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WOORD VOORAF

Inhet Bosbeleidsplan,dat dateert uit 1993,isalsconcrete doelstelling geformuleerd het intienjaar tijd realiseren van een positief bedrijfsresultaat op
80% van de particuliere bosbedrijven groter dan 50 ha. In het plan zijn ook
maatregelen aangekondigd waarmee de overheid deze doelstelling hoopt te
bereiken. Dit onderzoek iserop gerichtvastte stellen in hoeverre dit rijksbeleid
effectief isgeweest. Opdrachtgever voor het onderzoek ishet Informatie en
Kennis Centrum Natuurbeheer (IKC-N).
Hetonderzoek isbegeleiddoor eencommissiebestaande uitde volgende
personen:
M.F.F.W. Jans, IKC-N, voorzitter
A.J.J. Bakker, Federatie Particulier Grondbezit
H.J. Hekhuis, Instituut voor Bos-en Natuuronderzoek (IBN-DLO)
R. Nas, Bosschap.
Teneinde het effect van de diverse beleidsmaatregelen ter bevordering
vande bedrijfsresultaten inde particuliere bosbouw te bepalen,isook gebruikgemaakt vande oordelen vandeskundigen (bijlage 1).Wij danken hen hartelijk voor hun bereidwillige medewerking.
Wij hopen dat de resultaten van deze studie bijdragen aan het formuleren van een effectief bosbeleid.

directeur,

Den Haag,juli 1997

' LC. Zachariasse

SAMENVATTING

Achtergrond endoel
Het rijksbeleid iserop gericht het particulier bosbezitte handhaven of
zelfstevergroten.Aangenomenwordtdatpositievebedrijfsresultaten hieraan
bijkunnendragen.InhetBosbeleidsplan(LNV,1993)isalsconcreetdoelgeformuleerd,dat intienjaartijd op80%vandeparticuliere bosbedrijven groter
dan50hahetbedrijfsresultaat positief moet zijn. Indit planzijnook maatregelen aangekondigdwaarmeedeoverheiddit doelhoopt tebereiken.
Hetdoelvandestudieisvasttestelleninhoeverreditrijksbeleid effectief
isgeweest.Opdrachtgever voor hetonderzoek ishet IKC-Natuurbeheer.
Vragenenmethode van onderzoek
Destudievaltuiteenindriedelen(hoofdvragen).Inheteerstedeelkomt
aandeordehoedebedrijfsresultatenvanparticuliere bosbedrijvengroter dan
50hazichdeafgelopenjarenontwikkeld hebbenenaanwelkefactoren die
ontwikkeling moet worden toegeschreven. Het tweede deel gaat over de
vraagwelke beleidsmaatregelenenactiviteitenderijksoverheidheeft ontwikkeldterverbeteringvandebedrijfsresultaten indeparticuliere bosbouwen in
welke matedie maatregelen enactiviteiten debedrijfsresultaten hebbenbeïnvloed.Indeel3komtaandeordewelkefunctieshetparticuliere bosvervult
eninhoeverrekostenenopbrengstenaandezefuncties kunnenwordentoegedeeld.
Devragenzijnvooralbeantwoorddoor analysevangegevensuit hetBedrijven-lnformatienetvanLEI-DLO.Omdeeffectenvandediversebeleidsmaatregelente bepalen,isookgebruikgemaaktvanliteratuur endeoordelenvan
deskundigen.
Resultaten
Debedrijfsresultatenvanbedrijvenmetmeerdan50haboswaren inde
periode 1975-1995gemiddeld invrijwel allejaren negatief.Tot heteindvan
dejarentachtigzijnderesultatenverbeterd,om indejarennegentigweer te
verslechteren.Degeconstateerde "verbetering"vanbedrijfsresultaten hingsamen met de sterke uitstoot van arbeid die plaatsvond.Indejaren negentig
werkteditmechanismenietmeer.Blijkbaarwasergeenruimte meeromverder op arbeid te besparen.De opbrengsten zijn in de onderzochte periode
voortdurendgedaald.Toteindjarentachtigbetrofditvooraleenvermindering
vansubsidie-inkomsten,daarnagingenookdegeringere inkomsten uit houtverkoop eenrolspelen.

De rijksoverheid heeft veel maatregelen aangekondigd die, althans in
theorie,vaninvloedzouden kunnenzijnopdebedrijfsresultaten vanparticulierebosbedrijven.Geconstateerdisdatdesamenhangtussendeverschillende
maatregelen langnietaltijdduidelijkisenveelideeënuiteindelijkooknietzijn
doorgezet.Bovendienlijkterweinigaandachtgeweestte zijnvoor de kosten
diemaatregelenmetzichmeebrengen.Vandemaatregelenmetalshoofddoel
verbeteringvandebedrijfsresultaten enwaarvanheteffectbepaald konworden,wasvooraldeRegeling beheersamenwerking boseffectief.Wat betreft
deanderemaatregelen heeftvooral deRegelingfunctiebeloning bos-ennatuurterreinen effect gesorteerd.
Het Nederlandse bosvervultvelefuncties.Indezestudie isgeprobeerd
kostenenopbrengstentoetewijzenaantweefuncties:houtproductie enoverige. Daarbij zijntwee methoden gehanteerd:deactiviteitenmethode ende
aftrekmethode. Beidemethoden leidentotandereuitkomsten.Datkomtomdaternogalwatvooronderstellingen gedaanmoetenworden omdemethoden te kunnen toepassen. Dievooronderstellingen bepalen voor een groot
deeldeuitkomst.Erzaldusnoghetnodigedenkwerkverrichtmoetenworden
omopeenverantwoorde manier kostenenopbrengsten aanfunctieste kunnentoewijzen.Wanneer duidelijk ishoedatgerealiseerd kanworden,dient
gezorgdteworden datdedaarvoor benodigde gegevensbeschikbaar zijn of
komen.
Conclusie
Algemeengesteldzijnerdrieaangrijpingspunten omte komentot een
verbetering vandebedrijfsresultaten:
1. de bedrijfsvoering algemeen;
2. de kostenkant;
3. de inkomstenkant.
Samenwerkingiswatbetreft heteerstepunthetbelangrijkste:hetinstrumentwerkt, maar niet involdoende mate.Wat betreft deterugdringing van
dekosteniswaarschijnlijk nietveelmeerte bereiken.Blijftdusoverhetbevorderenvandeinkomsten.
Ondanksallegetroffen maatregelen hadin 1995nog bijna dehelft van
departiculiere bosbedrijvenmet50habosof meereennegatief bedrijfsresultaat.In1994lagditpercentagezelfsmaarnetbovende40.Omdedoelstelling
van het Bosbeleidsplan -80%vandebedrijven groter dan50haeen positief
resultaat in2003-te realiseren,moet erdusnogheelwatgebeuren.

1. INLEIDING

1.1 Aanleiding en doel
Het rijksbeleid iser op gericht het particulier bosbezit te handhaven of
zelfste vergroten.Aangenomen wordt dat positieve bedrijfsresultaten hieraan
bij kunnen dragen. Inhet Bosbeleidsplan (LNV, 1993) isalsdoelstelling geformuleerd te realiseren dat intienjaar tijd 80% van de particuliere bosbedrijven
groter dan 50haeen positief bedrijfsresultaat krijgt. Inhet plan zijn ook maatregelen aangekondigd waarmee de overheid dit doel hoopt te bereiken.
Deze studie beoogt vastte stellen in hoeverre het zojuist kort geschetste
rijksbeleid effectief isgeweest. Opdrachtgever voor het onderzoek ishet IKCNatuurbeheer (ir. M.F.F.W. Jans).

1.2

Probleemstelling

Hoe hebben de bedrijfsresultaten van particuliere boseigenaren zichover
eenwat langere periode bezien ontwikkeld? Welke beleidsmaatregelen en activiteiten heeft de rijksoverheid ontwikkeld ter verbetering van die bedrijfsresultaten? In hoeverre hebben die maatregelen afzonderlijk dan wel in combinatie met elkaart o t het door de rijksoverheid bedoelde effect geleid (effectiviteit)?
Uit welke onderling gerelateerde (meetbare) opbrengsten- en kostencomponenten (functies, bosproducten) ishet bedrijfsresultaat opgebouwd en
hoe heeft zich de verhouding tussen opbrengsten en kosten per functie ontwikkeld?
Deze probleemstelling valt uiteen in de volgende onderdelen (hoofdvragen):
Deel 7 Ontwikkeling
bedrijfsresultaten
a)
Hoe heeft hetgemiddeld bedrijfsresultaat per hectare zich inde loop van
detijd ontwikkeld op particuliere bosbedrijven groter dan 50 ha (nominaal en reëel)?
Deel 2 Beleidsmaatregelen en effectiviteit
b) Welke beleidsmaatregelen en activiteiten heeft de rijksoverheid ontwikkeldter verbeteringvandebedrijfsresultaten inde particuliere bosbouw?
c)
Inwelke mate hebben die maatregelen en activiteiten afzonderlijk dan
wel in combinatie met elkaar de bedrijfsresultaten beïnvloed?

Deel 3 Bedrijfsresultaten en functies
d) Welke functies vervult het particuliere bos?
e)
In hoeverre kunnen kosten en opbrengsten aan deze functies worden
toegedeeld?
f)
Hoeverhouden zich de kosten en opbrengsten per functie en hoe heeft
die verhouding zich in de tijd ontwikkeld?
g)
In welke mate dragen de functies bij aan het bedrijfsresultaat en hoe
heeft zich die bijdrage in de tijd ontwikkeld?

1.3

Beoogd resultaat
Een LEI-DLO publicatie waarin wordt weergegeven:
hoe de bedrijfsresultaten van particuliere boseigenaren zich sinds 1975
hebben ontwikkeld (hoofdstuk 2);
welke beleidsmaatregelen en activiteiten de rijksoverheid heeft ontwikkeldter verbetering van de bedrijfsresultaten en of die maatregelen ook
het beoogde effect hebben gehad (hoofdstuk 3);
uit welke onderling gerelateerde (meetbare) opbrengsten- en kostencomponenten het bedrijfsresultaat isopgebouwd en hoe de verhouding
tussen opbrengsten en kosten zich per functie heeft ontwikkeld (hoofdstuk 4).
De publicatie wordt afgesloten met een conclusie (hoofdstuk 5).

1.4

Afbakening
Deanalyse beperkt zichtot het (particuliere) bosbezit waarop de maatregelen ter verbetering van het bedrijfsresultaat per hectare zijn gericht.
Dit houdt onder meer in dat geabstraheerd wordt van ten gevolge van
de SBL-regeling ontstaan particulier bosbezit.
Erwordt alleen gekeken naar bosbedrijven groter dan 50 ha, omdat op
bedrijven van een dergelijke omvang de noodzaak van een "echte" bedrijfsvoering in ieder geval aanwezig is.Deze bedrijven worden beleidsmatig ook alseen aparte groep behandeld. Doorgaans hebben de grotere bedrijven betere bedrijfsresultaten dan de kleinere (Berger en Schrijver, onder andere 1997).
Demeeste aandacht gaat uit naar deontwikkeling vande bedrijfsresultaten (hoofdstuk 2) en de effecten van beleidsmaatregelen (hoofdstuk 3).
Hoofdstuk 4 over de relatie tussen functies en bedrijfsresultaten heeft
een verkennend karakter. Uiteindelijk isniet naar de ontwikkeling in de
tijd ten aanzien van dit aspect gekeken.
Bijde beleidsmaatregelen gaat het met name om de maatregelen die in
het Bosbeleidsplan zijn aangekondigd.
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1.5

Methode

Demethodevarieert per hoofdstuk. Inhoofdstuk 2,over de ontwikkeling
vanhet bedrijfsresultaat per hectareop particuliere bosbedrijven, isgebruikgemaakt van de gegevens uit het Bedrijven-lnformatienet van LEI-DLO. Het betreft hier een representatieve steekproef uit de totale populatie particuliere
bosbedrijven groter dan 5ha.Indeze steekproef zijn de bedrijfsresultaten gedefinieerd op basisvan het going-concernprincipe, datvergelijkbaar ismet een
boekhouding op kasbasis.De kostenvan inplant worden daarbij bijvoorbeeld
afgeschreven in het jaar dat ook de uitgaven zich manifesteren.
In het hoofdstuk over de effecten van beleidsmaatregelen iseerst in interactie met de opdrachtgever een lijst opgesteld met te toetsen maatregelen.
Vervolgens isgeprobeerd deeffectenvandie maatregelen inte schatten.Voorzover mogelijk isdaarbij gebruikgemaakt van de al eerder genoemde gegevens uit het Bedrijven-lnformatienet. Dit kan het meest nauwkeurig gebeuren
alsduidelijk isaante gevenwelke bedrijven wel enwelke bedrijven niet onder
invloed van een bepaalde maatregel staan.Ook in dat geval moet echter de
nodigevoorzichtigheid bij hettrekkenvanconclusiesinachtgenomen worden.
Als bijvoorbeeld bedrijven waarvoor een bepaalde maatregel van toepassing
isgemiddeld betere resultaten hebben dan andere bedrijven, kan dit komen
door die maatregel. Het verschil in bedrijfsresultaat kan echter ook samenhangen met bijvoorbeeld de structuur van de bedrijven of de kwaliteiten van de
boseigenaar. Het gebruik van de boekhoudgegevens kent dusvele voetangels
en klemmen. In veel gevallen is het bovendien in het geheel niet mogelijk
maatregelen via de boekhouding te vertalen in bedrijfsresultaten. Daarom is
in hoofdstuk 3ook gebruikgemaakt van literatuur ende oordelen van deskundigen.Wat betreft die deskundigen isalsvolgt gewerkt. Ineerste instantie zijn
drie deskundigen (zie bijlage 1)gevraagd te oordelen over de effecten van de
verschillende maatregelen. Hun bevindingen zijngebundeld enaangevuld met
"eigen" inschattingen en gegevens uit literatuur. Dezevoorlopige evaluatie is
gepresenteerd in eenvoor dit onderzoek samengestelde begeleidingscommissie.Op een groot aantal punten kon die de voorlopige evaluatie onderschrijven.Diepunten zijnverder alsafgehandeld beschouwd.Opandere onderdelen
ontbrak echter duidelijk consensus.Ten aanzien van die onderdelen is geprobeerd nadere informatiete krijgenviaonder andere extra gesprekken metdeskundigen. Op basisvan die informatie isdevoorlopige evaluatie bijgesteld en
opnieuw voorgelegd aan de begeleidingscommissie.
Voor de beantwoording van devragen in de hoofdstuk vier isweer vooral gebruikgemaakt van de gegevens uit het Bedrijven-lnformatienet.
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2. ANALYSEVAN DE BEDRIJFSRESULTATEN

2.1

Inleiding

Indit hoofdstuk wordt deontwikkeling vande bedrijfsresultaten van particuliere bosbedrijven in de periode 1975-1995 geanalyseerd. Gezien de doelstelling zoals geformuleerd in het Bosbeleidsplan (een verbetering van de bedrijfsresultaten van particuliere busbedrijven met een oppervlak van 50 ha of
meer) beperkt de analyse zicht o t deze categorie bedrijven.
De benodigde gegevens zijn afkomstig uit het Bedrijven-lnformatienet
van LEI-DLO.Inhetvorige hoofdstuk isreedsopgemerkt dat indeze steekproef
de bedrijfsresultaten van bosbouwbedrijven zijn gedefinieerd op basisvan het
going-concernprincipe, vergelijkbaar met een boekhouding op kasbasis.Bij die
methode wordt geen rekening gehouden met de kosten van het in de grond
en houtopstanden vastliggende vermogen. De gedachte hierachter isdat een
landgoed over het algemeen "om niet" aan een volgende generatie wordt
doorgegeven. In bijlage 2isgeprobeerd eenschatting te maken van deze "genegeerde" kosten.
Eenander probleem dat door toepassing van het going-concernsysteem
kan optreden zijn de fluctuaties in de uitkomsten onder andere door toedoen
van stormen. Kort na een storm onstaan er aan de ene kant natuurlijk vrij grote houtopbrengsten, aan de andere kant volgen vaak nog grotere inplantkosten die,omdat zeniet als investering worden gezien, in éénjaar ten laste van
het resultaat komen. Door toepassing van een vijfjaarlijks voortschrijdend gemiddelde zijn bepaalde jaarinvloeden, zoals de storm van 1990 en de 35-miljoenregeling van 1985 getemperd.

2.2

Tijdreeksanalyse

Het percentage particuliere bosbedrijven groter dan 50 ha met een positief bedrijfsresultaat is nog ver verwijderd van de doelstelling uit het Bosbeleidsplan (80% >0),zoalsfiguur 2.1 laat zien. Bij de overgang van dejaren zeventig naar dejaren tachtig iser een verbetering in de resultaten opgetreden.
Daarna zijn de resultaten weer wat teruggevallen. De "opleving" aan het eind
vande reekswordt veroorzaakt door de relatief goede resultaten in 1995,toen
53% van de bedrijven groter dan 50 ha een positief resultaat had tegenover
34% in 1993.
Het beeld isin grote lijnen hetzelfde wanneer naar het resultaat in guldens gekeken wordt (figuur 2.2).Opvallend isdat vanaf beginjaren tachtig de
resultaten in nominale en reëletermen uitgedrukt nauwelijks nogvan elkaar
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Figuur2.1 Percentageparticuliere busbedrijvengroter dan50hamet een positief
bedrijfsresultaat (vijfjaarlijks voortschrijdende gemiddelden)
Bron: Bedrijven-lnformatienet.
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Figuur2.2 Gemiddeldebedrijfsresultatenparticuliere busbedrijven groter dan50ha
(vijfjaarlijks voortschrijdende gemiddelden)
Bron: Bedrijven-lnformatienet.
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Bron: Bedrijven-lnformatienet.
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Reële opbrengstprijzen in gld per kub. m

Figuur2.5 Reëleopbrengstprijzen van hout in guldens per m3 (vijfjaarlijks voortschrijdende gemiddelden)
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dan 50ha (vijfjaarlijks voortschrijdende gemiddelden)
Bron: Bedrijven-lnformatienet.

2.3

Conclusie

De bedrijfsresultaten van bedrijven met meer dan 50 ha boswaren in de
periode 1975-1995 gemiddeld in vrijwel alle jaren negatief. Tot het eind van
dejaren tachtig zijn de resultaten verbeterd, om in dejaren negentig weer te
verslechteren. Degeconstateerde "verbetering" van bedrijfsresultaten (eigenlijk: een minder slechtworden) hangt samen met de sterke uitstoot van arbeid
die plaatsvond. In de jaren negentig werkte dit mechanisme niet meer. Blijkbaar waser geen ruimte meer om verder op arbeid te besparen. Opvallend is
dat de kosten voor beheer, leiding entoezicht, ondanks de uitstoot van arbeid,
niet zijn gedaald. Blijkbaar zijn er dus andere beheerstaken bijgekomen. De
opbrengsten zijn in de onderzochte periode voortdurend gedaald. Tot eind
jaren tachtig betrof dit vooral eenvermindering van subsidie-inkomsten, daarna gingen ook de geringere inkomsten uit houtverkoop een rol spelen.
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3. BELEIDSMAATREGELEN ENHUN
EFFECTIVITEIT

3.1

Inleiding

In het Bosbeleidsplan (LNV, 1993: 101) isde volgende doelstelling geformuleerd: "Realiseren in 10jaar van een positief exploitatieresultaat bij 80%
van de particuliere bosbedrijven groter dan 50 ha".Ter vergelijking: in de periode 1991-95 had48% van de particuliere bosbedrijven groter dan 50 ha positieve cijfers.
In het Bosbeleidsplan isook aangegeven hoe men t o t een verbetering
van het bedrijfsresultaat denkt te komen.Vier groepen maatregelen worden
genoemd:
a.
bevorderen samenwerking, evenals grondruil;
b.
bevorderen duurzame productie van hout;
c.
bevorderen hoogwaardiger toepassing van hout;
d.
bevorderen bedrijfsmatig handelen.
Naast deze maatregelen, die direct gericht zijn op het verbeteren van de
bedrijfsresultaten, zijn er ook maatregelen dieweliswaar een ander hoofddoel
hebben, maar waarvan verwacht of aangenomen wordt dat zij die bedrijfsresultaten wel degelijk beïnvloeden. In overleg met de opdrachtgever isde volgende lijst opgesteld:
a.
de Regeling functiebeloning bos-en natuurterreinen;
b.
de Regeling effectgerichte maatregelen in bossen en natuurterreinen;
c.
geïntegreerd bosbeheer;
d.
werkgelegenheidsregelingen;
e.
onderzoek profijtbeginsel en vermarkten bos;
f.
de Regeling gebiedsgerichte bestrijding verdroging;
g.
de Natuurschoonwet;
h.
de Optieregeling inkomstenbelasting.
Van al deze maatregelen isgetracht aan te geven in hoeverre zij bijdragen of bijgedragen hebben aan de realisering van de doelstelling om de bedrijfsresultaten van particuliere bosbedrijven, met name de grotere (> 50 ha),
te verbeteren. Daarbij is,zoals in hoofdstuk 1al werd beschreven, zoveel mogelijk gebruikgemaakt van de gegevens in het Bedrijven-lnformatienet. Daarnaastzijn andere bronnen geraadpleegd: literatuur (bijvoorbeeld evaluatiestudies) en deskundigen.
De beleidsmensen onder de deskundigen isvooral gevraagd naar de zogenaamde "beleidstheorie", dat wil zeggen de gedachten van de beleidsmakersover de werking van een maatregel in relatie t o t een bepaald probleem.
Deze stap was nodig omdat in het Bosbeleidsplan geen strategische analyse is
opgenomen van de bosproblematiek.
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Deandere deskundigen (onder andere rentmeesters, leden bosgroepen)
zijn vooral benaderd om ietsover de empirie te horen,dat wil zeggen de concreet vast te stellen effecten van maatregelen. Over het algemeen waren de
geïnterviewden redelijk eensgezind.Voorzover niet, isdat indetekst aangegeven. Bijlage 1bevat een overzicht van de geraadpleegde deskundigen.
In het vervolg van dit hoofdstuk komen de verschillende maatregelen en
hun effecten aan de orde.

3.2
3.2.1

Maatregelen met hoofddoel verbetering bedrijfsresultaten
Regeling beheer samenwerking bos

De Nederlandse bosbouwsector isin vergelijking met die in andere landen relatief kleinschalig.Samenwerken kan de nadelen van deze kleinschaligheid misschienondervangen.Daaromstimuleert deoverheid het samenwerken
van bosbedrijven. Dit gebeurt op twee manieren. Enerzijds in de vorm van de
"Bijdrageregeling beheer samenwerking bos 1993" (beter bekend als de tientjesregeling). Via deze regeling komen boseigenaren die samenwerken in aanmerking voor een bijdrage van 10gulden per jaar voor elke hectare die in de
samenwerking wordt ingebracht.Viadieeigenaren komt dattientje bij de bosgroepen. Kernactiviteiten van de bosgroepen zijn: gezamenlijke aankoop van
plantsoen; uitbesteden van werkzaamheden; verkoop van hout.
Detweede manier waarop de overheid samenwerking stimuleert heeft
de vorm van eenfinanciële bijdrage aan de Unie van Bosgroepen ten behoeve
van de coördinatie van overkoepelende activiteiten.
In 1996 heeft een -vooral kwalitatieve -evaluatie van de samenwerking
plaatsgevonden. Uit het onderzoek blijkt onder andere dat bij vergelijking van
twee bedrijven (groter dan 5ha) met dezelfde oppervlakte en in dezelfde regio, het samenwerkende bedrijf een aanzienlijk gunstiger bedrijfsresultaat
heeft dan het niet-samenwerkende bedrijf (Van den Hoek, 1996:46).Als positieve effecten van samenwerking via bosgroepen komen verder onder andere
naar voren: meer kennis en betrokkenheid; professioneler bosbeheer, samenhangend met informatieverstrekking envoorlichting door de bosgroepen; een
sterkere positie in de keten.Ook wordt genoemd dat de overheid door de bosgroepen een aanspreekpunt voor overleg heeft gevonden (Van den Hoek,
1996:48 e.V.).
In 1993 is de regeling samenwerking op een meer kwantitatieve wijze
geëvalueerd (Rijk en Luijt, 1993). Uit het onderzoek komt onder andere naar
voren dat invijf vandetien onderzochtejaren (1981t/m 1990) samenwerkende
bedrijven met 50ha bosof meer, eensignificant beter bedrijfsresultaat hadden
dan niet-samenwerkende bedrijven met 50 ha bos of meer. Over alle jaren
heenwashet bedrijfsresultaat vandesamenwerkende bosbedrijven gemiddeld
ongeveer 60 gulden per hectare beter dan dat van de overige bosbedrijven
(Rijk en Luijt, 1993:27).
In het onderzoek van Rijk en Luijt isook gekeken naar de ontwikkeling
vande bedrijfsresultaten vanal langer samenwerkende bosbedrijven met 50ha
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bosof meer. Gemeten over de periode 1975t/m 1977was het bedrijfsresultaat
van bedrijven die uiterlijk in 1981 zijn gaan samenwerken gemiddeld 26 gulden per hectare slechter dan datvandeoverige busbedrijven met 50ha bos of
meer (-90 gulden versus-64gulden). Dertien jaar later (rond 1990) stonden de
samenwerkers er aanzienlijk beter voor met een bedrijfsresultaat van 11 gulden per hectaretegenover minus61gulden voor de andere groep. Deverbetering van het bedrijfsresultaat was zowel een gevolg van een toename van de
opbrengsten alsvan een daling van de kosten (Rijk en Luijt, 1993: 30).
Om een idee te krijgen van het effect van het wegvallen van de regeling
samenwerking: van de 53% bedrijven met een positief resultaat in 1995 zou
nog ongeveer 36%eenpositief resultaat behalen bijeenverslechtering van het
resultaat met 72 gulden (zie boven).
3.2.2

Grondruil

Het idee achter hetthema grondruil iseigenlijk hetzelfde alsbij de Regeling samenwerking: het opheffen van de nadelen van kleinschaligheid. Bij de
Regeling samenwerking gebeurt dat door de samenwerking te bevorderen,
met alsgevolg grotere bedrijfseenheden. Bijgrondruil wil de overheid grotere
bedrijfseenheden realiseren door het bevorderen van het ruilen van gronden
(LNV, 1993: 55),een soort "ruilverkavelingsidee" dus. De informanten zijn het
erover eens dat grondruil nauwelijks plaatsvindt.
3.2.3

a.
b.

Activiteiten gericht op bevorderen duurzame productie
Het gaat hier om twee soorten maatregelen:
invoeren van een keurmerk/certificering;
opstellen nationale richtlijnen voor duurzaam bosbeheer.

Het idee achter het keurmerk isdat het een toegevoegde waarde aan
hout moet geven, zodat er meer voor dat hout betaald gaat worden. Opgemerkt isdat het slechts om een partiële oplossing gaat. Als elke boseigenaar
gebruik kan gaan maken van het keurmerk, dan werkt het niet meer onderscheidend. De minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij (LNV) heeft
aangegeven dat een keurmerk door de marktpartijen ingesteld moet worden.
Erontwikkelen zich langzaamaan enige initiatieven. Zie Van Tol en Savenije,
1997.
Over de richtlijnen voor duurzaam bosbeheer wordt nog gesproken. Bovendien zijn de richtlijnen primair gericht op verbetering van de kwaliteit van
het bos en niet op verbetering van het bedrijfsresultaat.
3.2.4

Activiteiten gericht op hoogwaardiger toepassing hout

Hier vallen verschillende activiteiten onder, die nu achtereenvolgens aan
de orde komen.
a.
Projectsubsidie voor opzetten houtbank. Het idee hierachter ishet verbeteren van de afstemming tussen vraag en aanbod en het versterken van
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de positie van bosbedrijven in de keten. Het project isnog niet gerealiseerd. Komt onder andere door ingewikkeldheid (er moeten veel verplichtingen worden aangegaan). Voorlopig wordt er gewerkt aan een
kwaliteitshoutveiling Nederland.Alle boseigenaren kunnen momenteel
reeds deelnemen aan de veiling in Münster. Devolgende fase ishet opzettenvaneenveiling in Nederlandvoor degebruikers (zagerijen, fineerbedrijven, constructiebedrijven), waarbij de houthandel zoveel mogelijk
w o r d t uitgesloten. Uit vooronderzoek isgebleken dat voldoende hout
van goede kwaliteit beschikbaar is(SBBdoet ook mee).Het probleem ligt
bij de kennis over kwaliteitshout en de gebruiksmogelijkheden. Verder
iser een logistiek probleem.Volgend jaar gaat het project verder. Aandacht zal besteed worden aan:
- het maken van een systeem naar Duits voorbeeld;
- voorlichting en educatie bij bosgroepen en eigenaren;
- inrichten organisatie.
Over het effect van een veiling zijn de meningen verdeeld. Aan de ene
kant zou hetonderscheid tussen bulk en kwaliteit voor een hogere omzet kunnen zorgen.Aan de andere kant brengt eenveiling ook kosten met zich mee,
bijvoorbeeld om te beoordelen of hout naar de veiling kan en om het risico
van onverkocht hout afte dekken.Of de baten hoger zullen zijn dan de kosten
is niet duidelijk.
b.

Bevorderen afsprakentussengrote bosbedrijven en houtverwerkende industrie met hoogwaardige toepassingen. Dit heeft waarschijnlijk een positief effect, waarvan de grootte afhangt van de hoeveelheid hout die
hoogwaardig gebruikt kanworden. Betwijfeld wordt of het hier gaat om
een instrument van de rijksoverheid. Erisook niets aan gedaan.Wel zijn
(enworden) er in algemene zin afspraken gemaakt over de levering van
hout (raamcontracten).

c.

Project ketenbeheer. Degedachte hierachter isdat de kosten in de keten
- door bijvoorbeeld kleinere voorraden -teruggebracht kunnen worden.
Het project isin de opstartfase blijven steken.

d.

Project Nederlands hout (Centrum Hout). De indruk bestond dat het Nederlandse hout werd "onderbenut", dat wil zeggen gebruikt werd voor
laagwaardiger toepassingen dan gezien de kwaliteit zou kunnen. Het
project had tot doel te onderzoeken hoe daar concreet wat aan gedaan
kon worden. Erisbijvoorbeeld een proef geweest met Douglashout voor
kozijnen. In Nederland bleek daarvoor echter niet voldoende kwaliteitshout aanwezig te zijn. Daaruit isde conclusie getrokken dat beter gekeken kon worden naar de mogelijkheden om Nederlands hout voor trappente gebruiken. Dit advies isniet opgepakt. Probleem isook de concurrentie met tropisch hardhout.
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3.2.5

Bevorderen bedrijfsmatig handelen

Ook hier vallen weer verschillende activiteiten onder. Deze activiteiten
komen nu achtereenvolgens aan de orde.
a.

Projectsubsidievoor het makenvaneenbedrijfsplan:nietontwikkeld volgens de informanten.

b.

Projectsubsidie voor maken bedrijfsvergelijkingen. Doel:het bevorderen
van inzicht in de kosten.Volgens een van de informanten zou dit geen
structureel effect hebben,volgens andere echter wel. Het effect van de
projecten tot nu toe isnog niet onderzocht. In andere sectoren, bijvoorbeeld detuinbouw, iseengroot positief effect van bedrijfsvergelijkingen
bekend.

c.

Onderzoek envoorlichting. Gedacht wordt onder andere aan het onderzoek naar tactische planning. Voor elk onderzoek geldt echter dat het
pas impact heeft alsde resultaten vertaald worden naar de groep die er
iets mee moet doen.Voorlichting speelt daarbij een belangrijke rol. De
door de overheid gefinancierde bedrijfsvoorlichting isafgeschaft.Wat de
consequenties daarvan zijn isnog niet duidelijk.
Tweevoorlichtingsacties worden hier nader beschouwd: "Hout,wat ishet
waard" en "Meer dunnen, beter bos". Doelenvan de eerstgenoemde actie waren het inzicht in de problematiek van houtverkoop en houtprijstaxatie vergroten en de deelnemers bewustmaken van de noodzaak t o t
scholing op dit terrein. Dit doel heeft men geprobeerd te bereiken via
een eendaagse actie met lezingen. De deelnemers aan die dag waren
over het algemeen zeer tevreden (Custers et al., 1994).
Deactie "Meer dunnen, beter bos" richtte zich op het vergroten van het
inzicht van de deelnemers in de complexiteit van het bosbeheer en in de
praktische toepassingsmogelijkheden van dunnen. Daarnaast moest de
actie de deelnemers laten zien dat dunnen een investering isin de toekomst van het bos.Deactie bestond uit artikelen, bijeenkomsten en excursies. Deze doelen lijken te zijn bereikt (Croqué et al., 1993).
Voor beide acties geldt dat het moeilijk isom aan te geven of zij effect
hebben (gehad) op de bedrijfsresultaten. Deacties hebben een belangrijke rol gespeeld indevoorlichting over geïntegreerd bosbeheer (zie paragraaf 3.3.3).

3.3 Regelingen met andere hoofddoelen
3.3.1

Regeling functiebeloning bos-en natuurterreinen

Doel van deze regeling isde duurzame instandhouding van bos-en natuurterreinen. Het idee isdat boseigenaren niet voor alle functies die het bos
vervult via de markt beloondworden. Ditzou met name gelden voor de recrea22

tiefunctie. Daarom krijgen eigenaren die hun bos openstellen 140gulden per
hectare per jaar. Bovendien is er nog een toeslag mogelijk ten behoeve van
waardevolle bosgemeenschappen.
Afschaffing van de functiebeloning zou, even afgezien van een daling
van kosten die met de openstelling te maken hebben, in 1995 hebben geleid
t o t een sterke daling van het percentage bedrijven met 50 ha bos of meer met
een positief saldo. In 1995 bedroeg dit percentage 53%.Bij het wegvallen van
de functiebeloning zou dit percentage met meer dan 30 procentpunten verminderen tot 21%. De regeling functiebeloning is,in het licht van de doelstelling om de bedrijfsresultaten te verbeteren, dus zeer effectief.
Dedeskundigen geven aan dat de regeling slechtsgedeeltelijk een "echt e " functiebeloning isen meer eenvasthectarebedrag dat bovendien maar ten
dele de maatschappelijke functies die het bosvervult, beloont. Er isgeconstateerd dat de invoering van de regeling sturend isgeweest voor het op gang
brengen van detoepassing van natuurlijke verjonging. Dit, op zichzelf niet onbelangrijke, effect iseen gevolg van de afschaffing van de subsidie op inplanten, terwijl daarbij de totale subsidie niet isgedaald. Door het wegvallen van
de kosten met betrekking t o t het inplanten steeg het resultaat aanzienlijk.
Onduidelijk isnog wel welke consequenties natuurlijke verjonging heeft voor
de kwaliteit van het bos op langere termijn.
3.3.2

Regeling effectgerichte maatregelen in bossen en natuurterreinen
(OBN)

Doelvandeze regeling ishet subsidiëren van beheersmaatregelen ter bestrijding vanschadelijke effecten in gebieden die zowel lastvan verdroging als
verzuring hebben. Particulieren kunnen tot 90% van de kosten van goedgekeurde projecten vergoed krijgen.
De regeling isniet gericht op verbetering van de bedrijfsresultaten, maar
op beperking van de schade. Bovendien brengt de regeling de nodige overhead met zichmee enworden vaak maatregelen genomen die zonder subsidie
niet getroffen zouden worden. Daar komt nog bij dat 10% van de kosten zelf
betaald moet worden.Al met al mag dus,zeker op korte termijn,een negatief
effect op het bedrijfsresultaat verondersteld worden.
3.3.3

Geïntegreerd bosbeheer

In de Evaluatie Meerjarenplan Bosbouw (LNV, 1992) staat dat geïntegreerd bosbeheer gezien wordt alseen belangrijk instrument om de kosten te
drukken. Dit hangt vooral samen met het toepassen van natuurlijke verjonging. Daar staat tegenover dat de dunning duurder is (geen vlaktegewijze
eindkap meer). Verder heeft het geoogste hout, door het rekening houden
met meerdere functies, een slechtere kwaliteit, met lagere opbrengsten alsgevolg.
Het ismoeilijk een algemene uitspraak over het netto-effect te doen, ook
omdat er nog weinig praktijkervaring met geïntegreerd bosbeheer is.Dit blijkt
ook uit de IKC-brochure "Geïntegreerd bosbeheer ingekleurd" (Wageningen,
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1996),waarin devolgende opvattingen over dit onderwerp staan opgetekend:
"geïntegreerd bosbeheer isniet per definitie duurder" en "geïntegreerd bosbeheer isniet altijd goedkoper".
3.3.4

Werkgelegenheidsregelingen

DeWet SocialeWerkvoorziening (WSW) iseen initiatief van het ministerievanSociale Zaken enWerkgelegenheid waarbij bepaalde categorieën mensen (onder andere gehandicapten) met volledige subsidie tewerkgesteld kunnen worden. Op particuliere bosbedrijven met 50 ha bos en meer ging het in
1995 om een bedrag van 3 gulden per hectare, dus in totaal om ongeveer
120.000gulden.DeWSW-ersworden met name ingezet voor werkzaamheden
waar men normaliter niet aan toe komt. Het effect van hun werkzaamheden
op de bedrijfsresultaten zal dus niet erg groot zijn.
Indezelfde categorie vallen de Melkert-banen. Werkgevers kunnen volgens deze regeling onder bepaalde voorwaarden een korting op de loonkosten krijgen. Momenteel werken er zo'n 20tot 30 "Melkert-werkers" in de bosbouw bij aannemers. Omdat die aannemers volledige kosten doorberekenen
aan de boseigenaren, ishet netto-effect van deze Melkert-banen voor de bedrijfsresultaten inde bosbouw nihil.Verder werken er in de Gelderse bosbouw
32toezichthouders via de Stichting Werk en Scholing.De boseigenaren zijn alleenverantwoordelijk voor de kostenvan communicatie, vervoer en dergelijke
van dezetoezichthouders. Omdat het gaat om additioneel werk geldt ook in
dit geval dat er geen positief effect van de regeling op de bedrijfsresultaten is.
3.3.5

Onderzoek profijtbeginsel en vermarkten bos

Het onderzoek isgericht op de vraag wie er profijt heeft van het bos en
hoeje de profijthebbers voor hun profijt kunt laten betalen. Het isnu nog te
vroeg om de effecten van dit onderzoek aan te geven.
3.3.6

Regeling gebiedsgerichte bestrijding verdroging

Deze regeling is slechts voor enkele boseigenaren van toepassing. Het
gaat dan wel om substantiële bedragen. Eigen bijdragen zijn vereist.
3.3.7

Natuurschoonwet

De Natuurschoonwet geeft boseigenaren onder bepaalde voorwaarden
vrijstelling van het betalenvansuccessierechten.Dezeregeling heeft weliswaar
geen verbetering van de bedrijfsresultaten t o t gevolg, maar maakt wel de bedrijfseconomische situatie van particuliere boseigenaren meer gelijkwaardig
aan die van andere eigendomscategorieën binnen de sector. Zoals een informant het uitdrukte: "SBB betaalt toch ook geen successierechten wanneer er
een ander kabinet komt."
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3.3.8

Optieregeling inkomstenbelasting

Deoptieregeling stelt boseigenaren instaatte kiezende bosbouwvrijstelling (die geldt binnen de inkomstenbelasting) niet toe te passen. In dat geval
komen devoordelen uit het bosbedrijf onder het "normale" fiscale regime van
de inkomstenbelasting. Daardoor zijn verliezen van het bosbedrijf te verrekenen met buiten de bosbouw genoten inkomsten. De boseigenaar die wenst te
opteren voor het normale belastingregime moet hiertoe een schriftelijk verzoek indienen bij de inspecteur. Gaat deze akkoord,dan geldt dit akkoord t o t
wederopzegging, doch minstens voor tienjaren.Vrijwel niemand kiest ervoor
om onder de inkomstenbelasting te vallen.

3.4

Conclusies

Er iseen groot aantal maatregelen en activiteiten in het Bosbeleidsplan
aangekondigd die, althans in theorie, van invloed zouden kunnen zijn op de
bedrijfsresultaten die particuliere boseigenaren behalen.Desamenhang tussen
die maatregelen islang niet altijd duidelijk enveel ideeën zijn niet doorgezet.
Bovendien lijkt er relatief weinig aandacht te zijn geweest voor de kosten die
maatregelen met zich meebrengen.
Van de maatregelen met alshoofddoel verbetering van de bedrijfsresultaten en waarvan we het effect kunnen bepalen,blijkt vooral de Regeling beheer samenwerking boseffectief te zijn geweest.Wat betreft de andere maatregelen heeft vooral de Regeling functiebeloning bos-en natuurterreinen effect gesorteerd.
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4. KOSTEN EN OPBRENGSTEN PER FUNCTIE

4.1

Inleiding

Het particuliere bos vervult veel functies. Reedsvanaf het begin van de
jaren zeventig isin Nederland getracht eensystematische indeling van de functies van de natuurlijke omgeving te geven. In 1978 verscheen een publicatie
van het Ministerie vanVROM (Van der Maarel en Dauvellier 1978)waarin een
groot aantal functies aan het bos werd toegekend. De hoofdindeling in productiefuncties, draagfuncties, informatiefuncties en regulatiefuncties isdaarbij
gebaseerd op stromen van energie en materie van het natuurlijke milieu naar
de samenleving en omgekeerd. Het Bosbeleidsplan (LNV 1993: 17) geeft een
indeling in vijf hoofdfuncties: recreatie, houtproductie, natuur, landschap en
milieu. De toerekening van kosten en opbrengsten aan deze functies is niet
eenvoudig. LEI-DLOvoert op dit moment een pilotstudie uit onder particuliere
boseigenaren om meer zicht op deze problematiek te krijgen.Inde onderhavigestudiewordt volstaan met eentoerekening op basisvanenkele globale aannamesvoor twee functies: houtproductie en overige functies.Twee methoden
worden daarbij gehanteerd:de activiteitenmethode en de aftrekmethode. Bij
de eerste methode worden de kosten van bepaalde activiteiten toegerekend
aan bepaalde functies. Direct aaneendergelijke activiteit verbonden opbrengstenworden dan uiteraard ook aande betreffende functie toegerekend.Bij de
aftrekmethode worden op basisvantheoretische kenniskosten aaneen hoofdfunctie toegerekend alszijnde "onvermijdbaar". Deoverige kosten komen dan
voor rekening van de andere functie (bij deze methode kunnen slechts twee
functies worden onderscheiden). De beide methoden, inclusief de daaruit af
te leiden verdeling van kosten en opbrengsten over functies,worden inde volgende paragrafen behandeld.

4.2 De activiteitenmethode
Het resultaatvan deze methode iseen bepaalde verdeling van de kosten
en opbrengsten van activiteiten over de diverse functies. Dit resultaat isafhankelijk van de ingebrachte doelstellingen met betrekking t o t de activiteiten. In
die zin levert deze methode geenwaardevrij oordeel op.Dewerkelijke kostenverdeling isniette bepalen. Dat wil zeggen dat bij deze methode de vooronderstellingen alswaarheid worden aangenomen.
De activiteitenmethode zal in de bovengenoemde pilotstudie op zijn
werkbaarheid worden getoetst. Voor die pilotstudie iseen lijst opgesteld van
mogelijke activiteiten ten behoeve van de onderscheiden functies. Nu reeds
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kan inzicht worden gegeven in de consequenties van de methodiek bij doorrekening onder bepaalde veronderstellingen.
Bijdeze lijst met activiteiten zijn vier functies (waaronder houtproductie)
onderscheiden. Eenactiviteit kan daarbij aan één,twee,drie of aan allevier de
functiesworden toegerekend.Op basisvandeveronderstelling dat deactiviteiten gelijkelijk over de mogelijke functies zijn verdeeld, kan voor de toerekeningvan kosten enopbrengsten deverhouding,zoals intabel 1isaangegeven,
worden gebruikt. De eerste activiteit, "verjonging", kan bij alle vier onderscheiden functies voorkomen. Daarom worden de kosten voor een kwart aan
de houtproductie toegerekend en voor driekwart aan de andere functies. Het
"bestrijden van onkruid" komt naast de functie houtproductie slechts bij één
andere functie voor. In dat geval valt dus de helft van de kosten toe aan de
functie houtproductie.
Aan de activiteiten met betrekking t o t de houtoogst (dunning of eindkap) zijn direct opbrengsten verbonden.Als de kosten van het vellen van een
partij hout aan de natuur worden toegerekend, zijn automatisch ook de opbrengsten voor die functie. Het gaat dan immersom het productieproces "natuurproductie", met in dit geval hout alsonlosmakelijk bijproduct. Dit ligt echter niet altijd zoeenvoudig. Erkunnen namelijk in het verleden kosten voor de
opstand zijn gemaakt (bijvoorbeeld het inplanten, of de verzorging) die toen
aan een andere functie zijntoegerekend. Deze kosten zou men ook in de beschouwing moeten betrekken. Eenander probleem treedt opwanneer de kos-

Tabel4.1

Verdeling vandekostenendeopbrengsten overdefuncties "houtproductie" en "overige" opbasis vangelijke aandelen *)

Activiteiten

Verjonging
Jeugdverzorging
Bestrijding onkruid
Dunnen
Opkronen
Overig onderhoud
Eindkap (+ verkoopkosten)
Aanwijzen toekomstbomen
Infrastructuur
Algemeen/beheer * * )
Jachthuur
Overige
Functiebeloning
Overige subsidies

Kosten

Opbrengsten

houtproductie

overige
functies

1/4
1/4
1/2
1/3 (1/1)
1/3
1/4
1/3 (1/1)
1/3
1/4
1/4

3/4
3/4
1/2
2/3
2/3
3/4
2/3
2/3
3/4
3/4

houtproductie

overige
functies

1/3 (1/1)

2/3

1/3 (1/1)

2/3

1/4

1/1
1/1
1/1
3/4

*)Tussenhaakjes:kostenenopbrengsten houtoogst volledigtoegerekend aan houtproductie; **) Beheer, leiding entoezicht (exclusief blessenen meten).
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ten met het oog op meerdere functies zijn gemaakt. In een partij hout is bijvoorbeeld 90% afkomstig van bomen die met het oog op de houtproductie
werden geveld en 10%van enkele bomen op een moeilijk bereikbare plek die
voor de natuurfunctie werden geveld.Inde kosten kan door zulke omstandigheden een andere verhouding optreden (bijvoorbeeld 50:50) dan in de opbrengsten (90:10).Vanwege dit soort moeilijkheden isook eensituatie doorgerekend waarbij de kosten en opbrengsten van de houtoogst volledig aan de
houtproductie zijn toegerekend. In de tabellen is die situatie tussen haakjes
weergegeven.
Voor wat betreft defunctiebeloning iservan uitgegaan dat deze volledig
aande overige functiestoevalt omdat in de regeling niet isaangegeven dat de
beloning mede voor de houtproductie is bedoeld.
Bijtoepassing van de activiteitenmethode voor toerekening van kosten
en opbrengsten met deze veronderstellingen blijken de overige functies in de
periode 1993 t/m 1995 gemiddeld een overschot te hebben van ruim twintig
gulden (tabel 4.2). De houtproductie laat dan een tekort zien van gemiddeld
vijftig gulden per hectare.Wanneer alle kosten en opbrengsten van de houtoogst aan de houtproductie worden toegekend,komt defunctie houtproduc-

Tabel4.2

Verdelingvandekostenenopbrengstenover
defuncties "houtproductie" en "overige" gemiddeld overdeperiode 1993 t/m1995

Activiteiten

Kosten
houtproductie

Verjonging
Jeugdverzorging
Bestrijding onkruid
Dunnen
Opkronen
Overig onderhoud
Eindkap (+verkoopkosten)
Aanwijzentoekomstbomen
Infrastructuur excl. recreatie
Infrastructuur t.b.v. recreatie
Algemeen/ beheer *)
Jachthuur
Overige
Functiebeloning
Overige subsidies
Totaal

15
3
5
16 (48)
1
2
7 (22)
0
9
51

Opbrengsten
overige
functies
43
10
5
32
3
6
15
1
27
6
153

houtproductie

overige
functies

(0)

34 (103)

69

(0)

(0)

14 (43)

29

(0)

26
42
116
10
109 (156)

299 (252)

59 (157)

40
322 (224)

*)Tussenhaakjes:kostenenopbrengsten houtoogstvolledigtoegerekend aan houtproductie; **) Beheer, leiding entoezicht (exclusief blessenenmeten).
Bron: Bedrijven-lnformatienet.
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tie precies op nul uit.Voor de overige functies bedraagt het resultaat dan gemiddeld bijna 30gulden negatief. Deze verschuiving ontstaat doordat de opbrengsten van de houtproductie (uiteraard) hoger zijn dan de direct aan de
houtoogst verbonden kosten.

4.3

Aftrekmethode

Bijtoepassingvan deaftrekmethode met houtverkoop als hoofdproduct,
dientte worden gezocht naar de (bedrijfseconomisch) meestdoelmatige houtproductie. Dit betekent dat alle kosten moeten worden vermeden die in principete vermijden zijn. Dit kan ertoe leiden dat een bos ontstaat dat in de ogen
vande eigenaar niet acceptabel is.Deeigenaar heeft dan andere dan strikt bedrijfseconomische motieven, bijvoorbeeld verplichtingen uit de Boswet of de
eigen belevingswaarde. Dergelijke motieven zijn natuurlijk volstrekt legitiem
en het isinteressant omte weten of de bedrijfsvoering gegeven ook deze extra
doelstellingen doelmatig is.De beoordeling daarvan isechter alleen goed mogelijk als ook de kosten in bedrijfseconomische zin bekend zijn.
Nu is de vaststelling van het feit of bepaalde kosten doelmatig zijn pas
achteraf, dat wil zeggen nadat de opbrengsten zijn gerealiseerd, mogelijk. Bovendien isdevaststelling daarvan inhet gevaler kosten voor meerdere functies
tegelijk zijngemaakt nieteenvoudig.Met modelmatige berekeningen kan echter t o t op zekere hoogte inzicht worden verkregen in de doelmatigheid van
bepaalde handelingen. De grote vraag daarbij is,welke kosten minimaal gemaakt moeten worden om hout doelmatig te kunnen produceren. De modelberekeningen van Wieman en Hekhuis (1996) zijn daarbij een goed uitgangspunt. In hun basisvariant voor het kleinschalig bosbeheer berekenen zij de volgende kosten (voorbeeld kleinschalig hout):
verwijderen ongewenste vegetatie jaar 0: 84 gulden + 17 gulden overheadwerkzaamheden;
bodembewerking jaar 0: 180gulden +36gulden overheadwerkzaamheden;
extensief vrijstellenjaar 15:571gulden+ 114gulden overheadwerkzaamheden.
Omgerekend opjaarbasis bedragen dezekosten negen gulden per hectare op de arme groeiplaatsen en zesgulden op de middelrijke. De kosten op arme groeiplaatsen zijn in deze berekening hoger vanwege de langere omlopen
die daar nodig zijn om eenzelfde productieniveau te halen. Daarnaast is aan
overhead 53 gulden per hectare per jaar opgevoerd, waarvan 30 gulden uit
een vast bedrag bestaat en 23 gulden uit een variabel deel voor de planning.
Deze kosten genereren in het meest waarschijnlijke marktscenario (behoudend, gebaseerd op het huidige prijsniveau) 89 gulden per hectare opbrengsten op jaarbasis voor de arme groeiplaatsen en 214gulden voor de middelrijke groeiplaatsen.Over de kostenvande houtproductie isindit geval geen rente berekend, zodat de gegevens wat dat betreft vergelijkbaar zijn met een
boekhouding op kasbasis.Voor beide groeiplaatsen ishet saldo van de houtproductie in deze modelberekeningen positief. Omdat het totale saldo van de
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busbedrijven gemiddeld negatief is, hebben de overige functies blijkbaar een
sterk negatief saldo.

4.4

Conclusie

Wanneer de kosten enopbrengsten van activiteiten gelijkelijk over de relevantefunctiesworden verdeeld,blijkt dat detotale opbrengsten vande categorie "overige functies" hoger zijn dan de kosten ervan. De houtproductiefunctie isbij deze aanpak verliesgevend. Deoorzaak hiervan isdat de functie
houtproductie niet meeprofiteert van de subsidieopbrengsten omdat is aangenomen dat het ministerie de subsidie niet voor dit doel verstrekt. Verder is
de veronderstelling over de verdeling van de activiteiten over de functies niet
getoetst. Naarmate de bosbeheerders een groter aandeel van de activiteiten
bij de houtoogst aan de houtproductie toerekenen, zal de houtproductie een
minder negatief beeld laten zien.Voor de overige activiteiten geldt het omgekeerde.
De aftrekmethode geeft aan dat een zuiver op de houtproductie gericht
bedrijf in principe rendabel iste exploiteren, zeker voor de wat rijkere groeiplaatsen. Vergelijking met de uitkomsten van de activiteitenmethode suggereert dat houtproductie alleen rendabel iswanneer het beheer geheel daarop
is ingericht.
Deconclusie ismethodisch gezien dat er nog het nodige denkwerk verricht moet worden om op een verantwoorde manier kosten en opbrengsten
aan functieste kunnen toewijzen.Wanneer duidelijk ishoe dat kan,dient gezorgd te worden dat de daarvoor benodigde gegevens beschikbaar zijn of komen.
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5. CONCLUSIE

1.
2.

3.

Drie punten (vragen) stonden centraal in deze studie:
de ontwikkeling van het gemiddeld bedrijfsresultaat per hectare op particuliere bosbedrijven groter dan 50 ha;
de beleidsmaatregelen en activiteiten die de rijksoverheid heeft ontwikkeld ter verbetering van de bedrijfsresultaten in de particuliere bosbouw
en hun effecten;
defuncties die het particuliere bosvervult, evenals de vraag in hoeverre
kosten en opbrengsten aan die functies kunnen worden toegedeeld.

Wat betreft heteerstepunt isgeconstateerd datdebedrijfsresultaten van
bedrijven met meer dan 50 ha bos in de periode 1975-1995 gemiddeld in vrijwel allejaren negatief waren.Tot het eind van dejaren tachtig zijn de resultaten verbeterd,om indejaren negentig weerte verslechteren.De geconstateerde "verbetering" van bedrijfsresultaten (eigenlijk: een minder slecht worden)
hing samen met de sterke uitstoot van arbeid die plaatsvond. In dejaren negentig werkte dit mechanisme niet meer. Blijkbaar was er geen ruimte meer
om verder op arbeid te besparen. Opvallend isdat de kosten voor beheer, leiding en toezicht, ondanks de uitstoot van arbeid, niet zijn gedaald. Blijkbaar
zijn er dusandere beheerstaken bijgekomen. Deopbrengsten zijn in de onderzochte periode voortdurend gedaald.Tot eind jaren tachtig betrof dit vooral
eenvermindering van subsidie-inkomsten, daarna gingen ook de geringere inkomsten uit houtverkoop een rol spelen.
Ten aanzien van het tweede punt isgebleken dat de rijksoverheid veel
maatregelen heeft aangekondigd die, althans in theorie, van invloed zouden
kunnen zijn op de bedrijfsresultaten van particuliere bosbedrijven. Geconstateerd isdat de samenhang tussen deverschillende maatregelen lang niet altijd
duidelijk isenveel ideeën uiteindelijk ook niet zijn doorgezet. Bovendien lijkt
er weinig aandacht geweest te zijn voor de kosten die maatregelen met zich
meebrengen. Van de maatregelen met als hoofddoel verbetering van de bedrijfsresultatenenwaarvan we het effect konden bepalen,wasvooral de Regeling beheer samenwerking bos effectief. Wat betreft de andere maatregelen
heeft vooral de Regeling functiebeloning bos-en natuurterreinen effect gesorteerd.
Wat betreft het derde punt isgeconstateerd dat het Nederlandse bosveel
functies vervult. Hier isgeprobeerd kosten en opbrengsten toe te delen aan
twee functies: houtproductie en overig. Daarbij isgebruikgemaakt van de activiteitenmethode en de aftrekmethode. Beide methoden leiden tot een andere
uitkomst. Er moet dus nog het nodige denkwerk verricht worden om op een
verantwoorde manier kosten en opbrengsten aanfunctieste kunnen toewij-
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zen.Wanneerduidelijk ishoedat gerealiseerd kanworden,dient gezorgd te
worden datdedaarvoor benodigde gegevens beschikbaar zijnof komen.
Watbetekenendezeconclusiesnu?Algemeengesteldzijnerdrieaangrijpingspunten voor de overheid om te komen tot eenverbetering van debedrijfsresultaten:
1. debedrijfsvoering algemeen;
2. de kostenkant;
3. de inkomstenkant.
Samenwerking iswat betreft punt 1 hetbelangrijkste instrument:hetinstrument werkt, maar niet involdoende mate.Wat betreft de terugdringing
vandekosteniswaarschijnlijk nietveelmeertebereiken.Blijftdusoverhetbevorderenvandeinkomsten.Erzijnookredenenomdattedoen,omdatersterkeindicatieszijndat boseigenaren maatschappelijk gezien nuttigetaken zijn
gaan verrichten, die geld kosten zonder dat daar opbrengsten tegenover
staan.Gedachtkanhierbijbijvoorbeeldworden aanzakenalsoverleg metde
overheid,surveillance inverband met recreatie,endergelijke.
Ondanksallegetroffen maatregelen hadin 1995nogbijnadehelft van
departiculiere busbedrijvenmet50habosof meereennegatief bedrijfsresultaat.In1994lagditpercentagezelfsmaarnetbovende40.Omdedoelstelling
vanhetBosbeleidsplan-80%vandeparticulierebosbedrijvengroterdan50ha
eenpositief resultaatin2003-terealiseren,moeterdusnog heelwatgebeuren.Tochishetprobleem misschienminder groot danopheteersteoog lijkt.
Berekeningenwijzen namelijk uit datmetrelatiefweiniggeldhetdoeluit het
Bosbeleidsplankanworden bereikt.Steldatdeoverheiddaarvoor defunctiebeloningzougebruiken.Dezezou,uitgaandevandebedrijfsuitkomsteninhet
jaar 1995met 115guldenperhectareverhoogdmoetenworden omte zorgen
dat80%vandebedrijvengroter dan50haeenpositiefbedrijfsresultaat haalt.
Ditzoudeoverheid4,2miljoenkosten(berekendoveralleparticuliere bedrijven),eengoedteoverzienbedrag.Injaren metslechtere resultaten zoudeze
somwatgroter zijn.Bedachtmoetwelwordendatdoorditallesdemarginaliteit vanveelbedrijven nietwordt opgeheven.
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Bijlage 2 Schatting kosten voor in grond en houtopstanden
vastliggend vermogen
De waarde van bosgrond isniet eenvoudig vast te stellen, omdat de handel in
deze grond beperkt is.Via een onderzoek van LEI-DLO naar de prijzen van landbouwgrond in VINEX-gebieden (Schrijver en Luijt 1996) isechter enige informatie voorhanden. Volgens het beschikbare materiaal - afkomstig van de Dienst Landelijk Gebied waren er in de periode van medio 1991 t o t medio 1994 51 transacties van bosgrond
van meer dan 5 ha De gemiddelde verkoopprijs van de 51 geregistreerde transacties
bedroeg ƒ 12.000,-. Bij ruim een derde van de transacties ging het om een bedrag van
meer dan ƒ 10.000,- per hectare en in een vijfde van de gevallen werd meer dan
ƒ 15.000,- per hectare betaald.Afgaande op de verdiencapaciteit van gemiddelde bosgrond zijn dat vrij hoge bedragen. Een vergelijking met de grondprijzen in de landb o u w kan dit verduidelijken.
Inde landbouw werd in het boekjaar 1994/95 een gemiddeld nettobedrijfsresultaat geboekt van negatief ƒ2.680,- per hectare. Daarop afgaand zou er voor de grond
niet veel geboden mogen worden. Een groot deel van de kosten die dit negatieve resultaat veroorzaken bestaan echter uit niet uitbetaalde vergoedingen voor eigen arbeid en vermogen. Met name devergoeding voor de eigen arbeid van de ondernemer
is aanzienlijk. Bij de aankoop van grond hoeven dergelijke kosten niet noodzakelijk
te renderen. Bovendien heeft grond een aantal kenmerken (veilige belegging, w o r d t
niet op afgeschreven) waardoor met een laag rentepercentage, alsvergoeding voor
het geïnvesteerde vermogen, kan worden volstaan. Het LEI-DLO rekent met 2,5%.
Wanneer bij het nettoresultaat de berekende arbeidskosten van de ondernemer worden opgeteld krijgen we de arbeidsopbrengst van de ondernemer. Degemiddelde arbeidsopbrengst van de ondernemer was in het boekjaar 1994/95ongeveer ƒ 1.140,- per
hectare. Deze verdiencapaciteit is hoog genoeg om een grondprijs van meer dan
ƒ 40.000,- per hectare te aanvaarden.
Inde bosbouw is het nettorendement, even afgezien van de prijs voor de bosgrond, gemiddeld slechts enkele tientjes per hectare negatief. De situatie iser op het
eerste gezicht dus zelfs aanzienlijk beter dan in de landbouw. De berekende arbeidskosten van de ondernemer blijven echter ook beperkt t o t hooguit enkele tientjes per
hectare. Inhet meest gunstige geval zou een arbeidsopbrengst van deondernemer van
zo rond ƒ 100,- per hectare wel haalbaar zijn. Dat is echter amper genoeg om een
grondprijs van ƒ4.000,- (ƒ 100 :0,025)te rechtvaardigen. Kennelijk heeft bosgrond andere waarden in zich, bijvoorbeeld een zekere status of, in een aantal gevallen,de mogelijkheid t o t het bouwen van een woning op het perceel,waardoor een hogere prijs
w o r d t geboden. Ook de waarde van de op de bosgrond aanwezige opstanden zou de
prijs natuurlijk positief kunnen beïnvloeden. Het potentiële effect daarvan is natuurlijk
het grootst wanneer uitsluitend bosgrond met veelvolume hout zouworden verkocht.
Meestal w o r d t echter een heel bosgebied met zowel jonge als oude opstanden verkocht. Het effect van een extra zware eindkap voorafgaand aan de verkoop van een
bosgebied bleek in enkele gevallen (waar dat vrij duidelijk werd toegepast) omgerekend niet meer dan ƒ 1.000,- per hectare voor het hele bosgebied te bedragen.
Uitgaande van een prijs voor bosgrond van ƒ 12.000,- per hectare inclusief de
opstanden,zouden detotale kosten per hectare bij een rentevan 2,5% met ƒ300,- per
hectare perjaar toenemen en het nettoresultaat zou met dat bedrag dalen. Dit kengetal isdan goed te vergelijken met het nettobedrijfsresultaat in de landbouw. Er ontstaat nu de complexe situatie dat per hectare bezien het gemiddelde bosbedrijf beter
rendeert dan het gemiddelde landbouwbedrijf, maar dat een landbouwer zijn bestede
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arbeidsuren beloond zietmeteenredelijk belegdeboterham enditvoor eenboseigenaar niet opgaat.
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