwacht dat deze managers ook bij een
toekomstige bedrijfsovername in beeld zijn. Daarnaast zullen familieleden bij het bedrijf
betrokken blijven, maar niet meer alleen. In de andere land- en tuinbouwsectoren wordt
het merendeel van de arbeid nog door familieleden verricht. In de varkenshouderij
ontstaan op grote bedrijven ook managementteams waarbinnen de taken worden
verdeeld. De verwachting is dat in de akkerbouw en de grondgebonden dierlijke sectoren
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de overname van grote bedrijven in belangrijke mate nog binnen de familie zal
plaatsvinden.
Gezien de grote bedragen die met een overname zijn gemoeid, is het de vraag hoe
potentiële opvolgers voldoende kapitaal kunnen opbouwen en lenen om een modern,
grootschalig bedrijf over te nemen. Ondernemers zullen voortdurend moeten nadenken
over hoe zij met de bedrijfsvoering het rendement kunnen verhogen om de
bedrijfsovername financierbaar te maken. Hierin past ook de zoektocht naar nieuwe
oplossingen in financiële ontwikkelingsstappen om overnames van bedrijven van een
dergelijke omvang mogelijk te maken. In hoeverre kunnen naast banken en familieleden
andere partijen, zoals schakels in de keten, de overheid, participatiemaatschappijen
worden betrokken in de financiering? Tot op heden is de bereidheid van participatiemaatschappijen om vermogen aan de land- en tuinbouw beschikbaar te stellen beperkt.
Mogelijk biedt de professionaliseringsslag in het management van grote bedrijven en de
bereidheid ook externen zeggenschap te geven in de bedrijfsvoering, kansen voor externe
financiers. Een recent initiatief van het ministerie van EL&I is de oprichting van een
platform Kapitaalplaza.nl (www.kapitaalplaza.nl). Dit platform brengt kleinere ondernemers
in contact met investeerders die op zoek zijn naar aantrekkelijke investeringsmogelijkheden. Via Kapitaalplaza kunnen ondernemers plannen realiseren, waarvoor de
gangbare financieringsmogelijkheden ontoereikend zijn. Voor een gezonde toekomst van
de land- en tuinbouw is het wenselijk dat de ondernemers, het bedrijfsleven,
belangenbehartigers en de overheid zich bewust zijn van de complexiteit van de
bedrijfsoverdracht.
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Begripsomschrijvingen

Bedrijfstypen
Bedrijven worden ingedeeld in bedrijfstypen met behulp van de NSO-typering. In het
verleden werd hiervoor de NEG-typering gebruikt, die gebaseerd was op de Nederlandse
grootte-eenheden. Bij de NSO-typering bepaalt de verhouding van de Standaardopbrengst
(SO) per sector in welk bedrijfstype een bedrijf wordt ingedeeld. In de meeste gevallen is
een grens van 2/3 in gebruik: komt bijvoorbeeld meer dan 2/3 van de SO uit akkerbouw,
dan is sprake van een akkerbouwbedrijf.
Bedrijven-Informatienet
Het Informatienet van het LEI is gebaseerd op een steekproef uit de land- en
tuinbouwbedrijven in Nederland, die tot doel heeft een representatief beeld te geven van
de bedrijfsuitkomsten en de financiële positie, evenals van de factoren die hierop van
invloed zijn. Vertrekpunt voor de steekproef is de jaarlijkse CBS-Landbouwtelling, waarin
alle land- en tuinbouwbedrijven met een omvang van minimaal 3.000 euro SO zijn
opgenomen (tot 2009: minimaal 3 nge of meer). Van 2001 tot en met 2006 bestond het
waarnemingsveld van het Informatienet uit bedrijven met een omvang vanaf 16 tot 1.200
ege (Europese grootte-eenheden). Voor glasgroentebedrijven is de bovengrens in 2006
verhoogd naar 2.000 ege. Vanaf 2007 geldt die bovengrens ook voor de andere
bedrijfstypen.
Vanaf 2010 is de ondergrens gelegd op 25.000 euro SO en is de bovengrens
vervallen. De raming van de resultaten van 2010 die in dit rapport is opgenomen, is
gebaseerd op een groepssamenstelling met gebruik van dezelfde grenzen als in 2009. In
2009 worden ongeveer 56.000 land- en tuinbouwbedrijven uit de Landbouwtelling door
het Informatienet gerepresenteerd. Met name het gebruik van de ondergrens leidt tot een
sterke afbakening van het aantal bedrijven dat gerepresenteerd wordt.
Berekende kosten arbeid en vermogen
Voor de ingezette arbeid van de ondernemer(s) en gezinsleden worden kosten op basis
van cao-uurlonen (inclusief werkgeverslasten) in rekening gebracht. Voor het vermogen
wordt per bedrijf een vermogenskostenvoet (rentepercentage) berekend, gebaseerd op
de werkelijk betaalde rente over het vreemd vermogen en het rendement van
staatsobligaties, vermeerderd met een risico-opslag over het eigen vermogen.
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Besparingen
De besparingen van een bedrijf is het bedrag dat van het totale inkomen resteert als
daar de privéuitgaven (incl. belastingen) op in mindering zijn gebracht (figuur B.1).
Betaalde kosten en afschrijvingen
De kosten voor de in de productie aangewende goederen (bijvoorbeeld brandstof en
veevoer) en diensten (bijvoorbeeld voor diergezondheid), evenals de betaalde lonen,
rente en pacht. Ook worden afschrijvingen in rekening gebracht. In overleg met het
Ministerie van EL&I en LTO is besloten om vanaf het boekjaar 2009 ook een post
‘afschrijving melkquotum’ in rekening te brengen (zie verder De Bont et al., 2009).
Brutoproductiewaarde
De opbrengstwaarde van de producten, inclusief bijproducten en de aan het product
verbonden subsidies, zoals EU-premies per dier en per hectare. De bedrijfstoeslagen zijn
hierin niet opgenomen.

Figuur B.1

Inkomensvorming en besteding (euro) van het gemiddelde landen tuinbouwbedrijf, 2009

Bedrijf

Privé
Inkomen uit bedrijf
€ 15.100

Opbrengsten
(inclusief
buitengewone
baten en lasten)
€ 380.900

Betaalde kosten
€ 310.600

Inkomsten buiten
bedrijf € 23.000

Totaal inkomen
€ 38.200

Belastingen en
premies €4.000

Privébestedingen
€ 47.200
Afschrijvingen
€ 55.200

Besparingen
€ -13.000

Bron: Informatienet.

Factorkosten
De factorkosten zijn de kosten (beloningsaanspraken) van de productiefactoren arbeid en
vermogen vastgelegd in grond, gebouwen en overige kapitaalgoederen. Voor onbetaalde
arbeid (‘eigen arbeid’) en eigen vermogen worden normatieve beloningen berekend. In de
factorkosten is geen vergoeding begrepen voor bedrijfsleiding.
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Immateriële activa en voorzieningen
Immateriële activa zijn met name van de overheid verkregen productierechten.
Incidenteel komen daarnaast ook kwekersrechten voor. Conform de aanbeveling van het
International Accounting Standard Committee in IAS41 worden deze quota gewaardeerd
tegen de geldende marktprijs op de balansdatum.
Inkomen uit bedrijf
Het inkomen uit bedrijf resulteert uit de opbrengsten, betaalde kosten en afschrijvingen
en de buitengewone baten en lasten (figuur B.1). Het geeft weer welk bedrag op
jaarbasis als inkomen resteert vanuit de bedrijfsactiviteiten, waar ook de
inkomenstoeslagen en inkomsten uit verbredingsactiviteiten onder worden verstaan.
Non-factorkosten
Non-factorkosten zijn kosten van grondstoffen en diensten betrokken van andere
sectoren, die in het productieproces zijn aangewend (inclusief afschrijvingen).
Onbetaalde arbeidsjaareenheden
Het inkomen uit bedrijf is een vergoeding voor de onbetaalde arbeid en kapitaal. De
hoeveelheid onbetaalde arbeid kan worden uitgedrukt in onbetaalde arbeidsjaareenheden
(aje). Een arbeidskracht die 2.000 uur of meer werkt, wordt gezien als 1 aje.
Arbeidskrachten die minder dan 2.000 uur werken, krijgen naar rato minder aje.
Opbrengsten
De opbrengsten betreffen de verkoop van gewassen, dieren en veehouderijproducten
(melk, eieren e.d.), rekening houdend met voorraadverschillen, en de verandering van de
balanswaarde van vlottende biologische activa (gebruiksvee en gewassen). Daarnaast
worden de inkomsten uit toeslagen (EU-premies, natuurbeheer), werk voor derden en
andere opbrengsten van het bedrijf meegerekend. De prijsveranderingen van de
duurzame biologische activa (o.a. melkkoeien, fokzeugen, fruitbomen) worden, na
overleg met het ministerie van EL&I en LTO, vanaf eind 2009 niet meer in de
opbrengsten meegenomen. Deze wijziging is met terugwerkende kracht doorgevoerd in
de uitkomsten vanaf 2001 die op de website worden gepubliceerd.
Opbrengsten-kostenverhouding (rentabiliteit)
Het totaal van de opbrengsten die per 100 euro kosten wordt gerealiseerd. De kosten
zijn inclusief berekende kosten voor de inzet van onbetaalde arbeid en eigen vermogen.
Wanneer de totale kosten niet volledig door de opbrengsten worden goedgemaakt,
resulteert een cijfer beneden de 100. Het netto-bedrijfsresultaat (opbrengsten minus
totale kosten) is dan negatief (figuur B.2). Dat betekent dat de berekende kosten niet
volledig worden vergoed, maar het hoeft niet te betekenen dat er geen inkomen (netto
bedrijfsresultaat plus berekende kosten) wordt behaald.
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Standaardopbrengst (SO)
De Standaardopbrengst (SO) is een nieuwe maatstaf voor de economische omvang van
agrarische bedrijven. De SO is een gestandaardiseerde opbrengst (in euro) per ha of per
dier, die met het gewas of de diercategorie gemiddeld op jaarbasis wordt behaald.
Bedrijfstoeslagen en subsidies zijn niet in de normen opgenomen. De SO worden in het
kader van de EU‑typologie regelmatig herzien. Voor de periode 2000-2009 gelden de
normen van prijsniveau 2004, vanaf 2010 van prijsniveau 2007 (gebaseerd op de
periode 2005-2009). Een herziening van het prijsniveau kan leiden tot verschuivingen van
bedrijven tussen grootteklassen en bedrijfstypen.
Figuur B.2

Bedrijfseconomisch resultaat (euro) van het gemiddelde landen tuibouwbedrijf, 2009

Gewassen en
veehouderij
€ 339.700

Betaalde kosten
€ 310.600

Afschrijvingen
€ 55.200

Berekende kosten
€ 90.900

Totale
kosten
€ 456.700

Toeslagen en subsidies
€ 21.200

Totale
opbrengsten
€ 381.800

Overige (o.a. verbrede
landbouw) € 20.800

Nettobedrijfsresultaat
- € 75.000

Bron: Informatienet.

Toegevoegde waarde
Het inkomen dat in het productieproces wordt gevormd. Het kan worden berekend als
het verschil tussen de productiewaarde en het intermediair verbruik. Het is daarmee
gelijk aan het inkomen dat beschikbaar is voor de beloning van de betrokken
productiefactoren. Het kan worden gewaardeerd tegen marktprijzen of factorkosten en
kan bruto of netto (minus afschrijvingen) zijn.
Totaal inkomen
Het totaal inkomen is de som van het inkomen uit bedrijf en de inkomsten van buiten
bedrijf. De inkomsten buiten bedrijf bestaan uit inkomsten uit arbeid, vermogen,
uitkeringen en dergelijke van de ondernemer(s) en hun partners(s). De inkomsten van
thuiswonende kinderen zijn daarin niet meegenomen.
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Vincent Linderhof, Katrin Oltmer
Hoofdstuk 6
Landbouw en milieu
Cees van Bruchem, Douwe-Frits Broens, Jan Buurma, Marja Hoogeveen, met dank aan
Harry Luesink
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Hoofdstuk 7
Structuur primaire land- en tuinbouw
Martien Voskuilen, Petra Berkhout, Jan Bolhuis, Nico Bondt, Kees de Bont,
Gerben Jukema, Jan Luijt,
Katern
Innovatie in de agrosector
Michiel van Galen, Tom Bakker, George Beers
Hoofdstuk 8
Resultaat en financiering primaire landbouw
Harold van der Meulen, Pieter Willem Blokland, Jan Bolhuis, Kees de Bont,
Walter van Everdingen, Jakob Jager, Gerben Jukema, Ton de Kleijn, Ruud van der Meer,
Rob Stokkers, Hennie van der Veen, Arjan Wisman
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Het LEI ontwikkelt voor overheden en bedrijfsleven economische kennis op het gebied van
voedsel, landbouw en groene ruimte. Met onafhankelijk onderzoek biedt het zijn afnemers
houvast voor maatschappelijk en strategisch verantwoorde beleidskeuzes.
Het LEI is een onderdeel van Wageningen UR (University & Research centre). Daarbinnen vormt
het samen met het Departement Maatschappijwetenschappen van Wageningen University en
het Wageningen UR Centre for Development Innovation de Social Sciences Group.
Meer informatie: www.lei.wur.nl
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