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Woord vooraf

Dewettelijkemaatregelenophetgebiedvandemestoverschottenhebbengrote financiële consequentiesvoorveleveehouders.Afhankelijkvandesituatievandeveehouder zalhijzijn
bedrijf zodanig proberenaantepassendatdeextra kostenminimaalworden.Demogelijkheden diehijdaarbijheeftendeverschillende implicatiesdaarvanstaancentraal inhet onderzoek
waarvan indezePublikatieverslagwordtgedaan.
Het onderzoek ismede totstand gekomendankzij definanciëlemiddelendiedeoverheid enhetbedrijfsleven(FinancieringsOverlegMest-enAmmoniakonderzoek)beschikbaargesteld
hebbenvoorhetoplossenvandemestproblematiek.
De inventarisatievandeaanpassingsmogelijknedenop
bedrijfsniveauendenoodzakelijke berekeningen zijnuitgevoerd
door Ir.W.A.J.Broekhuis,dietijdelijkophetLandbouw-Economisch Instituut gewerktheeft.Definanciële analysevangroepen
bedrijven isuitgevoerd doorDrs.G.S.Venema.Het uiteindelijke
rapport isgeschrevendoor Ir.W.H.M.Baltussendietevensde
leiding overhetonderzoekheeftgehad.Daarnaast isdankbaar
gebruikgemaaktvandedoor Ing.H.H.Luesinkontwikkelde envoor
ditonderzoekdeelsaangepastemodellenvoordeberekening vande
mestoverschotten.Alleonderzoekerswerkenofhebbengewerktop
deafdeling LandbouwvanhetLEI.

>eadjunctdirecteur,

DenHaag, augustus 1989

achariasse

Samenvatting

1.

Opzet onderzoek

Omhetmilieu teontlasten zijndeMeststoffenwet enWet
Bodembescherming ingevoerd. Demaatregelen diedaaruit voortvloeien hebbenvooral financiële consequenties voorveehouderijbedrijven. Individuele veehouders zullenproberende financiële
consequenties voorhet eigenbedrijf tebeperken dooraanpassingenteverwezenlijken.
Het doelvandit onderzoek is indeeersteplaats omdemogelijke bedrijfsaanpassingente inventariseren. Indetweede
plaats isperbedrijfstypeonderzochtwelke aanpassingen rendabel
zijn. Indederde plaats zijnde financiële gevolgenvoorverschillende bedrijfstypenvandemestwetgeving berekend inhetgeval erwel engeen bedrijfsaanpassingenplaatsvonden. Tenslotte
isglobaal het effect aangegeven ophet regionale ennationale
mestprobleem vandematewaarin aanpassingen voor individuele bedrijven aantrekkelijk zijn.
Demogelijke bedrijfsaanpassingenzijnperdiersoort bekeken
omdat dehuisvesting perdiersoort vrijwel altijd gescheiden is
demest afzonderlijkwordt opgeslagen enafgezet. Debedrijven
met eenmestoverschot zijn ingedeeld invijfgroepen gespecialiseerde bedrijven, tewetenviergroepen gemengde bedrijven eneen
restgroep. Daarnaast isonderscheid gemaakt naardegroottevan
het fosfaatoverschot ende ligging vanhet bedrijf inNederland.
De financiële analyse isverricht opviergroepen bedrijven.
Dit zijndeoverwegend-varkenshouderijbedrijven, degespecialiseerdevarkenshouderijbedrijven,degemengde intensieve-veehouderijbedrijven endeweidebedrijven. Deze afwijkende bedrijfsindelingwordt gerechtvaardigd doorhet beperkt aantal beschikbare
financiële LEI-boekhoudingen.
Mogelijke bedrijfsaanpassingenommestkosten tebeperken
zijnnaardoel onderverdeeld invijfgroepen. Deeerste groep
maatregelen heeft totdoel omaandewettelijke plichtvan afvoer
van fosfaat tevoldoen.Het gaat hieromde situatiewaarbijbedrijven geen aanpassingen aanbrengen enhet fosfaatoverschot tegendeMestbanktarieven in1987afzetten.
De tweede groep aanpassingen heeft tot doeldekostenvande
aftevoerenmest teverlagen.Dit betreft onderanderewaterbesparing,mestscheiding, hetdrogenvanpluimveemest enhetuitruilen tussen bedrijven vangoede enslechtemest.Dederdegroep
aanpassingen heeft tot doeldefosfaatproduktieopbedrijfsniveau
teverlagen. Deaanpassingen betreffen onder anderehet verstrekkenvan fosforarmvoer enverkleining vandeveestapel.Devierde
groep aanpassingen heeft totdoelhet inkomensvormend vermogen
vanhet bedrijf tevergroten.Enkelevandeze aanpassingen zijn:

overschakelen opeenandere diersoort, betere technische resultaten, aankoopofhuurvangrond enaankoopvanmestquota.Devijfdegroep aanpassingen heeft tot doel omtekunnenvoldoen aande
wettelijke eisen tenaanzienvanhet tijdstipvanmestaanwending.
Deze aanpassingen hebben betrekking opdeopslagcapaciteit van
mest.

2.

Uitgangspunten

Uitgangspunten vanhet onderzoek zijn:
deveestapel blijft ophet niveauvan 1mei 1987,metuitzondering van rundveewaarvanverondersteld isdatdefosfaatproduktie in2000 20%lageris;
2. deplaatsingsmogelijkheden bedragen 125kg fosfaat perha,
onafhankelijk vanhet gewasdat geteeldwordt;
3. demestkanafgezetworden tegendemestbanktarieven 1987
inclusief dekwaliteitspremie;
4. demestwetgeving in 1988,met uitzondering vanpunt 2en5;
5. eenminimale opslagcapaciteit vanzesmaanden.
Een bedrijf heeft een fosfaatoverschot (eneenmestoverschot)alsdeproduktie vanfosfaat opdat bedrijf groter isdan
de plaatsingsmogelijkheden.
Demestkosten zijnonderverdeeld ineenoverschotheffing,
mestafvoerkosten,jaarkostenvoor investeringen inmestopslag en
overigemestkosten (bijvoorbeeld investeringen indrinkwatersystemen).
Bedrijfsaanpassingenzijn rendabel indien zede totalemestkostendoendalen.Zowel afzonderlijkeaanpassingen als combinatiesvan bedrijfsaanpassingenzijn onderzocht.
1.

3.

Resultatenperveehouderijtak

Slechts eenkleindeelvande rundveebedrijven
heeft een
mestoverschot. Gemiddeld ishet overschot opdezerundveebedrijven laag invergelijking met deproduktie.Detotale mestkosten
bestaanvoordezebedrijvenvoornamelijkuit uitbreiding vanopslagcapaciteit. Zekunnenverlaagd wordendoor zuinig omtegaan
met het reinigingswater endoorditwaterniet indemestopslag
aftevoeren.Daarnaast kan inoverschotgebieden door acceptatie
van slechtemest (zeugenmest,kalvergier)eenopbrengst verkregen
worden uit deplaatsingsmogelijkheden. Spontane scheiding van
rundveemest kanvoorbedrijven inoverschotgebieden aantrekkelijk
zijn indien zemestvanandere bedrijven accepteren endeopslagcapaciteit vanwege hetuitrijverbod uitgebreid moetworden.Daarnaast isverhoging vandemelkproduktieperkoeaantrekkelijk omdatdaarmee deextra opslagcapaciteit verminderd wordt, alstenminste de inkrimping vandemelkveestapel niet gepaard gaatmet
uitbreiding vandevleesveestapel.
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Voorde bedrijvenmet mestkalveren
inoverschotgebieden is
afzet naardekalvergier-vóórzuiveringsinstallaties het goedkoopstealternatief.Dekostenvooropslag enafzet inde omgeving
zijnhogerdandeprijsvoordeverwerking (in1988)alsgevolg
vandegrote concentratie vankalvermesterij inoverschotgebieden.
Inde legpluimveehouderij
isomschakeling vannatte naar
droge (45%dus)mestproduktie sterkafhankelijkvandeprijsverhouding tussen beidemestsoorten.Het omslagpunt ligt ongeveer
bij eenprijsverschil vanƒ6,- perton.Verdergaande droging van
demestmet bijvoorbeeld Anneldrogersleidt tot extra kostendie
niet gecompenseerd wordendoor lageremestkosten.
Dekorting opdeoverschotheffing bijhetverstrekkenvan
fosforarmvoer is,vooral bijhet lagetarief voorproduktievan
drogemest, gering.Hiertegenover staat dat devoer-envoerverstrekkingskosten nauwelijks toenemen.
Het grootste deelvanhet fosfaat-enmestoverschot isafkomstig uitde varkenshouderij.
De totalemestkosten bestaan hier
voornamelijkuitmestafvoerkosten. Doorwaterbesparing bijmestvarkens, bijguste endrachtige zeugen enbijgespeende biggen en
doordemest vandeguste endrachtige zeugen apart opteslaan
kaneenaanzienlijke besparing opdeafvoerkosten gerealiseerd
worden.Deze aanpassingen hebbenalsnevenvoordeel datde
bestaande opslagcapaciteit voor een langere periode benut kan
worden.Daarnaast isbesparing opschoonmaakwater rendabel.Een
verdere verlaging vandemestafvoerkosten kangerealiseerd worden
doorhetuitruilenvanmest,waarbij de plaatsingsmogelijkheden
inhet overschotgebied benutwordenvoorde slechtere mestsoorten
(onderandere zeugenmestuitdekraamstal).
Het voordeelvan lageremestkosten doorhetverstrekkenvan
fosforarmvoer isvoorde individuelevarkenshouder zeer beperkt:
enkele centenper 100kgvoer.Eenkleine stijging vandevoerprijsofextra investeringen voordeverstrekking vanhetvoer
kunnen zelfsdetotale bedrijfskostenalsgevolg van hetverstrekken van fosforarm voerdoen stijgen.Het scheiden vanmest
isvoor demeestevarkenshouderijbedrijven niet aantrekkelijk omdat extra opslagcapaciteit gebouwdmoetworden,dedunnemest
niet ophet eigen bedrijf afgezet kanworden enomdat waterbesparing hetvoordeelvanmestscheiding sterkvermindert.
Hetvergroten vanhet inkomensvormend vermogenvanhetbedrijf heeft indemeeste gevallen tot gevolg datde totalemestkostengelijkofhoger zijndan indeuitgangssituatie. Dezebedrijfsaanpassingen hebbenoverhet algemeen niet tot doelde
mestkosten teverlagenmaardecontinuïteitskansen tevergroten.
Daarnaast zijnaanpassingen zoalsgrond huren ofaankopenen
overschakelen opeenanderediersoort,maar inbeperktematemogelijk. Indiengrotere aantallen bedrijven dezelfde aanpassing
invoerenkandit leidentotmarktverstoringen diedit soort aanpassingen danalsnel onrendabelmaken.
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4.

Financiële gevolgen

De financiële gevolgenvandeMeststoffenwet endeWetBodembescherming zijnhetgrootst voordegespecialiseerde varkenshouderijbedrijven.Degemiddelde totalejaarlijksemestkostenbedragenmaximaal bijna 27duizend guldenperbedrijf indiengeen
bedrijfsaanpassingenplaatsvinden. Doorbedrijfsaanpassingenkunnende totalemestkosten afnemen tot dehelft.Het aandeelvan
bedrijvenmet eennegatieve leencapaciteit neemt toevan 16%voor
demestwetgeving tot bijna 60Znademestwetgeving. Doordebedrijfsaanpassingen intevoerenkandit aandeel dalen tot ruim
30X.Geschatwordt dat het aantal bedrijven dat inliquidatiegevaarkomt, zaltoenemenvan 6Xnaar respectievelijk 15en122
doordemestwetgeving. Ookdeoverwegend-varkenshouderijbedrijven
moetenmestkostenmakenvanmeerdantwintig duizend gulden.Door
bedrijfsaanpassingenzijndezekostentehalveren.Voordeze
groep bedrijven geldt ookdat eenderde totdehelft eennegatieve leencapaciteit heeft nademestwetgeving. Het percentagebedrijven dat inliquidatiegevaar verkeert neemt toevan8%naar
12à14X.
Invergelijking met degespecialiseerde enoverwegend-varkenshouderijbedrijven bedragen de totalemestkostenvoordegemengd-intensieve-veehouderijbedrijvenendeweidebedrijven respectievelijk dehelft eneenkwart.Doordat demestkosten minder
sterk stijgenneemt het aantal bedrijvenmet eennegatieve leencapacteit endaarbinnen het aantal bedrijven,dat inliquidatiegevaarverkeert,minder sterktoe.
Voorvrijwel allebedrijfstypengeldt dat detotalemestkosten slechts eenkleingedeeltevandetotalekostenvormen.De
mestkostenmoetenniet gezienworden alsdeoorzaakvande
bedrijfsproblemenmaarvormen eerderdedruppel diedeemmerdoet
overlopen.

5.

Regionale ofnationale effectenvanbedrijfsaanpassingen

De rendabele aanpassingen opbedrijfsniveauzijnookvanuit
regionaal ennationaal oogpunt rendabel.
Bijdehuidigemestwetgeving iseenaantalmaatregelenniet
effectief voorgrote aantallen bedrijven.Hetmechanisch ofspontaan scheidenvanmest ofhetdrogenvanpluimveemest kannationaal tot eenverdereverlaging van transportkosten enmogelijk
tot betere acceptatievanmest leiden.Ookhetverstrekkenvan
fosforarmvoerkan, indienhet opgrote schaalwordt toegepast,
eenbelangrijke bijdrage leveren aanhet oplossenvanhet regionale ofnationale mestprobleem.
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6.

Conclusies en aanbevelingen

Eengroot aantal bedrijfsaanpassingenomdemestkostente
verlagen isvoorveleveehouders aantrekkelijk. Desoortaanpassing issterkafhankelijkvande specifieke bedrijfssituatie
(grootte fosfaatoverschot, ligging bedrijf).Gegeven degehanteerdeuitgangspunten zijn investeringen inmestbewerking (scheidenofdrogenvanmest)voorweinig bedrijvenrendabel.
Doorverandering vandekwaliteitspremiesvoormest (ook
premiesvoormestmet eenhoogdrogestofgehalte),ofdoorwijzigingen inhetmilieubeleid, kunnendeze investeringenwelaantrekkelijkworden.Het isomgekeerd nietwaarschijnlijk datde
bedrijfsaanpassingendienurendabel zijndoorveranderingen in
beleid ofprijzen onrendabelworden.
Demestwetgeving leidt doordestijging vandebedrijfskostenvoor eenaantal bedrijven tot liquidatie.Dit betekent niet
dat deveestapel evenredig kleinerzalworden.Eendeelvande
bedrijven zaldoorandere ondernemersvoortgezet worden.
Omdehuidige rendabele bedrijfsaanpassingenversneld door
tevoeren isvoorlichting nodig overdemogelijkheden endefinanciële voordelenvandeze aanpassingen.Verderonderzoeknaar
rendabelemestbehandelingssystemenopbedrijfsniveau isnoodzakelijk.Hierbij dient naast het fosfaatprobleem ookdeaandacht op
anderemineralen gericht teworden.
Eendeelvandebedrijfsaanpassingen isvanuit nationaal
oogpunt rendabelmaarvanuit bedrijfsoogpunt niet.Omdezediscrepantie opteheffenkunnenvanuit deoverheid financiële prikkelsgegevenworden.Hetgaat hierbijvooral ombevordering van
hetverstrekken van fosforarmvoerenhetdrogenvanpluimveemest.
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1. Inleiding

Debeschikbaarheid vanmineralen (zoals fosfor, stikstof en
kalium)indevormvandierlijkemest isde laatste tientallen
jaren sterkuitgebreid. Deproduktie heeft regionaal zelfseen
dusdanige omvang gekregen datmeeraanmineralenviademest
wordt geproduceerd danerkanworden afgezet zonder ernstige
schade aanhetmilieu teveroorzaken.Vanuit deoverheid zijn
maatregelen genomen omhetmilieu teontlasten enomeenverdere
uitbreiding vandemineralenproduktie indemest tegen tegaan.
Dezemaatregelen zijnondergebracht indeWet Bodembescherming en
indeMeststoffenwet.
Deeconomische gevolgen vandewettelijke maatregen zijnop
nationale en regionale schaal onderzocht (Wijnands 1984,Luesink
1987). Binnendat onderzoek isslechtsglobaal aangegevenwatde
gevolgen endeaanpassingsmogelijkhedenzijnvoor individuele bedrijven.Het individuele bedrijf zaltrachten de financiëlegevolgenvandewettelijke maatregelen zoveelmogelijk tebeperken.
Dit kangerealiseerd wordendooraanpassingen indebedrijfsuitrusting, debedrijfsorganisatieofdebedrijfsvoering.
Het doelvandit onderzoek isvierledig:

inventarisatie
van aanpassingsmogelijkheden op
bedrijfsniveau;
berekening van financiële consequenties van de mestwetgeving
voor veehouderijbedrijven
en de mogelijkheden ter beperking
van de financiële
consequenties;
aangeven van maatregelen die nationaal wel maar
bedrijfseconomisch niet rendabel zijn;
vaststellen
van gevolgen van de mestwetgeving voor de
bedrijfsstructuur,
het mestoverschot en het milieu.
Hierbij zijndegeldendewettelijkemaatregelen in 1988als
uitgangspunt genomen.Dit betekent bijvoorbeeld datgevolgenvoor
deammoniakemissie niet onderzocht zijn.Inhoofdstuk 2isaangegeven hoedeverschillende maatregelen opbedrijfsniveaugeëvalueerd zijn.Demogelijke aanpassingen zijnpergroep bedrijven
geëvalueerd, waarbij debedrijven zijn ingedeeld naarmestoverschot, de soortmest diegeproduceerd wordt ennaar ligging van
het bedrijf binnenNederland. Inhoofdstuk 3zijnde technische
en financiële uitgangspunten peraanpassingsmogelijkheid vermeld.
Deverschillende bedrijfsaanpassingenzijnnaarhundoelonderverdeeld in5categorieënmaatregelen. Inhoofdstuk 4zijnper
groep bedrijven de financieel aantrekkelijke aanpassingenvermeld. Daarnaast isaangegeven hoedeverschillende aanpassingen
elkaar beïnvloeden.Voordeverschillende groepen bedrijven is
aangegeven inwelkemate demestkosten kunnendalenalsdebedrijfsaanpassingenworden doorgevoerd. Inhoofdstuk 5zijndegevolgenvandewettelijkemaatregelen voordebedrijfscontinuïteit
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koe,eenkleinevergrotingvandevleesstapel eneen stijgende fosfaatproduktiepermelkkoe;
volledige overschakelingvande intensieveveehouderij op
fosforarmvoer (Min.LanbouwenVisserij, 1987,1986);
demest- enfosfaatproduktie perdierplaatsperjaar zoals
weergegeven intabel2.1.
Hetmodel,waarmeede fosfaatproduktie,deplaatsingsmogelijkhedenenhetmestoverschot berekendworden, isbeschreven
doorLuesink envandeVeen (1989).
Voordebepaling vandeplaatsingsmogelijkheden van fosfaat
opheteigenbedrijf isverondersteld dat indeeindfasemaximaal

Tabel 2.1

De mest- en fosfaatproduktie

per dierplaats
Tonmest

Melkvee indezomer
Melkvee indewinter
Jongvee 0à 1jaar
Jongvee 1à2jaar
Mestkalveren
Meststieren
Zeugen
Opfokzeugen
Mestvarkens
Leghennen (nat)*
Leghennen (droog)*
Slachtkuikens *

10
12
6
11,5
3,2
5,8
7,2
2,3
1,7
5,8
1,8
0,9

per jaar
Kg P 2 0 5
19
22
9
18
5,2
13,4
13,5
8,2
7,4
50
50
24

Per 100dieren.

125kg fosfaatperhaaangewendmagworden.Er isgeenonderscheid gemaakt naarhetgebruikvandecultuurgrond. Deeindnormering isditonderzoek gekozenomdat investeringenvooreen
langereperiode aangegaanworden.Omteoordelenoverderentabiliteitvandeze investeringen ishetnoodzakelijkvandestringentenormenuittegaan.Dooropdeplaatsingsmogelijkheden de
produktie vanfosfaat inmindering tebrengenwordthetmesttekortof-overschot berekend. Indiendeplaatsingsmogelijkheden op
eenbedrijfkleinerzijndandeproduktie ontstaat eenmestoverschot.Vervolgenswordtvastgesteld welke soortmestophetbedrijf geplaatst zalwordenenwelke soortmest afgevoerdwordt.
Hierbij isonderscheid gemaakttussengrasland enbouwland.Op
graslandwordteerstdemestvanmelkvee indezomergeplaatsten
vervolgens demestmetdehoogste afzetkostenperkgfosfaat.
Voorbouwland isverondersteld dateerstdemestmetdehoogste
afzetkosten perkg fosfaatgeplaatstwordt endaarnademestsoortenmet lageremestafzetkosten. Inbijlage 1isweergegeven in
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welkevolgorderaestsoortenophet eigen land geplaatst worden.Op
dezelfdewijzekanberekend wordenwelkemestsoortenbuitenhet
bedrijf afgezetmoetenworden.Dit isdanhetverschil tussende
produktie endeophet eigenbedrijf geplaatstemest.

2.3 Indeling vandeveehouderijbedrijvenmet eenmestoverschot
Deveehouderijbedrijven met eenmestoverschot zijn zodanig
ingedeeld datdeproblematiekmet betrekking totdemestoverschotten het beste totuiting komt.Erzijndrie indelingen
gemaakt volgens decriteria:
de soortmest diegeproduceerd wordt;
dehoeveelheid fosfaat dieniet ophet eigen bedrijf afgezet
kanworden;
de ligging vanhet bedrijf.
De indeling naar soortmest isvanbelang omdat deafzetkostenpertonmest hiervan afhangen.Tevens zijndeaanpassingen op
bedrijfsniveauveelal vantoepassing opeenbepaaldeveehouderijtakenzodoende opeenbepaalde soortmest.Er isonderscheid gemaakt naardemest vanmestkalveren,overig rundvee, zeugen (in-

Tabel 2.2 Aantal bedrijven met een mestoverschot ingedeeld naar
de soort mest die geproduceerd wordt (basis
meitelling
1987 en 125 kg fosfaat per ha)
Soort mest

Gespecialiseerde bedr.
Rundvee
Mestkalveren
Fokvarkens
Mestvarkens
Pluimvee
Gemengde bedrijven
Fok+mestvarkens
Rundvee +fokvarkens
Rundvee +mestvarkens
Pluimvee +rundvee
Pluimvee +varkens
Restgroep
Alle bedrijven

Aan- Gemid.perbedr.Over- Xbedr.
tal
schot metmestbedr.fostaat aant- in % overproduktietal
schot
kg
ha

4585
1711
4066
6065
2992
2658
3137
5487
505
572

2237
2110
3144
3186
8316
5967
2950
3246
4560
6932

13,2
3,2
4,7
4,1
4,4
6,1
14,2
14,9
16,5
4,5

26
81
81
84
93
87
40
43
55
92

10
92
83
81
88
91
69
73
69
93

2785

4461

12,3

65

64

34563

3832

9,0

71

40
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clusief biggen enopfokzeugen),mestvarkensenpluimvee. Indien
opeenbedrijf 80%ofmeervande fosfaatproduktieuit éénvan
dezemestsoorten bestaat ishet bedrijf alsgespecialiseerd betiteld. Dit resulteert invijfgroepen gespecialiseerde bedrijven
(zietabel 2.2).Indien opeenbedrijfmeerdan90%vandefosfaatproduktie uit tweemestsoorten bestaatwaarbij elkemestsoort
minder dan 80%voor zijn rekening neemt ishet bedrijf alsgemengd betiteld. Intotaal zijnvijfgroepen gemengde bedrijven
onderscheiden (zietabel 2.2).Debedrijven dieniet aaneenvan
de twee bovengenoemde criteriavoldoen zijn ineenrestgroepondergebracht. Intabel 2.2 zijnde bedrijvenmet eenmestoverschot
weergegeven, en ingedeeld naarde soortmest die geproduceerd
wordt.Daaruit blijkt dat 56%vandebedrijvenmet eenmestoverschot indecategorie gespecialiseerde bedrijvenvalt, 35%inde
categorie gemengde bedrijven, en9% inde restgroep.Het fosfaatoverschot is inverhouding totdeproduktie hetgrootst opdegespecialiseerde engemengde intensieve-veehouderijbedrijven. Het
fosfaatoverschot bedraagt voordeze groepen 78à93%vandeproduktie.
Het aandeel vandebedrijvenmet eenmestoverschot hangtaf
vandematewaarin rundvee voorkomt.Binnende gespecialiseerde
rundveebedrijven heeft slechts 10%vandebedrijven eenmestoverschot; binnendegemengde bedrijvenmet rundvee 60à70%vande
bedrijven envoordeoverige groepen 80%vande bedrijvenof
meer.
Het tweede criteriumvoorde indeling vandebedrijven isde
hoeveelheid fosfaat die indeeindfasevandemestwetgeving afgevoerdmoetworden.Debedrijven zijn ingedeeld indrie groepen
namelijk een fosfaatoverschotvan 1tot enmet 500kg,van501
tot enmet 2500kgengroterdan 2500kg. Intabel 2.3 zijnde
bedrijvenmet eenmestoverschot weergegeven enhunaandeel inhet
totale fosfaatoverschot inNederland.
Uit tabel 2.3 blijkt dat bijna 80%vanhet fosfaatoverschot
inNederland opbijna eenderde deelvandebedrijvenmet een
overschot voorkomt.Deze groep bestaat voor 79%uitgespeciali-

Tabel 2.3

Bedrijven met een mestoverschot bij de verwachte
normering, ingedeeld naar
fosfaatoverschot
(Totaal fosfaatoverschot
is 93500 ton )

Fosfaatoverschot
perbedrijf

eind-

Aantal
%vannationale overschot in
bedrijven fosfaatoverschot %produktie

1- 500kg
501 - 2500kg
>2500kg

8663
14704
11196

2
21
77

16
52
87

Alle bedrijven

34563

100

71

20

I

Itekortgebieden
overgangsgebieden
overschotgebieden

Figuur 2.1

Gebiedsindeling

naar acceptatie

van dierlijke

mest
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seerde bedrijvenmetvarkens ofpluimvee engemengde zeugen/mestvarkensbedrijven.Degroep bedrijvenmet eenkleinfosfaatoverschot (<500kg)bestaatvoor85%uitbedrijvenmet rundvee,al
danniet incombinatiemetvarkens.Dezegroepmet 25%vandebedrijvenproduceert ruim 2%vanhet fosfaatoverschot. Infiguur
2.1 isNederland onderverdeeld ingebiedennaarmatevanmestoverschot opgebiedsniveau.Dezegebiedsindeling istotstand
gekomenbinnenhetonderzoeknaarde regionale mestoverschotten
(Luesink 1989).Nederland ishierbij ingedeeld ingebiedenmet
eenoverschot,beperkteplaatsingsmogelijkheden enuitgebreide
plaatsingsmogelijkheden. Vandeveehouderijbedrijven met een
fosfaat-enmestoverschot ligt80%inhetoverschotgebied. Deze
bedrijven produceren 85%vanhet fosfaatoverschot.Degebieden
meteenduidelijkmestoverschot zijneengrootdeelvanOverijssel,Gelderland enNoord Brabant.Degebiedenmetuitgebreide
plaatsingsmogelijkheden zijndeprovinciesGroningen,IJsselmeerpolders,NoordHolland enZeeland endelenvanDrenteenZuid
Holland. Inde restvanNederland zijnbeperkteplaatsingsmogelijkheden.

2.4 Financiële analysevandebedrijven
Bijhetbepalenvande leencapactiteit bedrijven staatde
jaarlijkse kasstroomvandeonderneming centraal.Dekasstroom
kanomschrevenwordenalshetnettobedrag aanfinanciëlemiddelendatuithetproduktieproces ineenbepaald boekjaarvoortkomt.Dit ishetsaldovanalleontvangsten enuitgaven (exclusief rente enaflossing)indezeperiode.Inalgemene termen:de
ontvangstenvanverkopen envan inkomenvanbuitenhet bedrijf
wordengeplaatst tegendebetaalde kostentenbehoevevandeproduktie,uitgavenvoor levensonderhoud endeophetverslagjaar
betrekking hebbende belastingen enpremiesoverhetbehaaldeinkomen.
Devrije kasstroomwordt bijhetLEIbepaald opbasisvan
het inkomensvorming- enbestedingsoverzicht. Dewijzevanberekening isschematisch infiguur 2.2weergegeven.
Erwordt gestartmetdebepaling vanhetnetto-bedrijfsresultaat.Dit ishetverschil tussendetotalebedrijfsopbrengsten
endetotale bedrijfskostenoppachtbasis.Debedrijfskostenbestaandusuitbetaalde enberekende kosten.Hetgebruikvande
produktiemiddelen,eigenarbeid eneigenvermogenwordt inhet
resultatenoverzicht inrekening gebracht tegendekostendiegemaakt zoudenmoetenworden indiendezeproduktiemiddelen viade
markt zoudenwordenaangetrokken.
De rentabiliteitvandeondernemingwordtveelal bepaald aan
dehandvanhetnetto-bedrijfsresultaat (oppachtbasis),en
scoort inde landbouw laag.Er isdanookeengrootaandeel aan
eigenvermogennodig.Eenbelangrijke oorzaakvandit lagecijfer
isdatdekostenwelzijnberekend,maargeenuitgaven zijn:de
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Netto-bedrijfsresultaat
berekend loonondernemer (+)(blijft inonderneming)
ARBEIDSOPBRENGST ondernemer
incidentele bedrijfsopbrengsten (+)
niet uitbetaaldevergoeding vermogen (+)
ONDERNEMERSINKOMEN
berekend loonov.gezinsleden (+)
GEZINSINKOMEN uit bedrijf
inkomen buiten bedrijf (+)
TOTAAL GEZINSINKOMEN
betaalde belastingen enpremies (-)
BESTEEDBAAR INKOMEN
gezinsbestedingen (-)
BESPARINGEN ophet bedrijf
Besparingen +Afschrijvingen+Betaalde rente
Totale kasstroom
aflossingen
betaalde rente
Vrije kasstroom
leencapaciteit -vrije kasstroom /0,18

Figuur 2.2

Overzicht

van de inkomensvorming-

en

besteding

agrariër neemt genoegenmet een lagere beloning dande CAO-norm.
Hetzelfde geldt voorhet beschikbaar stellenvaneigenvermogen.
Daaromwordt er inde landbouwnog eenaantal andere inkomensdefinities gegeven,waarbij infeitedenodige correctiesworden
gemaakt omdewerkelijkheid weer tegeven.Daarbijwordt aangegeven inhoeverre deberekende kostendie inhet bedrijfsresultaat
zittenverwerkt, ookdaadwerkelijkworden uitgegeven.
De besparingen,vormen samenmet deafschrijvingen (kosten,
maargeenuitgaven)de interne financieringsmiddelen (kasstroom)
vandeonderneming.Hierbij dient bijdebeparingen tevensdebetaalde rente opgeteld worden,dieuitdezemiddelenwordtgefinancierd. Definancieringslastenbestaanuit rente enaflossing
van leningen.Deomvang vandeze financieringslasten isdusafhankelijkvandeomvang vandebestaande leningen enhet rentepercentage.Omdat, zoals eerdervermeld, de rentabiliteit (in
procentenvanhetgeïnvesteerd vermogen)opeengroot deelvande
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agrarische bedrijven lager isdanhet rentepercentage vanleningen (marktrente)isfinanciering metvreemdvermogen aangrenzen
gebonden.Dezegrenzen liggendaarwaardebeschikbaar komende
financieringsmiddelentekortgaanschieten omdefinancieringslasten overhetvreemd vermogen tedragen.Ditkanaangetoond
wordenmethetkengetal "vrijekasstroom",dathetverschilaangeeft tussende totale kasstroom endefinancieringslasten.
Indienereenpositievevrijekasstroom overblijft,dietevens eenstructureel karakter bezit,iserruimteomextravreemd
vermogen aantetrekken.
Deomvang vanhetaantetrekkenvreemd kapitaal (deeenmalige leencapaciteit)wordt bepaald doorhet rente-enaflossingspercentage.Wanneerweuitgaanvaneen lineaire aflossing intien
jaareneenrentepercentage van8% isdejaarlijkse betalingsverplichting 18%vandegeleende som.Erkanduseenmalig eenbedrag
worden geleend datgelijk isaan "vrijekasstroom"/0,18.Hieruit
blijktdatdeteberekenen leencapaciteit sterkafhankelijk is
vandeaflossingstermijn,endusvande soort produktiemiddelen
waarvoorde financiering wordtgebruikt. Inde rapportage isvan
devoorgaande rente-enaflossingspercentagesuitgegaan.
Bedrijvenmeteenpositievevrijekasstroom enderhalve een
positieve leencapaciteit worden indeanalyse als levensvatbare
bedrijvengezien.Debedrijvendiedaaraannietvoldoen zittenin
degevarenzone.Determijnwaarovermendeze situatie kanlaten
bestaanwordtmetname bepaald doordesolvabiliteit vanhet
bedrijf.

2.5 Bedrijfsindelingvoorde financiële analyse
Voorde financiële analysevandebedrijven iseenandere
bedrijfsindeling gekozendanvoorhetdoorrekenenvandebedrijfsaanpassingenaandemestproblematiek (zieparagraaf2.3).
De redendaarvoor ishetaantal beschikbare financiële boekhoudingenbijhetLEI.Metnamevoorde intensieve veehouderij
(mestkalveren,varkensenpluimvee)zijnteweinig boekhoudingen
beschikbaar omeenanalyseuittevoeren.Gegevenhetaantal
boekhoudingen,die zowel in1985/86als in1986/87 inhet LEIboekhoudnet vertegenwoordigd waren, isgekozenvoordevolgende
indeling:
bedrijvenmet overwegend varkenshouderij (totaal 67bedrijven). Degroepbestaatuit bedrijvenwaarbijmeerdan60%
vanhettotaleaantal sbeuitvarkensbestaat.Binnendeze
groep zijnookdegespecialiseerde varkenshouderijbedrijven
onderscheiden (>80%sbe isvarkens).De laatstegroep
bestaatuit 39bedrijven.
gemengde intensieveveehouderijbedrijven (totaal 98bedrijven). Dezegroepbestaatuitbedrijvenmetminimaal 30%van
het totaleaantal sbe intensieveveehouderij (varkens,
pluimvee ofmestkalveren).Deoverwegend varkenshouderijbedrijven zittenniet indezegroep.
24

weidebedrijven (279bedrijven).Deze groep bestaat uitbedrijvenwaarmeerdan80Zvanhet totale aantal sbe'svoor
rekening van rundvee engrasland komt.
Inbijlage 3zijnenkele groepen bedrijvendieopverschillendemanieren zijn ingedeeldmetelkaarvergeleken.Met namede
fosfaatproduktie enhet fosfaatoverschot vande intensieveveehouderijbedrijven (inclusief varkens) isgroterbij bovenvermelde
indeling. Deweidebedrijven verschillen vande gespecialiseerde
rundveebedrijven vooralwat betreft het aantalha cultuurgrond.
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3. Mogelijke aanpassingen bedrijven

3.1 Inleiding
Demogelijke aanpassingenaandeveehouderijbedrijvenzijn
invijfgroepen onderverdeeld (ziefiguur 3.1).Detechnischeen
financiële uitgangspuntenpermaatregel komen indeparagrafen
3.2totenmet3.6aandeorde.

Groepnr.
1.

Soort aanpassingen

Doel
voldoenaanwettelijke regelsexclusief uitrijverbod

- afvoer fosfaatoverschot buitenbedrijf tegenmestbanktarieven

kostenaftevoe- -waterverbruik beperken
renmestverlagen -spontaneofeenvoudigemestscheiding
-hetdrogenvanpluimveemest
- ruilen kwalitatief mindere
tegen kwalitatief beteremest

5.

fosfaat produktie
verlagen

fosforgehalte voerverlagen
verkleining veestapel

inkomen bedrijf
vergroten

overschakelen opandere
diersoort
betere technische resultaten
aankoopvangrond
aankoopmestquotum

voldoenaanuitrij--bouwextra opslagmest
verbodvan6maanden

Figuur 3.1 Indeling

van bedrij fsaanpassingen

in vijf

groepen

De eersteendevijfdegroep aanpassingen hebbentotdoelom
tevoldoenaandewettelijke verplichtingen tenaanzienvanafvoervanhetfosfaatoverschot enhetuitrijverbod.Detweede
groep aanpassingen heefttotdoeldeafvoerkostenvandemestte
verlagen.Dooreenhogerdroge-stofgehaltedaaltdeprijsperm3
aftevoerenmestmaarookhetaantalm3aftevoerenmest.De
derde groep aanpassingen heeft totdoeldefosfaatproduktieen
daarmeehetfosfaatoverschotopbedrijfsniveautelatendalen.De

26

vierdegroep aanpassingen betreft aanpassingen dieniet direct op
de fosfaat- enmestproduktiebetrekking hebben.Het doelvandeze
aanpassingen ishet inkomensvormendvermogenvanhet bedrijf te
vergroten binnendebestaande wetgeving.

3.2 Afvoervan fosfaat-enmestoverschot tegen mestbanktarieven
Binnendit onderzoek isverondersteld datdehoogste extra
kostenper bedrijf ontstaan indiengeen aanpassingen plaatsvinden
enhetgehelemestoverschot tegenmestbanktarievenwordt afgezet.
Detotalemestkosten bestaanuit overschotheffing, opslagkosten
enafvoerkosten enoverigemestkosten.Deoverschotheffing is
gelijkaandemaximale heffing (ƒ0,50)perkg fosfaat perjaar
vermenigvuldigd met defosfaatproduktieminushet aantal haper
bedrijfmaalƒ81,25 (- 125xƒ0,50 +75xƒ0,25). Deoverschotheffing islagervoordrogemest (>40X d.s),indien ereen
mestafzetovereenkomst isen indiendemest geëxporteerd wordt.
Bij slachtkuikenmest isuitgegaanvanhet lagetarief,voorde
overige diersoortenvanhet hoge tarief.Deextra opslagkosten
alsgevolg vanhetuitrijverbod komen inparagraaf 3.6 aande
orde.Deafvoerkosten vanhet fosfaatoverschot zijn afhankelijk
vandehoeveelheid fosfaatdieafgevoerd moetworden,het aantal
kg fosfaat perm3mest endeophaalbijdrage perm3mest.
Op basisvandeuitgangspunten vermeld inparagraaf 2.2kunnenhet fosfaatoverschot ende soort aftevoerenmest bepaald

Tabel 3 Afvoerkosten voor bedrijven die mest van gemiddelde kwaliteit produceren, berekend per kg af te voeren fosfaat
(prijzen van 1987 1) )
Mestsoort

Pluimveemest
(15X d.s)
Mestvark.mest
(8Xd.s.)
Fokvark.mest
(4%d.s.)
Rundveemest
(9,5%d.s.)
Kalvergier
(2% d.s.)
1)
2)

Ophaal- Besparing m3mest
^2^5
Afvoer
bijdr. opuitrij- perdier- inh.
kosten
(gld./ kosten
plaats
(kg
(gld./
m3)
(gld./m3) perjaar P2O5/1113)kgP2O5)

2,50

2,00

5,8

8,6

0,06

8,50

2,00

1.7

4,4

1,48

2,00

7,2

2,7

4,82

7,50

2,00

22,0

1,9

2,89

11,50

2,00

3,2

1,6

5,94

15,00 2)

Stichting RegionaleMestbankN.Br. (1987).
Aanname/uitgangspunt.
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worden. Intabel 3.1 zijnde ophaalbijdragen perra3mest voorde
verschillende soortenmest vermeld. Deze ophaalbijdragen golden
per 1november 1987voorgemiddelde kwaliteit mest.Doorhetafvoerenvandemest naardeMestbankkanbespaard worden opuitrijkosten. Indit onderzoek isverondersteld dat perm3 afte
voerenmest ƒ 2,-minderuitrijkosten gemaaktworden. Intabel
3.1 ispermestsoort het fosfaatgehaltevandemestweergegeven.
Op basisvandeophaalbijdrage,de besparing opdeuitrijkosten
enhet fosfaatgehaltevandemest kunnendeafvoerkosten perkg
fosfaat berekend worden.Uit tabel 3.1 blijkt dat de afvoerkosten
perkg fosfaat hoog zijnvoorkalvergier enfokvarkensmest en
relatief laagvoorpluimveemest. Dit betekent dat bedrijveneerst
dekalvergiervervolgens de zeugenmest, rundveemest,mestvarkensraestenals laatste depluimveemest ophet eigen land zullenaanwenden.Omgekeerd betekent ditdatmestsoortenmet lageafvoerkosten perkg fosfaat het eerstvoorafvoer inaanmerking komen
envervolgens demestsoortenmet hogereafvoerkosten perkg fosfaat (zie ookbijlage1).

3.3 Verbetering vandekwaliteit vandemest
3.3.1 Algemeen
Verbetering vandekwaliteit vandemest betekent inditgeval dat pertonmestmeer fosfaat aanwezig zal zijn. Indemeeste
gevallen zaldit samengaanmet eenhogerdrogestofgehalte vande
mest. Deveehouders hebbendeplicht omeenbepaalde hoeveelheid
fosfaat vanhet bedrijf aftevoeren.Deafvoerkosten worden
sterkbepaald doordehoeveelheid mest dieafgevoerd moetworden.
Daarnaast isdeophaalbijdrage perm3mest afhankelijkvanhet
drogestofgehalte vandemest (zie bijlage 2).De afvoerkostenvan
demest kunnendoorkwaliteitsverbetering sterkdalendoordat én
minderm3mest afgevoerd moetenworden éndeprijsperm3 lager
is.Dat ermogelijkheden bestaanomhetdrogestofgehalte (enhet
fosfaatgehalte)vandemest tebeïnvloeden opbedrijfsniveau
blijkt uit devariatie indrogestofgehalte vande aangevoerde
mest bijde Stichting Regionalemestbank inNoord-Brabant (1987).
Het drogestofgehalte vanmestvarkens-en rundveemest varieerde
van 5totmeerdan 13%envanpluimveemest van 8totmeerdan
20%.
Demogelijkheden omhetdrogestofgehalte vandeaftevoeren
mest tebeïnvloeden zijnonder teverdelen in:
beperking vanextrawater indemest
scheidenvanmest ineendikkere endunnere fractie
hetdrogenvanmest
hetuitruilen vanmest; hierbijwordt door samenwerking van
meerdere veehouders dekwalitatief beteremest afgevoerd en
dekwalitatief minderemest ophet "eigen" land aangewend.
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3.3.2 Beperking van extrawater indemest
Indemestopslag kanopverschillende manierenmeerwater
terecht komen dannoodzakelijk is.Debelangrijkste oorzaken
zijn:
hetvermorsen ofoverbodigewateropname doordieren
overmatig gebruikvanwaterbij reiniging van stallen eninstallaties
regenwater dat indemestopslag stroomt
kelderlekkages waardoor grondwater indeopslag stroomt.
Het vermorsen ofoverbodige consumptie vanwaterkomt inde
varkenshouderij veelvuldig voor.Onderzoek bijmestvarkens
(Huyben, 1987)bijgespeende biggen (Bokma, 1988)enbijdrachtige enguste zeugen (Vahl, 1988)wijzenuitdatdrogestofgehaltes
vanmest van8à 10Zindemesterij en6Zinzeugenhouderij haalbaarzijn.
Voorde zeugenhouderij kandewaterbesparing bij drachtige
enguste zeugen bereikt worden doordewatertoevoer perdagtot
enkeleurentebeperken. Deextrakostenvandezemaatregel zijn
minimaal.Deproduktie van fosfaat perdierblijkt gelijk.Te
berekenen isdat bijeen stijging vanhetdrogestofgehalte van4
naar 6%de afvoerkosten perkg fosfaat dalenvanƒ4,82(zie
tabel 3.1)naarƒ 2,72.Deze prijsdaling iseengevolg vanmeer
fosfaat perm3eneen lagere ophaalbijdrage perm3.Naast debesparing opdeafvoerkosten wordt bespaard opwater (+2,4m3per
zeug jaar), voerkosten (50à 100kgperzeug perjaar)enmogelijkop opslagkosten.
Indevarkensmesterij isbesparing ophet drinkwatermogelijkdoor het drinkwatersysteem aan tepassen.Ruim eenderde
deelvande bedrijven (Arkesetal, 1986)beschikt overaparte
drinknippels.Bijdit systeem ishetwaterverbruik hoog.Hetgebruikvan brijbakken,trognippels enwaterdoseercomputers kanhet
waterverbruik sterkterugdringen. Dit gaat gepaard met extra
jaarlijkse kosten terhoogtevanenkele dubbeltjes totƒ 2,-per
mestvarkensplaatsperjaar.Het drogestofgehalte kanbijeengelijke fosfaatproduktieverhoogd wordenvan 8naar 10%.Deafvoerkosten perkg fosfaat dalenvanƒ1,48 (zietabel 3.1)naar
ƒ 0,66. Dedaling vandeafvoerkosten iseengevolg vaneenlagereprijsperm3 aftevoerenmest (ziebijlage 2)eneenverhoging vanhet fosfaatgehalteperm3mest.Dewaterkosten dalenmet
ongeveerƒ0,30permestvarkensplaats perjaar.Deperiodewaaroverdemest opgeslagen kanworden,wordtmet ongeveer 25%vergroot.
Voordeoverige diersoorten isbesparen opwaterniet zinvol. Dit zoukunnen leiden totproduktiedaling (bijvoorbeeld bij
melkvee of zogende zeugen).
Het besparen opschoonmaakwater ismogelijk inde rundveehouderij en indevarkenshouderij.Opderundveehouderijbedrijven
kan,doorhet reinigingswater vandemelkstal tweekeer tege-
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bruikenjaarlijksongeveer 100m3 bespaard worden (V.Geneijgen,
1988).Devoordelen zijn:minderwaterkosten,minderuitrijkosten,minder extra opslagcapaciteit enverlaging vandemestafzetkosten, alshet reinigingswater viademestopslag afgevoerd
wordt.
Indevarkenshouderij kandooreenverandering vande
schoonmaakmethodeopwaterentijd bespaard worden (CLM, 1988).
Permestvarkensplaatsperjaarkanhierdoor +70literwordenbespaard. Perzeug perjaarkan indekraamhokken +360 literworden bespaard. Invergelijking met demogelijke besparing op
drinkwater zijndezehoeveelheden relatief gering.Opbedrijfsniveaubijgrote aantallen dierenkunnenaanzienlijke besparingen
gerealiseerd worden.
InNederland valt perm2jaarlijks ongeveer0,75m3 regenwateromlaag. Indien silo'sniet afgedekt worden of indiende
waterafvoer naardemestkelder gaat komtdit regenwater inde
mest terecht enzal leidentothogere afvoer-ofuitrijkosten per
m3 eneen slechtere benutting vandeopslagcapaciteit. Eendeel
van hetwater kandoorverdamping weerverdwijnen. Indit onderzoek isverondersteld datdemestopslag inde toekomst overkapt
wordt onderanderevanwege deammoniakemissie.

Diercategorie

Maatregel

Financieel voordeel

Gespeende biggen anderdrinkwater
systeem

+ƒ0,40 per afgeleverde
big

Guste/slachtige
zeugen

ƒ 37,50àƒ80,-perzeug
perjaar excl.opslagkosten

watertoevoer
afsluiten

anderdrinkwater
systeem

ƒ 0,-àƒ6,10 permestvarkensplaats perjaar
exclusief opslagkosten

beterrenigingsmethode

enkele dubbeltjes per
mestvarkensplaats perjaar

Melkvee

runderreinigingswatermelkstal

+ƒ300,-àƒ500,-per
bedrijf perjaar

Allediercategorieën

afdekkenmestopslag
silobuitendestal

minusƒ 1.200,-perjaar
vooreensilovan 500m3

Mestvarkens

Figuur 3.2 Mogelijkheden en effecten van waterbesparing
diercategorie.
De financiële voordelen zijn
lijk van de specifieke bedrij
fsstituatie
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per
afhanke-

Bij eensilovan 500m3endriemeter hoog komt indewinter
60m3 regenwater inde silo.Hierdoor kandusslechts 440m3voor
mestopslagworden gebruikt endaalt het drogestofpercentage met
bijna 15%.Indienallemest afgevoerd moetworden stijgendeafzetkosten doortoenamevandehoeveelheid (60m3)endoorhogere
afvoerkosten perm3.Dejaarlijkse kostenvoorhet afdekkenvan
een silovan500m3 bedragen ruimƒ 1.200,- (Luesink, 1989). Bij
dehuidige regelgeving enprijzen ishet dusnietaantrekkelijk
ommestsilo's aftedekken.Door lekkages inmestkelders kan
grondwater indemestopslag stromen.Hierdoor kanhet drogestofgehalte aanzienlijkdalen.Uitstromenvanmest naarhet grondwater zalminder snelplaatsvinden doordat de lekkages dandichtslibben.Reparatie vaneenkelderlekkage isvrijwel onmogelijk.
Alleen indebouwfase kunnenmaatregelen genomenworden omkelderlekkages tegen tegaan. Infiguur 3.2 ishet bovenstaande kort
samengevat.
3.3.3 Mestscheiding
Het scheidenvandemest ineendunne eneendikke fractie
heeft tot gevolg dat het overschot aan fosfaat ineenkleinere
hoeveelheid verpakt wordt.Het grootste deel (50tot 95%)vande
totale fosfaathoeveelheid zal indedikke fractie komen (zie
tabel 3.2).Mestscheiding isinteressant voor rundveemest,raestvarkensmest enfokzeugenmest.Voorpluimveemest heeft scheiding
geen zin.Hetdrogestofgehalte vannormale pluimveemest isal
hoog enkantegengeringekostenworden afgezet.Mestscheiding
kanopverschillende manierenworden uitgevoerd:
mechanische
scheiding
Voor rundvee bedragendekostenvoorde scheiding van eenm3
mest afhankelijkvandebedrijfsomvang ƒ5,-àƒ8,(KroodsmaenFoelma 1985). Intabel 3.2 zijndescheidingsresultatenvermeld. Hierbij isuitgegaanvangoede
scheidingsresultaten.
spontane drijflaagen
bezinklaagvorming
Zowelvarkensmest als rundveemest blijken zichbij opslag
spontaan ineendikkere endunnere fractie te scheiden.Deze
spontane scheiding isafhankelijkvande temperatuur en
duurt 2à4weken.Deveronderstelde scheidingsresultaten
zijn intabel 3.2 vermeld.
Toevoegen van polymeren aan de drijfmest.
Het toevoegenvan
polymeren aandemest heeft eenbetere scheiding tot gevolg
dan spontane scheiding.Verder isdezevormvan scheiding
minder afhankelijkvande temperatuur enverloopt sneller
(+3dagen). Dekostenvoordepolymeren bedragen ongeveer
ƒ 0,60 perm3 ingaandemest (deKleijn, 1988).
Mechanische scheiding vanvarkensmest isniet indit onderzoekbetrokken. Demeeste bedrijvenmoetenmirfttens75%vande
geproduceerde hoeveelheid fosfaat afzetten.Dit betekent dateen
groot deelvandedunne fractieookbuitenhet bedrijf aangewend
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Tabel 3.2

Diersoort

Technische resultaten van verschillende
methoden van
mestscheiding bij rundveemest, mestvarkensmest en fokvarkensmest
Methode

Soort
mest

Hoeveelh.Drogestof
Fosfaat
mest (kg)
kg
X
kg
%

Rundvee

ingaande
spontaan dik
dun
mechanischdik
dun

1000
750
250
215
785

Mestvarkens

ingaande
polymeren dik
dun

1000
560
440

Fokvarkens

spontaan
polymeren

ingaande
dik
dun
dik
dun

1000
300
700
250
750

95 9,5
1,9 0,19
82,5 11,0
1,6 0,21
12,5 5,0
0,3 0,12
43 20,0
1,0 0,47
52 6,6
0,9 0,11
80 8,0
73 13,0
7 1,6

4,35
4,13
0,22

0,44
0,74
0,05

40
4
24
8
16 2,3
26 10,5
14 1,9

2,7
1,6
1,1
2,0
0,7

0,27
0,53
0,15
0,80
0,09

moetworden.Verdergeldt debeperking datmaximaal perhabouwland 25m3dunnemest enperhagrasland 50m3 dunnemest aangewend magworden.Dedunne fractie nascheiding zaldoordemeeste
bedrijven niet opeengoedkopewijze afgezet kunnenworden.Dunne
mest heeft na spontane ofmechanische scheiding alsvoordeeldat
er relatief veel stikstof enkalium aanwezig isperkg fosfaat.
Dit betekent dat,bijdevastgestelde hoeveelheid fosfaat perha,
méérkg stikstof enkaliumuit dierlijkemest kanwordenaangewend. Dit kaneenbesparing opkunstmest opleveren.Verder isde
werkingscoëfficiëntvande stikstof hoger indedunne fractie.
Bij goede aanwending opbouwland voor snijmais enopgrasland kan
eenvoordeel behaald wordenvan respectievelijkƒ 100,-àƒ150,perha snijmais enƒ 200,-à f 250,-perhagrasland.
3.3.4 Drogenvan pluimveemest
Inde leghennenhouderij wordtmest geproduceerd met een
drogestofgehalte van ongeveer 20%.Dezemest kanopmestbanden
met geforceerde beluchting eventueel incombinatie met nadroging
ineen loodseendrogestofgehaltekrijgenvan 45à60%.Eenander
alternatief ishet drogenvandemestvia eenventilatietunnelsysteem buitende stal. Indiende lucht aanvullend verwarmd wordt
kanhet drogestofgehalte oplopen tot 80%.Intabel 3.3 zijnde
mestproduktie, de investeringen enoverigejaarkostenvandever-
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schillende systemenvermeld.Uitgangspunt hierbij isdatdeophaalbijdragevoornattemest ƒ 2,50 (Mestbanktarief 1987,inclusief kwaliteitspremie)pertonendrogemestmet droge stofgehaltevan 60%ƒ 0 , - per tonbedraagt.Drogemestmetdrogestofgehaltevan 80% brengt ƒ 5 , - pertonop.

Tabel 3.3

Jaarkosten (in guldens per 1000 leghennen) en bijbehorende technische gegevens van verschillende
mestdrogingssystemen in de leghennenhouderij
Natte
mest

Drogingssystemen
drogenopdemestband tunneldroging
exclusief inclusief excl. incl.nanadrogen nadrogen* verw.verwar.

Drogestofgehalte
Tonmest/1000hennen
Opslagkosten
Jaarkosten Invest.
Electra
Verwarming
Overschotheffing
Mestafzetkosten
Totaal

15%
60
390,250,150,790,-

45%

60%

60%

80%

20

12

15

156,500,250,75,-

180,500,250,-

156,- 156,940,- 940,290,- 290,' 140,75,75,55,-

981,-

75,-

1.005,-

11

1.461,- 1.545,-

*

Door broeigaat eendeelvandedroge stofverloren.De
totaledroge stofproduktie isdaardoor 20%lagerdanbij
overige systemen
Bron:VanHorne,1988.

Het tunneldrogingssysteembiedt vanuit het oogpunt vanmestkostenweinig tot geenvoordelen. Dejaarkostenvande investering nemen toe.Door subsidies ofdoornieuwemaatregelen ophet
terreinvandeammoniak kandit systeem aantrekkelijkerworden.
Het drogenvandemest opde band biedt perspectief indien
het prijsverschil tussennatte endroge pluimveemest ongeveer
ƒ 6,- pertonbedraagt.Dit betekent dat overschakeling naardrogemest wel rendabel isbijmestbanktarieven zonderkwaliteitspremie enniet bijtarievenmet kwaliteitspremie.Nadeelvan
mestdroging opde band isdathetmoeilijk inbestaande bedrijven
intepassen is.Alleen bijvervanging vanafgeschrevenbatterijen isditmogelijk.
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3.3.5 Uitruilenvanmest
Door samenwerking vaneengroep bedrijven dieopkorteafstandvanelkaar liggenkanbereiktwordendatdemest dieafgevoerdwordt overgrotere afstandvan eenbetere kwaliteit is.De
totalemestafzetkostenvandegroep bedrijven kunnendaardoordalentenopzichte vande situatiedat iedereveehouder zijnoverschot zelf afzet.
Samenwerking isalleen zinvol indien aandevolgendevoorwaardenvoldaanwordt:
degroep bedrijvenheeft gezamelijk redelijke plaatsingsmogelijkheden;
erwordenverschillende soortenmest geproduceerd waarbij
eenofenkelevandeveehouders afzonderlijk niet instaat
isdekwalitatief minderemest ophet eigenbedrijf afte
zetten.
Het onderstaande voorbeeldvaneenzeugenhouder zondergrond
eneenmestvarkenshoudermet grond kanditverduidelijken.
Stel beide bedrijven hebbeneen fosfaatoverschot van 500kg
P2O5.Demestvarkenshouder kan 1000kgP2O5plaatsen op zijnbedrijf. Indienniet samengewerkt wordt zijndeafvoerkosten voor
de zeugenhouder f 4,82x500-ƒ 2.410,-envoordevarkensmester
ƒ 1,48 x500-ƒ 740,-(zietabel 3.1).Wordt de zeugenmest bij
demestvarkenshouder geplaatst dan zijndeafvoerkosten gelijk
aan 1000xƒ 1,48 -ƒ 1.480,-.Per4hagrond (- 500kg fosfaat)
wordt dusƒ 1.705,-aanafvoerkosten bespaard. Steldat dezeugenhouderƒ3,-perkg fosfaat betaalt voordemestdie geplaatst
wordt bijdevarkensmester, danbedragendeafvoerkosten voorde
zeugenhouder intotaalƒ 1.500,-terwijl devarkensmester zelfs
eenkleine opbrengst heeft.Beidegaanerdanƒ800,-àƒ900,opvooruit.Uitruilenvanmest isinteressant alshetverschil in
afvoerkosten perkg fosfaat groot istussendemestsoortendie
geruild worden.Bijkleineverschillen isuitruilenminder rendabel.

3.4 Verlaging vandefosfaatproduktie
3.4.1 Algemeen
Hetverlagenvandefosfaatproduktieopbedrijfsniveauheeft
tot gevolg dathetmestoverschot inabsolute zinmet dezelfde
hoeveelheid enrelatief zelfsmeerdaalt.Demogelijkheden omde
fosfaatproduktie teverlagen zijn:
aanpassing vandevoersamenstelling waardoorhet aanbodvan
fosfor inhetvoerafgestemd wordt opdebehoeftevande
dieren;
verminderingvanhet aantaldieren.
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3.4.2 Aanpassenvoersamenstelling
Indevarkens-enpluimveehouderij ishetmogelijkdefosfaatproduktie perdierplaats teverlagen.Doormeer soortenvoer
tijdens demestperiodeofproduktie-cyclus teverstrekken kangezorgdworden dathet aanbod van fosfor beteropde behoeftevan
dedieren afgestemd is.Degewogenvoerprijsvandezevoedersbehoeft nauwelijkshoger tezijndandievan hethuidige voer.De
fosfaatproduktie kanperdierplaatsmet ongeveer 9%dalen (Produktschap voorVeevoeder, 1988).Meer soortenvoerverstrekken
betekent dat ermeer silo's,meervoerkarren enextra werkgangen
noodzakelijk zijn.
Eentweedemogelijkeverbetering ophet terreinvanvoeding
isdatmeervanhet inhetvoer aanwezige fosfordoorhetdier
benut kanworden.Opmiddellange termijnwordt hetmogelijkgeacht dat hierdoor defosfaatuitscheiding perdiermet 20à30%
kandalen. (FroduktschapvoorVeevoeder, 1988).
Dehuidigewetgeving onderkent slechts tweefosfaatproduktieniveau's.Eenproduktieniveaumet normaalvoereneenproduktieniveaumet fosforarmvoer.Voordeveehouder betekent ditdat
eenverderedalingvandefosfaatproduktieperdiernietmeer
beloond wordt indevormvan lagereoverschotheffing eneen lager
fosfaat-enmestoverschot. Indiendeprijsvanhet fosforarmvoer
endekostenvoorhet aanwendenvanditvoerniet lagerzijndan
vanhetwettelijke fosforarmvoer zijnerdusgeen economische
redenen omditvoer tegaanverstrekken. Intabel 3.4 zijnde
fosfaatproduktiesperdierplaatsvermeld bijnormaal en fosforarm
voer,waarbijvoor fosforarmvoerdewettelijke definitiewordt
gehanteerd (MinisterievanLandbouw enVisserij,1986en 1987).
Voorwaarde bijhetverstrekkenvan fosforarmvoer isdathetaan

Tabel 3.4- Fosfaatproduktie bij wel of geen gebruik van fosforarm
voer bij varkens en pluimvee, in kg P2O5per dierplaats per jaar
Diersoort

Fokzeugen incl.biggen
tot 25kg
Opfokzeugen
Fokzeugen incl.biggen
en0,27 opfokzeugper
aanwezige zeug
Mestvarkens
Leghennen
Slachtkuikens

Niet P-arm
gevoerd

Wel P-arm
gevoerd

•
Ver laging

U)

20,3
8,2

18,5
8,2

8,9
0,0

22,5
7,4
0,50
0,24

20,7
6,1
0,43
0,20

8,0
17,6
14,0
16,7

Bron:Min.L+V.
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alle dierenverstrekt wordt, endatdevermindering aanfosfaatproduktie perdierniet dooruitbreiding vanhet aantal dierenof
dierplaatsenmagworden gecompenseerd. Doordat defosfaatproduktieper bedrijf daalt heeft hetverstrekken van fosforarmvoer
direct gevolgenvoordeoverschotheffingen.Ditgeldt alleenvoor
bedrijvenmet een fosfaatproduktiegroterdan 125kgperha.
Naast eenbesparing opdeoverschotheffing kandoordedaling van
het fosfaatgehalte indemestmeermest ophet eigen bedrijf aangewend worden enbehoeftmindermest afgevoerd teworden.Dehoeveelheid mest perdier zaldoorhet fosforarmvoerniet beïnvloed
worden.Het gevolg isdathet fosfaatgehalteperm3mest daalt.
3.4.3 Vermindering vanhet aantaldieren
Doorhet aantal dieren teverminderen neemt demest-enfosfaatproduktievanhet bedrijf af.Demestafzetkosten,deoverschotheffing endemestopslagkosten nemenhierdoorookaf.

Melkproduktie
perkoeperjaar
Quotum (liter/jaar)
aantalmelkkoeien
aantal ha
Fosfaatproduktie bedrijf
(wettelijk)
plaatsingsmogelijkheden
afvoerkg fosfaat
m3Mest perbedrijf perjaar
overschot heffing
afvoerkosten (zietabel 3.1)
opslagkosten à20,70perm3
indewinter
Totaalverschil inmestkosten
per bedrijf perjaar

Figuur 3.2

Verschil
5.000
250.000
50
15

5.500
250.000
45,4
15

2.050
1.875

500
4,5

1.864
1.875

-186

175

-11

-186

1.100

1.000

-100

43,75
505,75

_
-

43,75
505,75

103,50

-

103,50

653,00

Voorbeeldberekening van de daling van de mestkosten
als gevolg van een stijgende melkproduktie per koe
bij gelijkblijvend
melkquotum

Eenafnamevanhet aantal dieren iseconomischalleeninteressant alsdeopbrengstenminus devariabele kosten (inclusief
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mestkosten)vande laatstedierennegatief zijn.Doordehuidige
wetgeving stijgendekostenniet zosterkdat het aantrekkelijk
isomhet aantal dieren teverminderen.Voordemelkveehouderij
geldt indit opzicht eenuitzondering. Deproduktie isdoorde
melkquotering aaneenmaximum gebonden.Door stijging vande
melkgift perkoekanhet aantalmelkkoeien afnemen omtochdezelfdemelkproduktie terealiseren.Defosfaatproduktiepermelkkoevarieert volgens dewettelijke regelingennietmet hetproduktieniveau vandemelkkoe, zodatmindermelkkoeien evenredig
minder fosfaatproduktiebetekenen.Dit houdt indatdekosten
voormestafzet, overschotheffing enopslag kunnendalendoorverhoging vandemelkproduktie perkoeenvermindering vanhetaantalmelkkoeien.
De stijging vandemelkproduktie perkoe isookzondermestwetgeving voorbedrijven aantrekkelijk.Doordemestwetgeving
wordt deaantrekkelijkheid alleenvergroot. Infiguur 3.2 isaan
dehand vaneenvoorbeeld weergegevenwat hetvoordeel kanzijn
voor eenbedrijfmet 15haeneenmelkquotum van 250tonmelkper
jaar. Inditvoorbeeld dalende totalemestkostenmet ruim
ƒ 600,-perbedrijf perjaar.

3.5 Overige maatregelen
3.5.1 Algemeen
Veehouders zullen indetoekomst strevennaareenzeker
minimaal inkomenuit hunbedrijf.DoordeMeststoffenwet ende
Wet Bodembescherming zijngrenzen gesteld aandemogelijkheden
vanverandering vandebedrijfsopzet.Binnendezegrenzen zijn
ontwikkelingen teverwachtendieniet totdoelhebben dekwaliteit vandemest tebeïnvloeden ofdefosfaatproduktieteverminderenmaar omhet inkomenuit het bedrijf tevergroten.
Deze ontwikkelingenkunnenopbedrijfsniveauwel totgevolg hebben dat de fosfaatproduktie,het fosfaatoverschotofde
soort mest verandert.
Enkele ontwikkelingendie indevolgende paragrafen aande
orde komen zijn:
geheel ofgedeeltelijk overschakelen opeenandere diersoort;
verbetering vandetechnische resultaten perdier;
aankoop ofpachtvangrond;
aankoopvanmestproduktierechten.
3.5.2 Overschakelen opeenandere diersoort
Binnendehuidigemestwetgeving ishetmogelijk omdetoegestane fosfaatproduktiemet eenanderediersoort te produceren.
Eenuitzondering geldtvoordeoverschakeling van rundvee enkalkoenen naarvarkens enpluimvee.
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Deoverschakeling zal Indemeestegevallen tot doelhebben
het Inkomenvanhet bedrijf tevergroten.Dit betekent datmen
overschakelt naareendiersoort metminder fosfaatproduktieper
sbe. Mogelijke overschakelingen diedanoverblijven zijn:
vanpluimvee naarvarkens
vanmestvarkens naarzeugen
vangangbare intensieveveehouderij naar scharreldierenhouderij.
Indedrie genoemdevoorbeelden zalhet aantalm3geproduceerdemest toenemen doordeoverschakeling alsdefosfaatproduktiegelijkblijft.Dit betekent dat erkwalitatief slechteremest
geproduceerd wordt endatdemestkosten zullen toenemen.Eenuitzondering isdeoverschakeling opscharreldierenhouderij waarbij
demestkostenwaarschijnlijk niet ofnauwelijks zullenveranderen
ondanks eentoename indehoeveelheid geproduceerde mest.
Ofoverschakeling aantrekkelijk iszal sterk afhangenvande
winstverwachting indeverschillende produktierichtingen. Bijvoorbeeld indieneendeelvandemestvarkensplaatsenverandert in
zeugenplaatsen zaldeproduktie vanbiggen toenemen endeafmestcapaciteit afnemen.Deprijsvande biggenkanhierdoordalen
waardoor overschakelen onaantrekkelijkwordt.
3.5.3 Verbetering van technische resultaten perdier
Doordetechnische resultaten indeveehouderij teverbeterenkan indemeestegevallen bereiktwordendat defosfaatproduktie pereenheid eindprodukt wordtverlaagd. Doordat deproduktieperbedrijf niet aangrenzengebonden is,zalverbetering in
de technische resultatenvaak totproduktievergroting leiden.Dit
geldt nietvoor demelkveehouderij waardeproduktie doorquota
wel beperkt is.Detotale fosfaatproduktievan eenbedrijf zalin
demeeste gevallen nauwelijksveranderen.Meer eindprodukten en
minder fosfaatproduktiepereindprodukt leiden tot eenkleine
verlaging vandefosfaatproduktieperbedrijf (voorvoorbeeld
berekeningen zieCentrumLandbouwenMilieu, 1988).
3.5.4 Aankoopvangrond
Doorgrond tekopenkaneenbedrijf eengroterdeelvande
geproduceerde mest opdeeigenoppervlakte aanwenden.Ditbetekent lageremestafvoerkosten. Daarnaast zaldeoverschotheffing
dalen.
Deze neemtmaximaalmetƒ81,25perhaaf (zie tabel 3.5)op
een bedrijfmet een fosfaatproduktiegroterdan 200kgperha.De
beparing iskleineralshet fosfaatoverschotkleiner dan 200kg
perha is,alserdrogemest geproduceerd wordt en indiener
mestafzet- ofexportcontracten zijn.
Debesparing opdemestafvoerkosten issterkafhankelijkvan
demestsoort endekwaliteit vandemestsoort dievanhet bedrijf
afgevoerd zoumoetenworden zonderdeuitbreiding vandeopper-
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vlakte.De besparingen lopenuiteenvanbijnaƒ750,-perhaper
jaar bij afzetvankalvergiermet eendrogestofgehalte van 2%tot
ƒ 0,-bijdeafzetvan slachtkuikenmest (zietabel3.5).

Tabel 3.5

Besparingen en maximaal verantwoord
aankoopbedrag
van
1 ha grond voor bedrijven
die de veestapel
door grondaankoop niet mogen uitbreiden
maar wel kunnen
besparen
op
mestafzetkosten

Diersoort

Besparing op
overschotheffing
(gld/jr) a)

Mestkalf
Melkkoe
Meststier

81,25
81,25
81,25

Fokzeug (4%)
Mestvarken (8%)

81,25
81,25

Leghen (15%)
Slachtkuiken

81,25
18,75

a)

b)
c)

Saldo
mais
(gld/jr)

Max.aankoopbedrag (gld/
ha)boven
31250 c)

742,50
361,50
361,50

2.500,2.500,2.500,-

10.297,5.534,5.534,-

695,185,-

2.500,2.500,-

9.703,3.328,-

2.500,2.500,-

1.109,234,-

Besparing op
afvoerkosten
(gld/jr) b)

7,50
0,-

125kgP205vrij (besparing 125x0,50 gulden)+
75kg reductie (besparing 75x0,25 gulden).
Slachtkuikenmest valt onderdroge pluimveemest, hiervoor
geldt eentariefvan0,15 gld/kg.Besparing ishierdus
125x0,15 gulden+75x0gulden.
Zie tabel3.1
Berekend als (totalejaaropbrengsten)/0,08;
alsuitgangspunt iseen rentevan8%genomen.
Debasiswaardevan31250guldenperha isvastgelegd door
het saldovanmais (uitgangspunt: 2500gulden/ha).

Een bedrijfmetmestoverschot mag doorgrondaankoop zijn
fosfaatproduktienietvergroten.Voorhet bedrijf dat grondverkoopt daalt het fosfaatproduktierechtmet 125kgper ha.Ditbetekent dat bijgrondverkoop tussenveehouderijbedrijvendeplaatsingsmogelijkheden nietveranderen terwijl het fosfaatproduktierecht kleinerwordt alsdekoper nadegronduitbreiding meerdan
125kg fosfaat perhaproduceert. Inplaatsvangrond tekopen
kunnen ookafsprakengemaaktworden overhet plaatsenvandemest
bij andere bedrijven.
Gegeven dehuidige grondprijzen ishet aankopenvangrond
puuruit oogpunt vanmestkostenniet rendabel.Indiendegrond
aangekocht wordt omvoedergewassen ofakkerbouwgewassen tetelen
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kandeverlaging vanmestafzetkostenalsbijkomend voordeelgezienworden.
3.5.5 Aankoop mestproduktierechten
Indienhetmogelijk ismestproduktierechten tekopenente
verkopen kandeproduktie vanhet enenaarhet andere bedrijf
verplaatst worden. Inhet huidigewetsvoorstel voordeverplaatsing vanmestproduktierechten wordt eendeelvandeproduktierechten doorde overheid ingehouden.Deze inhouding heeft als
doel dat slapende produktierechten naverkoopniet benutworden.
Voor bedrijven dieproduktierechten aankopenwordt defosfaatproduktievergroot zonderdatdeplaatsingsmogelijkheden veranderen.
Deprijsvan eenfosfaat-ofmestproduktierecht zal inguldensperkg fosfaat uitgedrukt worden.Bedrijvenmet hoge saldi
perkg fosfaat zullendewaardevanhet produktierecht bepalen.
Doordatmoeilijk isinteschattenwelkewinstgevendheidvoorde
komende jarenvoordeverschillende veehouderijtakkenverwacht
kanworden isdeprijsmoeilijk tebepalen.Eenvoordeel opnationale schaalvanhandel inmestproduktierechten kandeafname
vanhet totale produktierecht zijn.Ditkanbetekenendat defosfaatproduktie afneemt.Het tempowaarin ditplaatsvindt hangtaf
vande inhoudingendoordeoverheid envanhetdeelvandefosfaatproduktie datverplaatst wordt tussende bedrijven.

3.6 Opslag vanmest
Het is indeeerste fasevandemestwetgeving niettoegestaan omhetgehelejaarmest uit terijden.Voor bouwland op
zandgrond geldt eenuitrijverbodvanaf deoogst tot 1november
indien ergeennagewas is.Indien erwel eennagewas ismag inde
maand november nietuitgeredenworden.Voorgrasland geldt een
uitrijverbod van 1oktober tot 1december en indiendegrond besneeuwd isvan 1januari tot 15februari.
Deze bepalingen,die gericht zijnophetvoorkomenvanafenuitspoeling vanmineralen naar respectievelijk oppervlakte-en
grondwater, zullen aangescherpt worden. Indit onderzoek isverondersteld dat eenopslagcapaciteit vanminimaal zesmaanden
noodzakelijk zal zijn indetoekomst.
Uit eenonderzoek onderveehouders inzakemestafzet enmestopslag (Research enMarketing b.v., 1988)blijkt dat gemiddeld de
varkenshouders eenopslagcapaciteit van zesmaanden hebben,de
pluimveehouders voorgemiddeld achtmaanden ende rundveehouders
voorgemiddeld viermaanden.Uit dit onderzoek blijkt ookdathet
met name rundveehouders betreft dievanplan zijnopkorte termijn de opslagcapaciteit uit tebreiden.
Voorbedrijven intekortgebieden envoor bedrijven diegeen
mest afvoeren zaleenopslagcapaciteit van zesmaanden ophet
eigen bedrijf noodzakelijk zijn.Voor bedrijven inoverschotge-
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biedendie eenmestoverschot hebben isafvoervandemestnaar
eentussenopslag inafzetgebiedenwaarschijnlijkaantrekkelijker
danhet bouwenvan eenopslag ophet eigen bedrijf.Het voordeel
hiervan isdatde transportcapaciteit dan beterbenut kanworden
endat demestafnemerdemest kanuitrijden opeenvoorhemgunstig tijdstip.Dekostenvoordeuitbreiding vandeopslagcapaciteit zijnafhankelijk vanhet typemestopslag datgebouwdwordt
envande inhoud vandemestopslag. Indit onderzoek isuitgegaan
van eenmestsilomet afdekking.Deze opslag biedt ookmogelijkhedenom spontanemestscheiding (met ofzondervlokkingsmiddelen)
toetepassen.De investeringenvooreendergelijke silo bedragen
ongeveerƒ 200,-perm3voor eensilovan 500m3 enongeveer
ƒ 132,-perm3vooreensilovan 1500m3. Bijjaarkostenvan11%
variëren dejaarlijkse kostenvan ruim f 20,-perm3 bij 500m3
tot ruimƒ 14,-perm3 bij 1500m3.
Indit onderzoek isverderverondersteld dat bedrijven in
overschotgebieden met eenmestoverschot entekleine opslagcapaciteit demest voorƒ 10,-pern»3extra opslagcapacteit (Luesink
1989)inde tussenopslag kunnenplaatsen.Bovendeze kostenkomen
dekostenvoorplaatsing entransport vanmest.Voor bedrijven
zondermestoverschot envoor bedrijven intekortgebieden isverondersteld datdeopslagcapaciteit opheteigen bedrijfuitgebreid wordt endat dekostenƒ 20,-perm3 extra opslagcapaciteit
bedragen (Luesink, 1989).De transportkosten bedragen inditgevalƒ 2,-perm3.
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4. Rendabele bedrijfsaanpassingen per bedrijfstype

4.1 Inleiding
Indithoofdstuk isvoorelkbedrijfstype (zieparagraaf
2.3)nagegaanwelke aanpassing ofcombinatie van aanpassingen
(ziehoofdstuk 3)deextra kosten alsgevolg van invoering vande
mestwetgeving voorde individuele bedrijven kanverlagen. Tevens
isaangegeven aanwelkevoorwaarden voldaanmoet zijnwil eenbepaalde aanpassing ofcombinatie vanaanpassingen aantrekkelijk
zijn.

4.2 Gespecialiseerde rundveebedrijven
Uitgaande vaneen inkrimping vandefosfaatproduktiemet 20%
per rundveebedrijf eneenverlaging vande fosfaattoediening tot
125kgperhacultuurgrond hebben bijna 4600bedrijven eenmestoverschot,waarvan ruim3000eenoverschot kleinerdan 500kgper
bedrijf.Eenderdedeelvandebedrijven ligtdaarnaast intekortgebieden. Dezegroep bedrijven produceert minderdan 3%van
het nationale fosfaatoverschot.
Deverhoging vandemestkosten opdegespecialiseerde rundveebedrijven bestaat voornamelijk uit investeringen vooruitbreiding vande opslagcapaciteit. Dezeuitbreiding dient zowel opde
gespecialiseerde bedrijvenmet eenmestoverschot alsopbedrijven
zondermestoverschot plaats tevinden.Uit eenenquête onder
rundveehouders blijkt dat slechts 25%vandebedrijven eenopslagcapaciteit voorvijfmaanden ofmeer heeft endat 33%vande
bedrijven eenopslagcapaciteit vanminderdan 2,5maand heeft
(onderzoek, 1988).Dit betekent datminstens 33%tot 75%vande
bedrijven indetoekomst deopslagcapaciteit moet vergroten.Aangezien demeeste bedrijven deeigenmest zelfwillen aanwenden
zaldeuitbreiding minofmeereennoodzaak zijn.Deextra kosten
voor demestopslag hangen afvanhet typemestopslag dat gebouwd
wordt envande benodigde uitbreiding inopslagcapaciteit.
Bedrijvenmet eenmestoverschot ineenoverschotgebied kunnendemestafzetkosten latendalen doorspontane bezinking van
mest.Hiervoor zijndanhogere investeringen inopslag nodig.
Bedrijven zondermestoverschot kunnenmet eenvoudigemestopslagsystemenwerken omdat degeproduceerde mest ophet eigen land
wordt uitgereden.Voorhet gemiddelde gespecialiseerde melkveebedrijf bedragen dekostenvoor extra opslag ƒ 60,-àƒ 120,-per
melkkoe perjaar.Tegenover dekostenvooropslag vanmest kunnen
voordelen ontstaan doordebetere stikstofbenuttingwaardoorminderkunstmest-stikstof nodig is.Voorde 1500overwegend mestveebedrijvenmet eenaanzienlijkmestoverschot (meerdan500kgP2O5
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Aanpassing

Gespecialiseerde Rundveebedrijven
intekortgebied

inoverschotgebied
met mest- zonder mestoverschot overschot

- Kwaliteitsverbetering
. spontane scheiden mest
.waterverbruik
.uitruilen
- fosfaat produktie verlagen
.meer melkperkoe
-vergroten opslagcapaciteit

+
0
+

++ *)
++
++
++

-*)
+
++
+

*) mits uitbreiding vandeopslagcapaciteit nodig isen
uitruilenvanmest plaatsvindt.
- «sterke toename mestkosten +«afname mestkosten
--toename mestkosten
++-sterke afname mestkosten
0-geen verschil
Figuur 4.1

Overzicht van de aantrekkelijkheid
van mogelijke bedrij fsaanpassingen afhankelijk van de situatie van de
rundveebedrijven in de eindfase van de mestwetgeving

per bedrijf)nemendemestkosten (excl.deextra opslag capaciteit)metƒ100,-àƒ150,-perkoeperjaartoeindien geenbedrijfsaanpassingen plaatsvinden, tenopzichtevandesituatie
voordemestwetgeving.Bijeenarbeidsopbrengstperkoevan
ƒ 600,- (exclusief extra mestkosten) betekentditeendalingmet
16à 25%.
De bedrijvenmeteenmestoverschot inhetoverschotgebied
kunnendeextra mestkosten sterk laten dalen door aanpassingen.
Doortebesparenopreinigingswater endoorhetreinigingswater
niet indemestkelderaftevoeren krijgt demest eenbetere kwaliteit waardoorhetaantalra3aftevoeren mest afneemt ende
prijsperm3aftevoeren mest lagerwordt. Daarnaast kandoor
spontane mestscheidingalofniet incombinatiemetuitruilenvan
mest eenverlagingvandenetto afzetkosten behaald worden. Uitruilenvanmest isinteressant alsdooreenbedrijf indeomgeving mestmeteenlaag drogestofgehalte wordt aangebodenenhet
accepterende rundvee bedrijf instaat ismestmeteenhoog drogestofgehalte aftevoeren. Vooral indeoverschotgebieden zullen
dergelijke situaties zichvoordoen.
Indien bedrijven inhetoverschotgebied alle mogelijkheden
benutten (kwalitatief mindere mest accepteren, scheiding toepassenenwater besparen)kunnendeextra kostenpermelkkoe maxi43

maal tot ongeveer dehelft dalen.Voordebedrijven intekortgebieden zijn slechts zeerbeperktemogelijkheden tot besparing op
de reedsgeringeremestafzetkosten.Deabsolute hoogtevande
mestafzetkosten (60à100guldenpermelkkoe)is indetekortgebiedenminderdandehelft vandemestafzetkosten indeoverschotgebieden.

4.3 Gespecialiseerde kalvermesterijbedrijven
Ruim 1700bedrijvenvallen onderdeze categorie.Gemiddeld
ismeerdan80%vandegeproduceerde hoeveelheid fosfaat overschot.Vanhetnationale fosfaatoverschotwordt ongeveer 3%door
deze categorie geproduceerd.
Demestvanmestkalveren heeft eendrogestofgehalte vanongeveer 2%.Eendeelvandezemestwordtmomenteel afgezet naar
kalvergier-voor-zuiveringsinstallaties.Dehuidige kostenvoorde
afzet vanongeveerƒ 11,50perm3maakt alternatieven alsvergroting van opslag enafzet indeomgeving onaantrekkelijk.Uitbreiding vande opslagcapaciteit bedraagt alsnelƒ 20,-perm3opslagcapaciteit terwijlvoortransport over langere afstand rekening gehoudenmoetwordenmet netto-kosten vanƒ 13,-perm3af
tevoerenmest. Daarnaast speelt het probleem dat bedrijvenmet
mestkalveren inenkele regio's ingrote concentraties voorkomen.
OpdeVeluwe isbijna dehelftvandebedrijvenmet mestkalveren
en eenmestoverschot gesitueerd. Afzet vankalvermest indeomgeving vanhet bedrijfwordt daardoorvrijwel onmogelijk.Afzetvan
kalvergier overgrote afstand zal zeerduurzijnomdat naastde
afvoerkosten ook inextra opslagcapaciteit geïnvesteerd moetworden.Demogelijkhedenvoordebedrijven omdegevolgenvanmestproblematiek tebeperken zijn zodoendeminimaal. Indehuidige
situatie bedragen deextramestkostenvoorde bedrijvenmetmestkalveren ongeveer eenderde deelvanhet arbeidsinkomen (ongeveer
90gulden permestkalf perjaar). Alsdeafzetkosten toenemen zal
dit aandeel stijgen.

4.4 Gespecialiseerde varkenshouderijbedrijven
Bijna 13.000vande34.000bedrijvenmet een fosfaatoverschot zijngespecialiseerde varkenshouderijbedrijven. Gemiddeld
beschikken zeover 4à5hagrond.Meer dan80%vandeze bedrijven ligt inoverschotgebieden. Bijna dehelft ligt inoverschotgebieden enruimeenderde deel, intekortgebieden, heeft een
overschot per bedrijf perjaargroterdan 2500kg fosfaat.Van
het nationale fosfaatoverschot produceert dezegroep43%.
Uitgaande van eenarbeidsopbrengst vanƒ400,-per zeug per
jaar enƒ43,-permestvarkensplaatsperjaar bedragen deextra
mestafvoerkosten inoverschotgebieden 10à25%vande arbeidsopbrengst afhankelijk vanhetdeelvandegeproduceerdemestdat
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Mestvarkens Zeug,enMestvark.
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- overschakelen
- extra opslag
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gescheiden opslaanvanmest uitkraamstal,gespeende biggen
enguste endrachtige zeugen.
forseverlaging mestkosten.
kleineverlaging mestkosten.
gelijkemestkosten.
stijging mestkosten.
sterke stijging mestkosten.
afhankelijk vande situatie kleine stijging ofkleinedaling
vandemestkosten.

Figuur U.2 Overzicht van de aantrekkelijkheid
van mogelijke bedrijfsaanpassingen
afhankelijk van de situatie van
het varkenshouderijbedrij
f en het type bedrijf

afgezet moetworden (40à 100%). Daarnaast moeten nog overschotheffing eneventueel extra opslagkosten betaaldworden.Dezedaling vande arbeidsopbrengst ontstaat indiengeen aanpassingen op
bedrijfsniveauplaatsvinden. Dekosten intekortgebieden zullen
veel lager zijnomdat de afvoerkosten perm3veel lager zijn.Met
namedemestafvoerkostenbepalen dehoogtevandemestkosten op
degespecialiseerde varkenshouderijbedrijven. Voor varkenshouders
zijnvooral ophet terreinvandekwaliteitsverbeteringvande
mest aanzienlijke reducties opdetotalemestkosten te realiseren
(zie figuur4.2).
Kwaliteitsverbetering betekent voor zeugenhouders beperkte
waterverstrekking bijguste endrachtige zeugen,waterbesparing
doorwijziging reinigingsmethode, gescheidenopslagvanmestuit
dekraamstal enmest uit destalmet guste endrachtige zeugenen
uitruilen vanmestmet rundveehouders ofmestvarkenshouders.
Het toepassen van spontane scheiding van zeugenmest is
alleen aantrekkelijk indien:
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*
*

extra opslagcapaciteit nodig is
besparing opwaterverbruik niet ofslechts tegenhoge kosten
terealiseren is
*
dedunne fractie tegeneen relatief lageprijsophet eigen
bedrijf of indeomgeving ervan afgezet kanworden.
Aangezienweinig bedrijven aanallevoorwaarden voldoen is
het nietwaarschijnlijk datveel bedrijven spontane scheiding
zullentoepassen.
Devoordelenvanwaterbesparing zijn:
een lagerwaterverbruik;
minderopslagcapaciteit nodig;
besparing opuitrijkosten;
verlaging vanhet aftezettenvolume aanmest;en
verlaging vandeprijsperm3mest.
Doorhet drogestofgehalte vandezeugenmest teverhogenvan
4 tot 6%kunnendemestafvoerkostenmet eenderdedeel totde
helft afnemen.Dit kanzondergrote investeringen inde zeugenhouderij.Devoordelen zijngrotervoorbedrijvendie indeoverschotgebieden liggen endie een relatief groot deelvandegeproduceerde mest vanhet bedrijfmoeten afvoeren.
Hetvoordeelvanuitruilen isdat degezamenlijkemestafzetkostenvan twee ofmeer bedrijven dalendoordat de "beste"mest
wordt afgevoerd.Ditvoordeel isgroter naarmate hetverschil in
kwaliteit vanmest toeneemt enkan alleen gerealiseerd worden in
overschotgebieden. Omdat zeugenmest eenslechte mestkwaliteit
heeft isdooruitruilen eenvoordeel tebehalen.Het voordeel
neemt afalsdekwaliteit toeneemt doorbijvoorbeeld waterbesparing.
Kwaliteitsverbetering betekentvoordemestvarkenshouder
besparen opwaterenmogelijkuitruilenvanmest.Waterbesparing
ismogelijkdoorwijzigingen inhet drinkwaterverstrekkingssysjteem.Gegeven deafvoerkosten vanmestvarkensmest inclusief de
jkwaliteitspremie iseen investering vanƒ 10,-àƒ20,-permestjvarkensplaats rendabel.
I
Naastwaterbesparing via het beperkenvandeopnamevan
drinkwater isenigewaterbesparing mogelijk bij het reinigenvan
stallen.Dit kanmet namedooreenandere reinigingsmethode
bereikt worden.
Met betrekking tothet scheidenvanmestvarkensmest gelden
dezelfde problemen als inde zeugenhouderij.Dit alternatief zal
voor slechtsweinig bedrijven interessant zijn.Dooruitruilen
vanmest kaneenkleinvoordeel gerealiseerd worden doordemestvarkensbedrijven. Doormeermestvarkensmest aftevoeren enkwalitatief slechtemest teaccepterenwordendetotale mestafvoerkostenvantwee bedrijven lager.Hetvoordeel blijft relatief
kleindoordat degemiddelde oppervlakte cultuurgrond permestvarkensbedrijf ongeveervierhabedraagt.
Het verlagenvanhet fosforgehaltevanhetvoer heeftnauwelijksvoordelenvoordevarkenshouderijbedrijven.Alleen ingeval
de totalevoerkosten en investeringen invoersilo's envoerkarren
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niet toenemenkaneenkleinvoordeel behaald worden. Indiende
gemiddelde voerprijsenkele centenper 100kgtoeneemt of indien
extra investeringen noodzakelijk zijnwordt hetverstrekkenvan
fosforarmvoeronaantrekkelijk. Overschakelen vanmestvarkens
naareenbedrijfmetmestvarkens enzeugenkanomverschillende
redenen (gezondheid, dieren, inkomensvormend vermogen,continuïteit)interessant zijn.Dezeoverschakeling heeftwel totgevolg
datdetotalemestkosten toenemen alshet totalemestquotum benut
wordt.Eendeelvandekwalitatief beteremestvarkensmestwordt
naoverschakeling zeugenmest.Geziendegemiddelde bedrijfsomvang
zaleendeelvande zeugenmest afgevoerd moetenworden hetgeen
eentoenamevandemestafzetkostenbetekent.
Investeringen inextra opslagcapaciteit hoeven indevarkenshouderij niet rendabel tezijn.Voorbedrijven diedemest
tegengeringe afzetkosten indeomgeving kunnen afzetten kande
extra investering opwegentegen dehogere afvoerkosten. Voorbedrijvendiedemest opgrotereafstandmoetenafvoerenkaninvesteren inmestopslag ophet eigen bedrijf onrendabel zijn.Voorde
benutting vantransportcapaciteit enomdemest ophet gewenste
tijdstip tekunnen aanwenden zijndetotale kosten lageralseen
groot deelvandemest uit deoverschotgebieden intekortgebieden
opgeslagenworden engedurende het gehelejaar transport vanhet
overschotgebied naarhet tekortgebied kanplaatsvinden. Ditgeldt
ookvoor afvoervanmest naarmestverwerkingsfabrieken.Eentweedevoordeel kan liggen ophet terreinvandegroottevandeopslagsilo's.Grotere opslageenheden leiden tot lagerejaarkosten
perm3 opslagcapaciteit dankleine opslageenheden. Indiendeveehouderijbedrijvenhunopslagcapaciteit uitbreiden tot bijvoorbeeld zesofnegenmaanden zullenditkleine eenheden zijn. Inde
tekortgebieden kunnengrotere (tussen-)opslageenheden gebouwd
worden.
Doordeverscherping vandemestwetgeving inde toekomst
dient steedsmeermest buitendeoverschotgebieden afgezet te
worden.Dit kanbetekenendatvergroting vande opslagcapaciteit
nuwel rendabel isenovervijf oftienjaarnietmeer.Bijde
huidige beslissing moet dus rekening gehoudenwordenmet detoekomstige ontwikkeling.

4.5 Gespecialiseerde pluimveebedrijven
Er zijnbijna drieduizend gespecialiseerde pluimveebedrijvenmet eengemiddeld fosfaatoverschotvanbijna 8000kgperbedrijf.Degemiddelde oppervlakte cultuurgrond isruimvierha.
Deze groep bedrijven produceert ongeveer 25%vanhet nationale
fosfaatoverschot. Demogelijkheden totkwaliteitsverbetering zijn
beperkt indepluimveehouderij.Deverschillen inafvoerprijs per
m3 tussenmestsoorten metverschillende drogestofgehaltes zijn
bepalend voordekeuze omdemest tedrogen.
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Inde leghennenhouderij kandrogenopdemestband toteen
drogestofgehalte van45X enig perspectief bieden.Dezemestbanddroging kan bijvervanging vande batterij plaatsvinden.Tunneldrogingmet drogestofgehalten van 60tot80%isgegevendehuidigeprijzen en investeringen niet rendabelvoordebedrijven.Fosforarmvoerverstrekken kan interessant zijn indiendevoer-en
voerverstrekkingskosten niet ofnauwelijks toenemen.Deoverschotheffing daalt per 100leghennenmetƒ1,05àƒ3,50 enper
100slachtkuikensmet ongeveerƒ0,60.Omgekeerd betekent diteen
maximale prijsstijging van4à9centper 100kgvoer.Pluimveemestmoetvrijwel geheel vande bedrijven afgevoerd worden.Geziendeafzetprijsperm3 enhet fosfaatgehalte zaldezemest
vaakover langere afstanden afgezetworden.Extra opslagcapacteit
ophet eigen bedrijf zalvoorvele bedrijven niet ofnauwelijks
nodig, enevenmin rendabel zijn.

4.6 Gemengde rundvee-zeugenbedrijven
Ruim 3000bedrijven behoren totdecategorie gemengde rundvee-zeugenbedrijven. Gemiddeld hebbendeze bedrijven 14hacultuurgrond eneen fosfaatoverschot van 1200kgperbedrijf per
jaar.Meerdan 80Xvandeze bedrijven ligt ineenoverschotgebied.Dezegroep bedrijven produceert ongeveer 4Xvanhetnationale fosfaatoverschot.
Detotalemestkostenzijn indeze categorie bedrijven sterk
afhankelijkvandehoogtevanhet fosfaatoverschot envandebenodigde uitbreiding inopslagcapaciteit.
Waterbesparing levert opditbedrijfstypehetvoordeelop
dat deopslagcapaciteit minder sterkuitgebreid behoeft teworden,datdeprijsperm3 aftezettenmest lagerwordt, endat
eenkleinervolumemest afgezet behoeft teworden.Dit voordeel
wordt groternaarmate eengroterdeelvan zeugenmest buitenhet
bedrijf afgezet wordt.
Spontane scheiding vanmest kaneenaantrekkelijk alternatief zijnvoordit bedrijfstype.De opslagcapaciteit moet vaak
uitgebreid worden endedunne fractiekanophet eigen bedrijf
afgezet worden.Devoordelen zijndatmindermest afgezet behoeft
teworden eneen lagereprijsperra3mest geldt.Detotalemestafvoerkosten dalen.Door sterkopwater tebesparenwordt scheidingminder interessant, omdat de afvoerkosten danminder sterk
verlaagd worden.Het gescheiden bewarenvan slechte engoedezeugenmest levert voor eendeel dezelfde voordelen opals spontane
scheiding. Bij gescheiden bewaring iseenextravoordeel datwaterbesparing met name indegust-endrachtfase gerealiseerd
wordtwaardemest al relatief goed is.Gescheiden bewaren enwaterbesparing vullen elkaar opdezewijzeaan.
Het verstrekken van fosforarmvoer aanzeugen isuithet
oogpunt vanmestkosten aantrekkelijk omdat doorde oppervlakte
cultuurgrond van 14haveelmindermest afgezetmoetworden ende
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overschotheffing ookdaalt. Indien er investeringen nodig zijnin
voerverstrekking en indiendegemiddeldevoerprijshoger isbij
fosforarmvoer loopt hetvoordeel snelterug.Hetuitruilenvan
mest biedt nauwelijksvoordelen opdeze catergorie bedrijven
omdat zezelf over zowelkwalitatief betere alskwalitatief minderemest beschikken.

4.7 Gemengde rundvee-mestvarkensbedrijven
Bijna 5500bedrijven behoren totdecategorie rundvee-mestvarkensbedrijven. Deze bedrijven hebbengemiddeld 15hacultuurgrond eneenfosfaatoverschot van bijna 1400kgperbedrijf per
jaar.Gemiddeld moet 75Zvandemestvarkensmest afgevoerd worden.
Deze groep bedrijven produceert ruim 8%vanhetnationale fosfaatoverschot.Deze bedrijven kunnengezienworden alseenrundveebedrijf zondermestoverschot eneenmestvarkensbedrijfwaar
vrijwel allemest afgevoerd moetworden.Demaatregelen die interessant zijnkomen overeenmet demaatregelen van rundveebedrijven zonderoverschot (zieparagraaf 4.2)envandemestvarkensbedrijvenmet eenmestoverschot (zieparagraaf 4.4).Eenextra aanpassing dievoordeze categorie bedrijven interessant kan
zijn isspontane scheiding vanmest.Eengrootdeelvandebedrijven zalextra opslagcapaciteit nodig hebben endedunne fractiekanopheteigen bedrijf geplaatst worden.Bijgoede aanwendingvandedunne fractie kannaast lageremestafzetkostennogop
kunstmest bespaard worden.

4.8 Gemengde rundvee- pluimveebedrijven
Ruimvijfhonderd bedrijvenvallen onderdecategorie gemengde rundveepluimveebedrijven met eenmestoverschot. Deze groepbedrijven produceert ongeveer IXvanhetnationale fosfaatoverschot.Deze bedrijven zijntebeschouwen alseenrundveebedrijf
met grond enzondermestoverschot eneenpluimveebedrijfzonder
grond. Demogelijkemaatregelen opdeze bedrijven zijn beschreven
bijde gespecialiseerde rundvee (paragraaf 4.2)endegespecialiseerde pluimveebedrijven (paragraaf 4.5).'Dezemaatregelen beperken zichtot:
uitruilenvan rundveemest tegenmindere kwaliteit mest zoals
fokzeugenmest ofdunne fractiesnamestscheiding
hetverstrekken van fosforarm pluimveevoer mitsdevoerprijs
niet hoger isdandievan fosforrijkvoer engeenextra investeringen nodig zijnomditvoer teverstrekken, danwel
opteslaan
spontane enmechanische scheiding vanmest inoverschot
gebieden
strevennaareenhogeremelkproduktieperkoe.
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4.9 Gemengde pluimvee-varkensbedrijven
Tot decategorie gemengde pluimveevarkensbedrijven behoren
527bedrijven.Tweevandedriebedrijven indeze categorie hebbenpluimvee metmestvarkens.Viervandevijf bedrijvenheeft
eenfosfaatoverschot groterdan 2500kg.Deoppervlakte cultuurgrond isgemiddeld 4à5ha.Deze groepbedrijven produceert ongeveer4%vanhetnationale fosfaatoverschot.Demaatregelen die
genomen kunnenwoirdenopdeze bedrijven omdemestkosten tebeperkenkomen overeenmet dieopgespecialiseerdevarkenshouderijenpluimveehouderijbedrijven. Dezemaatregelen zijn:
besparen opwater inde zeugenhouderij envarkensmesterij;
gescheiden bewarenvanmest vanguste endrachtige zeugenen
mest uit dekraamstal,waarbij demest uit dekraamstalzoveelmogelijk ophet eigen bedrijf of inde omgeving vanhet
eigen bedrijf afgezetwordt;
uitruilenvanmest opdebedrijvendiemestvarkens-en
pluimveemest produceren;
toepassenvan spontane scheiding vanmestmet vlokkingsmiddelen indien:
* dedunne fractie ophet eigen bedrijf of indeomgeving
tegen relatief geringe prijsperm3geplaatst kanworden;
* uitbreiding vandeopslagcapaciteit nodig is.
hetverstrekken van fosforarmvoer aan zowel zeugen,mestvarkens alspluimvee indiendeprijsperkg fosforarmvoer
niet ofnauwelijkshoger isdandeprijsperkg fosforrijk
voer en indienernauwelijksextra investeringen voorde
bedrijven zijnomditvoerteverstrekken.
Deze categorie bedrijven heeft daarnaast demogelijkheid
zichtespecialiseren opéénproduktietak. Doorbijvoorbeeld de
pluimveehouderij aftestotenkandevarkenshouderijtaksterk
uitgebreid worden.Hierdoor kunnendeze bedrijven zichontwikkelentotgespecialiseerd varkenshouderijbedrjf.Demestafzetkosten
zullendoordezemaatregel sterktoenemen omdat inplaatsvan
kwalitatief goede pluimveemest kwalitatief slechterevarkensmest
geproduceerd enafgezetmoetworden.

4.10 Overige bedrijven
Bijna 2800bedrijven behoren totdecategorie overigebedrijvenmet eenmestoverschot. Opdeze bedrijven komenmeerdere
diersoorten naast elkaarvoorwaarbij ééndiersoort minderdan
80Xvande fosfaat produceert entweediersoorten samenminder
dan 90Zvande fosfaat produceren.Hetmestoverschot bestaat bij
deze categorie bedrijvenvoornamelijk uitmestvarkensmest en
pluimveemest. Daarnaast isereenaanzienlijke hoeveelheid zeugenmest en rundveemest (melkvee enmestvee)over.Dezegroep
bedrijven produceert bijna 9%vanhettotale nationale fosfaatoverschot.De bedrijven indezecategorie beschikken gemiddeld
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overeenredelijk aantalhacultuurgrond (12
à13ha).Desondanks
heeft 83%van
debedrijvenindeze categorieeenfosfaatoverschot
groterdan500kg.Maatregelen voordeze categorie bedrijvenbestaanindeeerste plaatsuithetverbeterenvan
dekwaliteitvan
demest.Ditkanonder andere gerealiseerd wordendoorwaterbesparingindevarkenshouderij.Daarnaastkanspontane scheiding
vankwalitatiefminderemestineendikkeendunne fractievoordelen opleveren.Voorwaardeisdatdescheidingssilo tevensnodig
isomvoldoende opslagcapaciteit tecreëren.Doorhetuitruilen
vanmestkan
opeendeelvandeze bedrijveneenfinancieelvoordeel behaald worden.Ditgeldt alleen indienopdebedrijvenrelatiefweinig kwalitatief minderemest (kalvergier, zeugenmest)
wordt geproduceerd.
Hetverstrekkenvanfosforarmvoerisalleendangunstigals
ergeen extra investeringenvoorgepleegd behoeventewordenen
alsdegemiddelde voerprijs bij fosforarmvoeren nauwelijks (+10
à30centper100kg)hogerisdan
devoerprijsvanfosforrijkvoer.

4.11 Samenvatting

A.

B.

C.

D.

De rendabele aanpassingen voorveehouderijbedrijven zijn:
Waterbesparing
Invrijwel alle situaties zijn investeringeninwaterbesparing rendabel zolangdeproduktie niet slechterwordt.
Met
nameindevarkenshouderij bestaanmogelijkhedentotwaterbesparing.
Uitruilen van mest
Bedrijveninoverschotgebieden kunnendoorsamenwerkingeen
forsedalingvan
demestkosten realiseren.Voorwaardeisdat
bedrijvenmet kwalitatief betereenkwalitatief minderemest
samenwerkenendaterenige plaatsingsmogelijkheden zijnop
deze bedrijven.
Verbetering technische resultaten
Verhogingvan
demelkproduktieperkoebijeenmaximale
melkproduktieperbedrijf heefteendalingvan
demestkosten
totgevolg naastdeoverigevoordelenophetinkomen.Dedalingvan
demestkosten bestaanuitdalingvan
deoverschotheffing,deafvoerkostenendebenodigde uitbreiding inopslagcapaciteit.
Mestbanddroging in de pluimveehouderij indiendeverschillen
inafvoerkostenvandrogeennattemest toenemen.

Aanpassingendieaantrekkelijk kunnen zijnopeendeel
van
debedrijven:
A. Spontane scheiding van mest
Gegevendeprijzenwaarmeeinditonderzoek gerekendis,
wordt spontane scheidingvanmest interessanter indien:
extra opslagcapaciteit nodigisomuitrijperiodente
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B.

C.

D.

overbruggenofindien bijrenovatiemest buitendestal
opgeslagenwordt;
- dedunne fractie tegengeringe kosten afgezet kanworden
opheteigenbedrijfofindeomgeving ervan;
- dekwaliteitvan
degeproduceerdemestminder is.Metnamevoorgemengde bedrijvenmet rundveeenvoorgespecialiseerde rundveebedrijven inoverschot gebiedenkanspontane scheiding (metvlokkingsmiddelen) aantrekkelijk
zijn.
Fosforarm voeren
Fosforarmvoerverstrekkenisaantrekkelijk alsdegemiddeldevoerprijsniet toeneemtenindiengeen extra investeringennoodzakelijk zijn.Indehuidige situatieisfosforarm
voer ietsduurderenmoeteendeelvan
debedrijveneen
extravoersiloeneenextravoerkar aanschaffen.
Aanpassingen in de bedrijfsstructuur zoalsgrondkopenof
pachten,mestquotumkopenofoverschakelenopeenandere
diersoortkan
demestkostensterkbeïnvloeden.Aldezeaanpassingen zullen, indienmeerdere bedrijvenditdoen, tot
veranderingeninmarktprijzen leidenwaardoor aanpassingop
grote schaalalsnel onaantrekkelijkwordt.
Vergroting
opslagcapaciteit
Dit geldt vooralvoor rundveebedrijven metenzondermestoverschotdie
degeproduceerdemestopheteigenbedrijf
willen aanwenden.Voor rundveebedrijven inoverschotgebieden
kandoor afvoerindewintervan rundveemestendoor aanvoer
inhetvoorjaarvankwalitatief minderemest bespaard worden
op (uitbreiding in)opslagcapacteit. Geziendehuidigeopslagcapaciteit zullenvele rundveebedrijven moeten investereninopslag vanmest.

Aanpassingendieonderdehuidige omstandighedenenuitgangspunten niet aantrekkelijk zijn:
A. Drogenvan pluimveemest met een tunneldroging
Dekostenvoordeinvesteringendebijkomende elektriciteitskosten zijnbijdehuidige prijsverschillen tussendrogeennattemest groterdan
deverlagingvan
demestkosten.
B. Verkleining van de veestapel
Indemelkveehouderijkandoorproduktieverhogingperkoe
bijgelijkblijvende produktieperbedrijf vergrotingvaninkomenenverlagingvan
demestkosten gerealiseerd worden.In
deandere sectoren dalen zoweldemestkostenals
hetinkomen.

52

5. Financiële consequenties per bedrijfstype

5.1 Inleiding
Indit hoofdstukworden de financiële consequentiesvande
mestwetgeving behandeld. Tevenswordendegevolgenvoordecontinuïteit vandebedrijven aangegeven.Voorviergroepen bedrijven
(zieparagraaf 2.4)zijnvoordrievariantendetotalemestkosten
berekend. De eerstevariant isde situatievanvóórdemestwetgeving. Indeze situatie zijnookkostengemaakt voordemest.De
tweedevariant betreft desituatiewaarin debedrijven allemest
tegenmestbanktarieven (inclusief kwaliteitspremie)afzettenen
waarbij geen bedrijfsaanpassingenplaatsvinden. Dezevariant kan
gezienwordenalsdemaximale-kostenvariant.Dederdevariant betreft de situatiewaarin bedrijven alle rendabele aanpassingen
doorvoeren.Deze situatie kangezienworden alsdeminimale-kostenvariant. De boekjaren 1985/1986en 1986/87 zijnals basisjaren
vande financiële analysegekozen. Inhet eerstgenoemde jaarwas
de rentabiliteit goed, integenstelling tot 1986/87.Samengeven
beide boekjaren eengoed beeld vandeverwachte structurele
rentabiliteit indevarkenshouderij.Deze structurele rentabiliteit
bepaalt inbelangrijkemate deverwachte structurele leencapaciteit.Denadruk ligt indit deelvanhet onderzoek opdevarkenshouderij omdat deze bedrijfstak inbelangrijkematedegrootte
vanhet fosfaat-enmestoverschot bepaalt (ziehoofdstuk 4). In
paragraaf 5.2wordt aangegevenwelke aanpassingen opbedrijfsniveaupergroep bedrijvenplaatsvinden. Inparagraaf 5.3 zijnde
resultaten pergroep bedrijven beschreven.Het hoofdstukwordt
tenslotte inparagraaf 5.4 samengevat.

5.2 Doorgerekende bedrijfsaanpassingen
5.2.1 Varkenshouderij
Voorde zeugenhouderij isuitgegaanvandevolgende aanpassing:demestvan gespeende biggenendemest uit dekraamstal
wordt apart opgeslagenvandemestvandrachtige enguste zeugen.
Verondersteld isdathetdrogestofgehalte vandebeide soorten
mest respectievelijk 3en8%bedraagt.Deze 8%droge stofvoor
mest van drachtige enguste zeugenwordt behaald door besparing
ophet drinkwater.
Het gevolg isdat erper zeug perjaar 1,2m3mest minder
geproduceerd wordt.Hierdoor daalt vooreendeelvande bedrijven
deextra opslagcapaciteit die bijgebouwd moetworden.Daarnaast
isverondersteld dat het overschot vandedikkemest het gehele
jaar centraal opgeslagenkanwordenvoorƒ 10,-perm3perjaar.
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Doorhethogeredrogestofgehalte vande aftevoerenmest
dalendenettoafvoerkostenvanƒ 13,-(bij4Z)tot f 6,50 perm3
(bij8%) (zietabel 3.1).Defosfaatproduktieper zeug perjaar
bedraagt 13kg indemest vanguste endrachtige zeugen en 7.3kg
indemestvangespeende biggenenuit dekraamstal.
Bijdemestvarkens isverondersteld dathet drogestofgehalte
stijgtvan 8naar 10%doorwaterbesparing. Demestproduktie per
mestvarkensplaatsperjaardaalt hierdoorvan 1,7naar 1,36 m3.
De stijging van het drogestofgehalte heeft tot gevolg dat een
kleinervolumemest tegen een lagereprijsperm3 afgezet wordt.
Daarnaast kan bespaardworden opeventuele uitbreiding vandeopslagcapaciteit. Ookdekostenvooraanschaf vanwaterdalen.Om
dezekostendaling terealiseren zaleenextra investering inhet
drinkwatersysteem nodig zijn. Indeberekeningen isuitgegaanvan
brijbakkendieextrajaarkosten permestvarkensplaats perjaar
van tweeguldenmet zichmeebrengen.
Indeberekeningen isdaarnaast verondersteld datdemestvarkenshouders het overschot vandunne zeugenmest accepteren
tegen een zekere prijsendat zemeermestvarkensmest afvoeren.
Daarnaast isverondersteld dat zeugenhoudersmet plaatsingsmogelijkheden zeugenmest vancollega's accepteren,datde zeugenhouderƒ3,18 perkgP2O5 (- 6,40 pertonmest)betaalt aandemester.Dezekan zijnmestvarkensmest met eendrogestofgehalte van
10%tegenƒ0,64 perkgP2O5(-3,50pertonmest)afzetten.De
extra afvoerkosten vandemestvarkenshouderkomen ten lastevan
de zeugenhouder.
5.2.2 Rundveehouderij
Voorderundveehouderijbedrijven indeoverschotgebieden is
bijdeminimale-kostenvariant uitgegaanvande situatie dat dunne
zeugenmest wordt geaccepteerd endat eendeelvanderundveemest
afgevoerd wordt.Dit heeft totgevolg datde benodigdeuitbreiding inopslagcapaciteit lagerkanzijn.Vooruitbreiding vande
opslagcapaciteit ophet bedrijf isuitgegaanvanƒ 20,70aan
jaarkosten perm3 opslagcapaciteit. Bij afvoervan rundveemest
naar eencentrale opslag isƒ 10,-perm3 aanopslagkostengerekend. Inde berekeningen isverondersteld dat de zeugenhouder
ƒ 2,25 perkg fosfaat betaalt aande rundveehouder voor deplaatsingvande zeugenmest endaarnaast deafvoerkosten vande rundveemest (ƒ2,50perkg fosfaat)voor zijn rekening neemt.

5.3 Financiële gevolgenvoordebedrijven
5.3.1 Overwegend-varkenshouderijbedrijven
Degroep bedrijvenmet overwegend varkenshouderij heeftgemiddeld 295 sbeperbedrijf en 176sbeperVAK. Deverhouding
tussendebedrijfsopbrengstenenkosten bedraagt 95Ï.
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Tabel 5.1

De extra mestkosten (in guldens per bedrijf)
en de gemiddelde financiële positie
(op basis van de boekjaren
1985/86 en 1986/87) van de overwegend varkenshouder ij bedrijven vóór de mestwetgeving (variant 1) en né de
mestwetgeving bij maximale mestkosten (variant 2) en
minimale mestkosten (variant 3)
Variant
1

2

3

0
0
0
0
0

2587
15892
4178
0
22657

2587
5022
1551
689
9849

54844
304933
65

30272
168314
64

43652
242705
65

95

92

94

Extramestkosten
overschotheffing
transportkosten
opslagkosten
overige extramestkosten
Financiële kengetallen:
vrije kasstroom
leencapaciteit
solvabiliteit(%)
bedrijfsopbrengstenin
%vanbedrijfskosten

Tabel 5.2

Het percentage bedrijven van de groep overwegend varkenshouderij in liquiditeitsmoe
ilijkheden (- negatieve
leencapaciteit)
en in continuitéitsgevaar
(~ negatieve
leencapaciteit
en een solvabiliteit
kleiner of gelijk
aan 40 procent) bij de 3 onderzochte
varianten
Variant

liquiditeitsmoeilijkheden
continuïteitsgevaar

17
8

50
14

34
12

De overwegend-varkenshouderijbedrijven hebbengemiddeldeen
percentage eigenvermogenvan65X.Intabel5.1zijndemestkostenenenkele financiële kengetallenvandegroep overwegend varkenshouderijbedrijvenvermeld indesituatievoordemestwetgeving (variant 1),demaximale kostennademestwetgeving (variant
2)endesituatiemetbedrijfsaanpassingenenminimale mestkosten
(variant3).
De extrajaarkostenvandeinvesteringenterverlagingvan
demestafvoerkostenendeeventuele besparing opkosten (bijv.
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water-envoerkosten)zijnalssaldopost onderdeoverigemestkosten begrepen.
Uit tabel 5.1 blijkt datdegemiddeldemestkostenvoorde
groepvarkenshouderijbedrijven indevierde fasevandemestwetgeving ruim 22duizend gulden bedragen.Doorwaterbesparing en
uitruilenvanmest kunnende totalemestkosten tot ongeveer 10
duizend gulden perjaardalen.
Deverhouding tussendeopbrengsten endekostenverandert
met slechts enkeleprocentpunten (zietabel 5.1).Dearbeidsopbrengst indevarkensmesterij bedraagt gemiddeld 4à 102vande
opbrengsten en inde zeugenhouderij 10à202vandeopbrengsten.
Eendaling vandeopbrengst-kosten verhouding met tweeprocent
punten heeft dus eendaling vandearbeidsopbrengstvan 20tot
50%totgevolg.
Degemiddelde liquiditeitspositie vandebedrijvenverslechtert sterk.Devrijekasstroom neemtmet 20 (variant 3)tot45%
(variant 2)af.De solvabiliteit (percentage eigenvermogenvan
het totalevermogen)verandert nauwelijks.Ditvalt ookniette
verwachten omdat nauwelijks investeringen noodzakelijk zijn.De
helft tot 70%vande totalemestkosten bestaat uit transportkosten, terwijl daarnaast 25en 10%vandetotalemestkosten bestaat
uit overschotheffing.
Ookde financiële positievandegroep bedrijvenverslechtert (zietabel 5.2).Vóórdemestwetgeving heeft 17%eennegatieve leencapaciteit. Bijmaximalemestkosten heeft dehelftvan
de bedrijven eennegatieve leencapaciteit enbijminimalemestkosten eenderdedeelvandebedrijven.Eennegatieve leencapaciteitwil zeggendatdebedrijven niet kunnenvoldoen aandelopende rente-enaflossingsverplichtingenendusextra leningen
moeten afsluiten ofuitstelvan betaling moeten aanvragen.Debedrijven die echt indegevarenzoneverkeren zijndebedrijvendie
eennegatieve leencapaciteit hebben eneenslechte solvabiliteit
(<40%).
Indit onderzoek isvoorde intensieve veehouderij degrens
gelegd bij eensolvabiliteit van 40%.Dit betekent datminimaal
40%van het totalevermogenuit eigenvermogen dient tebestaan.
Financiële instellingen hanteren inveelgevallenvoordit type
bedrijven eenminimale solvabiliteit van30%om, ondanks het aanwezig zijnvan eenstructurele negatieve leencapaciteit, alsnog
inaanmerking tekomenvoorhetverkrijgenvan nieuwe leningen.
Ditminimum iseenextra zekerheid voor kredietinstellingen
omuiteindelijk alle rente-enaflossingsverplichtingenoverhet
verstrekte vreemdevermogen tekunnen innen.Debedrijven diezowel eennegatieve leencapaciteit alseente lage solvabiliteit
hebben,komen niet langer inaanmerking voornieuwe leningen.Dezebedrijven zullenhunbetalingsverplichtingenoverhet reeds
aanwezige vreemdevermogennamoeten komenuit het aanwezige
(vrij beschikbare)liquiditeitensaldo en/ofhet liquidemakenvan
eigenvermogen,datvoornamelijk vastligt induurzame produktiemiddelen.Beidemaatregelen tastendecontinuïteitsbasis vaneen
bedrijf sterk aan,waardoor liquidatiegevaar dreigt.
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Vóórdemestwetgeving ging het hierom8%vande bedrijven.
Na demestwetgeving zijnhet respectievelijk 14en 12Zvandebedrijven bijdemaximale enminimale kostenvariant.De bedrijven
met eennegatieve leencapaciteit hebbengemiddeld 4à5hacultuurgrond. Debedrijvenmet eenpositieve leencapaciteit hebben
gemiddeld 11à12hacultuurgrond. Detotalemestkosten zijnniet
wezenlijkverschillend opdebedrijvenmet eenpositieve enmet
eennegatieve leencapaciteit. Opdebedrijvenmet eenpositieve
leencapaciteit bestaat 80Zvande.sbeuitvarkens enopdebedrijvenmet negatieve leencapaciteit bijna 90Z.Deverhouding
mestvarkens fokzeugen,gemeten insbe,isvoorbeidegroepenongeveer 1 : 3 .
Het belangrijkste onderscheid tussendebedrijvenmetpositieve ennegatieve leencapaciteit isdeopbrengsten-kosten verhouding.Debedrijvenmet eennegatieve leencapaciteit behalen
eenopbrengsten-kosten verhouding van84Z.Debedrijvenmet een
positieve leencapaciteit hebben eenverhouding van 97%.
Tussendeoverwegend varkenshouderijbedrijven endegespecialiseerde varkenshouderijbedrijvenbestaangeenwezenlijkeverschillen.Degespecialiseerde bedrijven hebben3à4duizendguldenhogeremestkostenmaar ookeenbetereopbrengst-kostenverhouding dandeoverwegend varkenshouderij.Hierdoor ishetpercentage gepecialiseerde varkenshouderijbedrijvenmet negatieve
leencapaciteit (enslechte solvabiliteit)vrijwel gelijkaanhet
percentage bijdeoverwegend-varkenshouderijbedrijven.
Degespecialiseerde varkenshouderijbedrijven kunnendoorbedrijfsaanpassingenbereikendatdetotalemestkostenmet ongeveer
dehelft dalen.Het percentage bedrijvenmet eennegatieve leencapaciteit neemt dan afvan 58naar37Z.Het percentage bedrijven
met eennegatieve leencapaciteit eneenslechte solvabiliteit
(<40Z)neemt afvan 15naar 12Z.Vooral binnendeze laatste
groep bedrijven bestaat eengroterekansop liquidatie omdatmen
niet ofnauwelijks instaat zal zijnhet liquiditeitstekort (negatieve leencapaciteit)doornieuwe leningen opteheffen.
5.3.2

Gemengd i n t e n s i e v e - v e e h o u d e r i j b e d r i j v e n

Intabel 5.3 zijndemestkosten ende financiële positievan
degemengd intensieve-veehouderijbedrijvenweergegeven voor enna
demestwetgeving. Degroepgemengd intensieve-veehouderijbedrijvenhebbenverschillende produktietakken ophunbedrijfwaarvan
pluimvee en/ofmestkalveren en/of zeugen,mestvarkens gezamenlijk
minstens 30Zvanhet aantal sbeuitmaken.Degroepvarkenshouderijbedrijvenwaarbij 60tot 100Zvanhet aantal sbeuit varkens
bestaat,valt buitendeze groep (zieparagraaf 5.3.1).Voorde
mestwetgeving heeft 16Zvande bedrijven eennegatieve leencapaciteit, enslechts 2Zeennegatieve leencapaciteit eneenslechte
solvabiliteit (zietabel 5.4).Invergelijking met de overwegend
engespecialiseerde varkenshouderijbedrijven ishet aandeelvan
de bedrijvenmet eennegatieve leencapaciteit gelijkmaar ishet
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aandeelvande bedrijvenmet daarnaast eenslechte solvabiliteit
zeergering.
Uit tabel 5.3 blijkt datdemaximalemestkosten ongeveer
12duizend guldenbedragen.Het aandeelvande bedrijvenmet een
negatieve leencapaciteit verdubbelt daardoor tot 34%, terwijl 7%
vandebedrijven bijdemaximalemestkosten (variant 2)eennegatieve leencapaciteit heeft eneenslechte solvabiliteit.Door

Tabel 5.3

De extra mestkosten (in guldens per bedrijf) en de gemiddelde financiële postitie
(op basis van de boekjaren 1985/86 en 1986/87) van de gemengd intensieve
veehouderijbedrijven
vóór de mestwetgeving (variant 1) en
nâ de mestwetgeving bij maximale mestkosten
(variant
2) en minimale (variant 3) mestkosten
Variant

Extramestkosten:
overschotheffing
transportkosten
opslagkosten
overigemestkosten
totaal extramestkosten
Financiële kengetallen:
vrije kasstroom
leencapaciteit
solvabiliteit (inX)
bedrijfsopbrengstenin
%vanbedrijfskosten

1

2

3

0
0
0
0
0

1284
6143
4695

1284
1928
3303

0

435

12122

6950

32153
178771

19228
106908

24733
137515

71

70

70

88

85

87

Tabel 5.4 Het percentage bedrijven van de groep gemengd intensieve veehouderij in liquiditeitsmoeilijkheden
(- negatieve leencapaciteit)
en in
continuïteitsgevaar
(- negatieve leencapaciteit
en een solvabiliteit
kleiner of gelijk aan 40 procent) bij de 3 onderzochte varianten
Variant
2
liquiditeitsmoeilijkheden 16
continuïteitsgevaar
2
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34
7

22
4

maatregelen opbedrijfsniveauzijndetotalemestkostenmet ruim
vijfduizend gulden teverlagen.Hierdoor neemthetaantal bedrijvenmet eennegatieve leencapaciteit en/of slechte solvabiliteit
sterkaf.Invergelijking met degroepvarkenshouderijbedrijven
zijndemestkosten aanzienlijk lager.Dit komtvooral doorde
grotere oppervlakte cultuurgrond (gemiddeld 17ha.). Hetgevolg
hiervan isdatdeabsolute enrelatievedalingvandemestkosten
geringer is.Deextra kostenwordenvooreengroterdeeldoor investeringen inextra opslagcapaciteit bepaald enhetdeeltransportkosten iskleiner.Doordemaatregelen dalenmet namede
transportkosten.
Voordegemengd intensieve-veehouderijbedrijvengeldtnet
alsvoordevarkenshouderijbedrijven, datdebedrijvenmet een
slechte rentabiliteit (opbrengsten-kosten verhouding)alseerste
indegevarenzonekomen.Deze bedrijvenwordenverder gekenmerkt
dooreen relatief kleine omvang (80sbekleinerdande bedrijven
met eenpositieveleencapaciteit).
5.3.3 Deweidebedrijven
Degroepweidebedrijvenheeft gemiddeld 235sbeperbedrijf
en 144sbeperVAK.Gemiddeld zijndeweidebedrijven aanmerkelijk
kleinerdandie indegroepvarkenshouderij endegroep gemengde
intensieve-veehouderijbedrijven. Ookdeverhouding tussendeop-

Tabel 5.5

De extra mestkosten (in guldens per bedrijf) en de gemiddelde financiële positie (op basis van de boekjaren 1985/86 en 1986/87) van de weidebedrijven vóór de
mestwetgeving (variant 1) en nâ invoering van de mestwetgeving (variant 2 tot en met 4)
Variant

Extramestkosten:
overschotheffing
transportkosten
opslagkosten
overigemestkosten
- totaal extramestkosten
Financiële kengetallen:
- vrije kasstroom
leencapaciteit
- solvabiliteit (X)
Bedrijfsopbrengstenin
%vanbedrijfskosten

1

2

3

4

0
0
0
0
0

52
90
6489
230
6861

52
-66
5584
0
5570

52
-66
3203
0
3189

22862
127113
71

14583
81081
69

15883
88309
69

19673
109382
71

86

84

85

85
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Tabel 5.6

Het percentage bedrijven van de groep
veidebedrijven
in liquiditeitsmoeilijkheden
(- negatieve
leencapaciteit) en in continuïteitsgevaar
(- negatieve
leencapaciteit en een solvabiliteit
kleiner of gelijk aan
40 procent) bij de 4 onderzochte
varianten
Variant

- liquiditeitsmoeilijkheden
continuïteitsgevaar

26
7

35
10

32
9

30
9

brengsten endekosten isgemiddeld indezegroepmet 86Xhet
laagst indejaren 1985/86en 1986/87.Ditheeft totgevolgdat
ruim eenkwartvandebedrijven eennegatieve leencapaciteit
heeft inde situatievoordemestwetgeving.Het percentagebedrijvenmet eennegatieve leencapaciteit eneenslechtesolvabiliteit (<50Z)is7(zietabel 5.6).Voor rundveebedrijven isuitgegaanvan eenhogere grensmet betrekking totde solvabiliteit
omdat eengroot deelvanhetvermogenvast ligt ingrond.Voorde
groepweidebedrijvenzijnviervarianten doorgerekend. Deeerste
variant geeft de situatieweervóór invoering vandemestwetgeving. Detweede totenmet devierdevariantweerspiegeldende
situatie na invoering vandemestwetgeving.
Indetweedevariant isverondersteld dat geenbedrijfsaanpassingenworden gerealiseerd endatdeopslagcapaciteit wordt
uitgebreid tot eenhalfjaar. Indederdevariant vindt eengedeeltelijke uitruil plaatsmet zeugenmest.Met name indeoverschotgebieden kunnendebedrijvenverdienen aandeplaatsingsmogelijkheden die zehebben.Derundveemest dieover iswordtbuitenhet bedrijf afgezet. Indevierdevariant isverondersteld
dat de extra opslagcapaciteit geenƒ 20,70perm3perjaarmaar
ƒ 10,-perm3opslagcapaciteit perjaarkost.Dit iseen situatie
waarinmeerdere boeren sameneengrote extramestopslag bouwen
waardoor deprijsperm3 lagerwordt.
Uit tabel 5.5 blijkt datdetotalemestkostenvoorhetgemiddelde weidebedrijf bijna zevenduizend gulden bedragen,95Z
vandemestkosten bestaat uit extra bijtebouwen opslagcapaciteit enslechts 5Zuit overschotheffing entransportkosten.Het
aantal bedrijvenmet eennegatieve leencapaciteit neemt hierdoor
toevan 26naar35X (zie tabel 5.6).Demogelijkheden totbeperkingvandemestkosten zijnbeperkt.Met name bedrijven intekortgebieden hebben nauwelijks totgeenmogelijkheden omdekostenteverlagen.Verlaging isalleenmogelijk indieneengeschiktegoedkopemestopslag voorhanden is (zievariant 4).Het aandeel
weidebedrijven met negatieve leencapaciteit eneenslechte solvabiliteitwordt niet ofnauwelijksdoordemestwetgeving beïn-
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vloed. De extramestkostennemen invergelijking met de intensieve-veehouderijbedrijvenniet sterktoe.Welwordt desolvabiliteit slechter omdat de extrakostenvoor eengroot deeluit extra
investeringen bestaan. Ookvoordeweidebedrijven geldt datde
bedrijvenmet een slechte rentabiliteit het eerst indegevarenzonekomen.

5.4 Samenvatting
Demestwetgeving heeftvooralvoorde intensieve-veehouderijbedrijven grote financiële gevolgen.Het aandeelvandebedrijvenmet eennegatieve leencapaciteit neemt toe tot eenderde
àdehelftvande bedrijven.Dit aantal istweeàdrie keerzo
groot alsvóórdemestwetgeving. Het aantal bedrijven dat inliquidatiegevaar verkeert neemt ooksterktoe (van+6naar 12à
15%)maarminder sterkdanhet aantal bedrijvenmet eennegatieve
leencapaciteit. Voordegemengd intensieve-veehouderijbedrijven
zijndemestkosten ongeveer dehelft vandieopdevarkenshouderijbedrijven.Degevolgenvoorde financiële positie zijndaardoor ookbeperkter.Tochstijgt het aandeelvande bedrijvendie
inliquidatiegevaar komenvan 2naar4à71.
Voordegroepweidebedrijven zijndemestkosten invergelijkingmet andere groepen gering.Demogelijkhedenter beperking
vandemestkosten zijnechter ookgeringer.Het aandeel aande
bedrijvenmet eennegatieve leencapaciteit neemt toevan 26naar
30à35Z.Het aandeelvandebedrijven inliquidatiegevaar van7
naar 9à 10%.Voor allegroepen bedrijvengeldt datdemestkosten
een relatief gering deelvandetotalekostenuitmaken.Vooreen
deelvande bedrijven geldt datdemestkosten alshetwarede
druppel isdiedeemmerdoet overlopen.Uit de berekeningen
blijkt ookdat demestkosten niet ofnauwelijksverschillen tussenbedrijven diewel endieniet indegevarenzone komen.
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6. De effecten van de bedrijfsbeslissingen voor het
regionale en nationale mestprobleem

6.1 Inleiding
Indit hoofdstukwordt ingegaanopdeconsequenties van individuele bedrijfsaanpassingenvoorde regio ofvoorNederland
alsgeheel.Inhet kort zullen zowelde rendabele bedrijfsaanpassingen (paragraaf 6.2),alsdenauwelijks rendabele (paragraaf
6.3) endeniet rendabele aanpassingen (paragraaf 6.4) aandeordekomen. Inparagraaf 6.5 zijnde regionale ennationalegevolgenvande slechtere financiële positievandeveehouderijbedrijven besproken.

6.2 Deeffectenvande rendabelebedrijfsaanpassingen
Uit hoofdstuk 4blijkt datvierofvijfmaatregelen rendabel
zijnvoorgrote aantallen bedrijven.Tweevandezemaatregelen
(waterbesparing enuitruilen)beogendetransportkosten teverminderen.Dederdemaatregel bestaat uitverhoging vandeproduktiepermelkkoe.Devierde betreft hetdrogenvan pluimveemest op
demestbankmet geforceerde beluchting. Dezemaatregel isalleen
rendabel indien hetprijsverschil tussendroge ennattemest hoger isdan in 1987.De laatstemaatregel,hetuitbreiden vande
opslagcapaciteit vandemest, iseenwettelijk afgedwongenmaatregel inhet kadervandeuitrijverboden.
Devergroting vandeopslagcapaciteit heeft tot gevolg dat
demest inde toekomst opeengunstiger tijdstip (het voorjaar)
aangewend zalworden. Indiendeaanwendingsmethode endekunstmestgift aangepast wordt, kaneenbeteremineralenbenuttinggerealiseerd worden.De emissies naarhetgrond-en oppervlaktewaterennaarde luchtkunnendanaanmerkelijkverminderd worden.
Een nadeelvandezemaniervanmestaanwending isdat erbinnen
eenjaar relatief korte perioden zijnwaarinmest aangewend wordt.
Hierdoor kunnen piekenvanstankoverlast en/of emissie ontstaan.
Vergroting vandeopslagcapaciteit dientmet name opdeplaatsen
van aanwending plaats tevinden. Indat gevalkanhet gehelejaar
gebruikgemaakt wordenvandetransportcapaciteit enkanaanwending ophetvoorhetmilieumeest gunstige tijdstip plaatsvinden.
Dit betekent datdebedrijven diekwalitatief goedemest produceren (pluimvee enmestvarkens)hunopslagcapaciteit vooreen
deel indeafzetgebiedenmoetenhebben.Mest met een laagdrogestofgehalte eneen laagmineralengehalte dient indeomgeving van
het produktiebedrijf afgezet tewordenomdetotaletransportkosten laag tehouden.Dit zalbetekenen dat deze bedrijven zelf
overvoldoende opslagcapaciteit moeten beschikken.
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Het verlagenvandetransportkosten door waterbesparing,
uitruilen eneventueel drogenvanpluimveemest heeft voorde
landbouw alsvoordeel dat detotalemestkosten zullendalen.De
acceptatie doorde afnemersvanmest (akkerbouwers)zalhierdoor
waarschijnlijktoenemen.Het drogestofgehalte iséénvandeaspectendiedekwaliteit vandemest bepaalt.Hetgevolg vanvermindering vandetransportkosten isdat inde overschotgebieden
demest vande laagstedrogestofgehalten afgezet wordt en inde
tekortgebieden demestmetdehoogstedrogestofgehalten.Nationaal ishetvoordeelvan lagere transportkosten datmindertransportmiddelen enminderbrandstof nodig isomaandewettelijke
regelstevoldoen.Hetuitruilenvanmest kan inoverschotgebieden leiden totverlaging vandetotale transportkosten voormest.
Het isechterdevraag ofditvoordeel groot genoeg isomeen
dergelijke samenwerking tot stand tebrengen.Met name dooranderemaatregelen ophet terreinvankwaliteitsverbetering (onder
anderewaterbesparing)wordendevoordelenvanuitruilengeringer.Demogelijkheden totuitruilen zijn inprincipewelaanwezig.
Inditverband wordenpluimveemest enmestvarkensmest als
dekwalitatief beteremestsoorten beschouwd endeoverige alsde
kwalitatief mindere.Vindt geenuitruilen plaatsdanmoet ongeveer 28duizend tonfosfaat indevormvankwalitatief mindere
mestvanoverschot-naartekortgebieden verplaatst worden. Indien
binnen gemeentenuitgeruild wordt danmoet nog8,5duizend ton
fosfaat indevormvankwalitatief minderemestverplaatst worden.Dit betreft danvoornamelijk fokzeugenmest.Wordt binnengebiedendemestvolledig uitgeruild danresteert nog ongeveer
4duizend tonfosfaat infokzeugenmestdieverplaatst moetworden.Dezehoeveelheid kannogverlaagd worden tot +2,5 duizend
ton indiendemestkalverenmestviavoorzuiveringsinstallaties afgezetwordtwaardoordeplaatsingsmogelijkheden vanzeugenmest
toenemen.Het overschot aan zeugenmest wordt ingevalvanvolledigeuitruil opgebiedsniveau geproduceerd indeWestelijke
Veluwe,deMaaskant enMeijerij en indeFeelenLand vanCuijk.
De totale hoeveelheid fosfaat dieverplaatst wordt,verandert
niet inbovenstaande berekeningen.Welwordt het aantalm3mest
dat getransporteerd wordt geringer.
De laatste rendabele bedrijfsaanpassing isdeverhoging van
demelkproduktie perkoe.Doordemelkquotering daalt demelkveestapel.Demest-enmineralenproduktie daalt opdezewijzeook,
hoewelminderdandedalingvandemelkveestapel. Integenstelling totde andere bedrijfsaanpassingenwordt opdezemanierde
totale fosfaatproduktie verlaagd. Ofdezedaling volledig gerealiseerdwordt istwijfelachtig.Mindermelkkoeien betekent opbedrijfsniveau dat stalruimte,arbeid en ruwvoerbeschikbaar komen.
Dezeproduktiefactorenkunnendoorhethoudenvanvleesveeof
schapenweerbenutworden. Indiendit opeenaanzienlijkaantal
bedrijven plaatsvindt daalt defosfaatproduktienauwelijksen
neemt nationaal geziendemestproblematiek niet af. Indebereke-
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ningendie indit onderzoek zijnuitgevoerd isverondersteld dat
de fosfaatproduktie op rundveebedrijvenmet 20Zgedaald isinde
vierde fase tenopzichtevan 1987.Infeite is indit onderzoek
al rekening gehoudenmet deze bedrijfsaanpassing endevoordelige
effecten opregionaal ennationaal niveau.

6.3 Effectenvannauwelijks rendabele bedrijfsaanpassingen
Opbasisvandeuitgangspunten indit onderzoek enbijongewijzigd beleid ishet secundair scheidenvanmest (zowel spontaan
alsmechanisch)enhetverstrekken van fosfaatarmvoervoorde
meeste bedrijven financieelniet aantrekkelijk.
Regionaal ennationaal gezienkanbehoorlijk bespaard worden
optransportkosten indien scheiding opgrote schaal toegepast
wordt.Waarschijnlijk neemt deacceptatievandierlijkemest in
deakkerbouwtoealsmestmet eenhogerdrogestofgehalte beschikbaarkomt.Omhet scheidenvanmest aantrekkelijk temakenvoor
bedrijven bestaan devolgendemogelijkheden:
verlagenvande investeringskosten vandescheidingsapparatuurenopslag vanmest;
zoekennaaroplossingenvooraanwending vandedunne fractie
indeomgeving vandebedrijven.Dunnemest heeft vooral
voorgrasland alsvoordeel dat errelatief veelminerale
stikstof aanwezig ispereenheid fosfaatwaardoor besparing
opkunstmeststikstof plaatskanvinden.
vergrotenvandeverschillen inkwaliteitspremiewaardoor
het transportkostenvoordeel toeneemt bij scheiding vanmest.
Hetverstrekken van fosforarmvoer invooral de intensieve
veehouderij istechnischgoedmogelijk dochde financiëlevoordelen zijndermate gering dat bijkleine prijsstijgingen vanhet
voer en/ofkleine extra investeringen overschakelen niet rendabel
isendusweinig zalplaatsvinden. Daarnaast speelt het probleem
dat de intensieve-veehouderijbedrijven nauwelijks plaatsingsmogelijkheden ophunbedrijf hebben.Regionaal ennationaal gezien
kande fosfaatproduktie sterkverminderd worden doordevoeraanpassingen.Dit heeft ookgrote gevolgenvoorhet overschottenprobleem endekostendiedaarmee samenhangen.Hetverstrekken van
fosforarmvoer (volgensdewettelijke normen)kanbevorderdwordendoordeprijsvanditvoer tenopzichtevan fosforrijkvoer
teverlagen.Devoordelen langsdewegvangrote plaatsmogelijkheden blijven doordegeringe oppervlakte cultuurgrond beperkt.
Dit geldt ookvoordedaling vandeoverschotheffing.
Het overschakelen opeenandereproduktietak kanvooreen
deelvande bedrijven de continuïteitsbasis vergroten.Overschakeling betekent invrijwel allegevallenmeermest bij gelijke
fosfaatproduktieendusmestmet een lagerdrogestofgehalte.Nationaal en regionaal betekent ditdatdemestkosten (voornamelijk
de opslag entransportkosten)zullen stijgen.
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6.4 De effectenvanniet rendabelebedrijfsaanpassingen
Het drogenvanpluimveemest isonderdehuidige uitgangspuntenopbedrijfsniveauniet rendabel.Wordt hetprijsverschil tussendroge ennattemest groter,dan isbijvervanging vandebatterijen de aanschaf vaneenmestband met geforceerde beluchting
wel rendabel (zie 6.2).Eentunneldroger buitende stalwordt
rendabel indien de totale investeringen (endusdejaarkosten)
forsdalen.Voordeel vandrogepluimveemest isdat transport over
langere afstand rendabel isendat exportmogelijk is.Daarnaast
leidt het drogenvanpluimveemest totvermindering vande ammoniakemissie. Indien allepluimveemest gedroogd wordt enexport
plaatsvindt wordt hetnationale mestprobleem sterkverminderd.Er
komenwat plaatsingsmogelijkheden inoverschotgebieden beschikbaar enhetverschil tussendeproduktie endeplaatsingsmogelijkheden inNederland wordt sterkverkleind.Omhet drogenvan
pluimveemest tebevorderendienende investeringskosten inde
drogingsapparatuur sterkverlaagd teworden ofmoet het verschil
tussen deafzetprijzenvandroge ennatte pluimveemest vergroot
worden.
Naast het drogenvanmest ishetverkleinen vandeveestapel
(behalve demelkveestapel)geen rendabele aanpassing. Verkleining
vandeveestapel betekent nationaal gezienvermindering vande
toegevoegde waarde enverlaging vandewerkgelegenheid inzowel
deprimaire alsdeaanverwante sectoren.Omverkleining vande
veestapel aantrekkelijk te laten zijnmoetendemestkosten vande
laatstevarkens gelijk zijnaanofhogerdanhet saldodatbehaald kanwordenmet het houdenvandeze dieren.Dit betekent een
forse stijging vandemestkostendievooral deminder efficiënt
werkende bedrijven tot liquidatie zaldwingen (zieparagraaf
6.5).
Voormestkalverenmest geldt dat afzet naareen kalvergier
voorzuiveringsinstallatie bijdehuidige prijzen de goedkoopste
oplossing is.Opnationaal niveauzijn investeringen inkalvergiervoorzuiveringsinstallaties niet rendabel (Luesink, 1989).

6.5 Deeffectenvan liquidatie van bedrijven
Alsgevolg vandemestwetgeving zaleendeelvandebedrijven indegevarenzone komen.Zolang ergeenmogelijkheden zijnom
deproduktievanhet ene bedrijf naarhet andere teverplaatsen
zalvooral regionaal maarooknationaal eenverlaging vandeproduktie het gevolg zijn.Vooral dekleinere bedrijvenmetweinig
tot geen continuïteitsmogelijkhedenzullennietmeervoortgezet
worden.Degrotere bedrijven zullen inveel gevallenmet eenandere eigenaar blijvenvoortbestaan. Dit betekent dathet effect
van bedrijfsliquidatieop regionaal ennationaal niveauniet
groot zalzijn.
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7. Discussie

7.1 Degekozen uitgangspunten
Inditonderzoek isuitgegaanvandeeindfase binnendewetgeving,vanafvoerprijzenuit 1987 inclusief de kwaliteitspremie
envanbepaaldeverwachtingen tenaanzienvande ontwikkelingen
indeveestapel.Dezeuitgangspunten bepalende resultaten ende
conclusies.Deplaatsingsmogelijkhedenvandierlijkemest zijn
gesteld op 125kg fosfaatperha.Indienvan lagereplaatsingsmogelijkhedenuitgegaanwordtneemthettotalemestoverschot sterk
toeenkande situatieonstaandatdetotale produktie van fosfaat inNederland groterwordt dandetotale plaatsingsmogelijkheden.Opbedrijfsniveaubetekentditdatdeoverschotten opde
gespecialiseerde intensieve-veehouderijbedrijven ietsenopde
gemengde engespecialiseerde rundveebedrijven sterktoenemen.
Daarnaast neemt hetaantal rundveebedrijvenmet eenoverschot
toe.Voordeaanpassingen opbedrijfsniveauheeftverlaging van
deplaatsingsmogelijkheden geengrotegevolgen.
Verder isuitgegaanvandemestbanktarieven in1987,inclusiefdekwaliteitspremie. Indiendeprijzenvoordeafvoervan
mest stijgenheeftditgevolgenvoorhetaantal bedrijvendatin
financiële problemen komt.Zolang deverhouding tussende prijzen
perkg fosfaatvanmestsoorten enmestmetverschillend drogestofgehalte nietverandert blijvendeconclusiestenaanzienvan
deaanpassingen opbedrijfsniveaugelijk.Wordt dekwaliteitspremieveranderd danheeftditwel belangrijke gevolgenvoorde
bedrijfsaanpassingen.Dekwaliteitspremie opdeaf tevoerenmest
isdebelangrijksteredenommestmeteenhoog drogestofgehalte
teproduceren.Wordtdezepremie afgeschaftdanwordeninvesteringen terverhoging vanhetdrogestofgehalteminderaantrekkelijktotonrendabel.Wordendeverschillen inkwaliteitspremie
groterengeldendieookvoordrogemest,dankunnengroteinvesteringen inmestscheiding en/ofdrogingvanpluimveemest opbedrijfsniveau eerderaantrekkelijkzijn.
Veranderingen indeveestapelhebbendirect invloed ophet
overschot opbedrijfsniveau,opgebiedsniveau enopnationaalniveau.Kleineveranderingen kunnengrotegevolgen hebbenvoorhet
totalemestoverschotprobleem. Met namedeontwikkelingen inde
intensieveveehouderij bepalendehoogtevanhet nationalemestoverschot.

7.2 Overgang vanhuidigenaartoekomstige situatie
Indit onderzoek isalleenonderzocht welkebedrijfsaanpassingen rendabel zijn inde laatste fasevandemestwetgeving.
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Voor deoverige fasen isdit niet bekeken.Voorde rendabelebedrijfsaanpassingen indeeindfase geldt echterdat deze ook inde
huidige situatie rendabel zijn.Hetverschil zal inveel gevallen
indematevanvoordeel zitten.Waterbesparing bijvoorbeeld levertmindervoordeel opvoordevarkenshouder alshij zijnmest
indeomgeving kanafzetten.Ookhetuitruilenvanmest isnog
niet noodzakelijk omdat dekwalitatief mindere (dunnere)mest bij
een ruimere normering nog indeoverschotgebieden geplaatst kan
worden.
Met betrekking totdevergroting vande opslagcapaciteit
kunnenwelverschillen tussen dehuidige entoekomstige normen
ontstaan. Doordat dehoeveelheid mest dienunog inhetoverschotgebied afgezet kanworden afneemt doordeverscherpte normen
zalookdebenodigde opslagcapaciteit afnemen.Bedrijven dienu
investeren invergroting vandeopslagcapaciteit tot bijvoorbeeld
zesofnegenmaanden lopenhetgevaardat zedezeopslagcapaciteit overenkelejarennietmeer rendabel kunnen benutten.Transportvanmestmet eenhoog drogestofgehalte naar tekortgebieden
zaluit efficiëntie-oogpuntwaarschijnlijkhetgehelejaar
plaatsvinden. Dit kanbetekenen datdeze bedrijven inde toekomst
maarvoor enkelemaanden opslagcapaciteit nodig hebben.Voorde
korte termijn speelt voordeze bedrijven het probleemvande
overbrugging vandeperiodenwaarin nietuitgereden kanofmag
worden.Ookvoor rundveebedrijven dietemakenhebbenmet een
kleinerwordendemelkveestapel engeringere plaatsingsmogelijkheden speelt het probleem vandebepaling vandegrootte vandeopslagcapaciteit.Een opslagcapaciteit dienuvoldoende isvoor
viermaanden isnaeenverkleining vandemelkveestapel met ruim
25%voldoende voorvijfmaanden.Hetvoordeel vande rundveebedrijven isdat deverscherping vandeuitrijverboden samenvalt
met deverkleining vandemelkveestapel.Hierdoor ishet bovenstaande opslagprobleem niet zogroot.Eendeelvandemogelijke
bedrijfsaanpassingendie indeeindfase niet rendabel zijn,kan
indehuidige situatiewel rendabel zijn.Dit kan bijvoorbeeld
voorde scheiding vanmest gelden.Deafzet vandedunne fractie
zalnumisschien zonderproblemenmogelijk zijnwaardoor investeren interessant lijkt. Indiendit hetgeval iszalmet versnelde
afschrijving vande scheidingsapparatuur rekening gehoudenmoeten
worden.Dit betekent dat scheiding weerminder interessant wordt.

7.3 Centrale opslag enbewerking vanmest
:\
Door samenwerking vaneengroep bedrijven kancentraleop-^slag enbewerking vanmest alstussenoplossing voor bewerking op
boerderijniveauofcentrale bewerking mogelijkheden bieden.
Voordeelvandezewerkwijze isdat investering perm3 aante
voerenmest lagerkanwordendanopboerderijniveau endatdebenutting vande investering verbeterd kanworden.Bijdezevariant
kandedunne fractie afgevoerd wordennaarde toeleverende be-
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drijven ofnaar andere bedrijven indeomgeving.Nadeelvandeze
werkwijze isdat extra transport van bedrijf naar tussenopslag
plaatsmoet vinden endatmest vanmeerbedrijvengemengd wordt
waardoor kwaliteitsbewaking moeilijker is.Samenwerking tussen
bedrijven betekent verderdatdekostenenopbrengsten onderling
verdeeld moetenworden.Alleen indiende financiële voordelenvan
samenwerking voldoende groot zijn (duizendenguldens per bedrijf)
kandit perspectief bieden.Ervaringenmetmachineringen leren
dat alsdevoordelen niet groot genoeg zijnsamenwerking moeilijk
tot stand komt.
Zolang deprijsvan centraleverwerking hoger isdantransport (endeelsopslag)vanmest naar tekortgebieden ismestverwerking niet aantrekkelijkvoorbedrijven.Voor individuelebedrijvenmaakt hetweinig verschil ofdemest opgehaald en intekortgebieden opgeslagenwordt ofnaardemestverwerking gaat.De
prijsdievoordemest betaaldmoetworden zaldoorslaggevend
zijnvoordeveehouders.

7.4 Invloed vanandere milieumaatregelen
Indit onderzoek zijnalleendegevolgenvoorendemogelijkheden totaanpassing vanveehouderijbedrijvenopdehuidige
mestwetgeving onderzocht.Het probleem blijft daardoor beperkt
tothet fosfaatoverschot. Ookanderemineralen indemest zorgen
voor eenbelasting vanhetmilieu.Naarverwachting zullenop
korte termijnmaatregelen genomenwordenomemissievan stikstof
naar lucht engrondwater teverminderen.Deze additionelemilieuwetgeving kangevolgen hebbenvoorhet aldanniet rendabel zijn
van aanpassingen tervermindering vandegevolgenvandehuidige
mestwetgeving. Het drogenvanpluimveemest heeft bijvoorbeeld een
reductievanemissievanammoniak totgevolg.Afhankelijkvanhet
beleid dat gevoerd gaatwordenkan investeren indrooginstallatiesvoorpluimveemest wel rendabelworden.Deaanpassingenop
bedrijfsniveaudiebijdegesteldeuitgangspunten indit onderzoekwel rendabel zijn zullennaarverwachting ookbij gewijzigd
beleid rendabel blijven.Demeeste aanpassingen leidennietof
nauwelijks totmeermineralenmaarwel tot eenbetere kwaliteit
vandemest indevormvaneenhogerdrogestofgehalte.
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8. Conclusies en aanbevelingen

8.1 Conclusies
Opbasisvandeuitgangspunten indit onderzoek blijktdat
deaantrekkelijkeaanpassingen (behalvedeuitbreiding inopslagcapaciteit)niet ofnauwelijksgepaard gaanmet investeringen.De
meeste aanpassingen hebbenbetrekking opveranderingen indebedrijfsvoering (waterbesparing, uitruilen enafvoeren naarkalvergiervoorzuiveringsinstalltatie).Vanuit regionaal ennationaal
oogpunt zijn investeringen terverlaging vande transportkosten
wel aantrekkelijk.
Inminderemategeldt ditverschil inaantrekkelijkheidvanuithet oogpuntvande individueleveehouderendatvanhetnationale belang ookvoorhetverstrekkenvan fosforarmvoer.De
grote nationalevoordelen (mindermineralenproduktie,minder fosfaat-enmestoverschotten)van fosforarmvoer staan inschril
contrast totdevoordelen opbedrijfsniveau (enkele honderden
guldensperjaartotgeringe extra kosten). Investeringen in
mestbehandelingssystemenopbedrijfsniveaukunnenaantrekkelijker
wordendooraanvullende milieumaatregelen (bijvoorbeeld ophet
gebied van ammoniak-emissie). Omgekeerd ishetonwaarschijnlijk
datdehuidige rendabele bedrijf»aanpassingendoor aanvullende
milieumaatregelen onaantrekkelijkworden.
Detotale extramestkosten zijnvoordeverschillendeveehouderijtakkengeheel andersgebouwd. Indevarkenshouderij ende
kalvermesterij zijndeextra afvoerkosten debelangrijkste extra
mestkostenpost, inderundveehouderij dejaarkostenvan investeringen inopslagcapaciteit en indepluimveehouderij deoverschotheffing.Bedrijfsaanpassingenenbeleidsmaatregelen dieeen
groot effect hebbenopeenvandezedriemestkosten treffendaardoorhet enetypebedrijf sterkerdanhetandere.
Doordestijging vandekosten indeveehouderij komt een
deelvandebedrijven inliquidatiegevaar. Dit betekent nietdat
deveestapel evenredig afneemt.Degrotere bedrijven,dieliquideren, zullendoorandere ondernemerswordenvoortgezet. Indien
inde toekomst verplaatsing vanmestproduktierechtenmogelijk
wordt, zalookdeproduktievandekleinere bedrijven opeen
andere locatievoortgaan.

8.2 Aanbeve1ingen
8.2.1 Voorlichting
Omde rendabele bedrijfsaanpassingen indepraktijk snel ingevoerd tekrijgen isalgemenevoorlichting overde financiële en
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technische haalbaarheid vanbedrijfsaanpassingennoodzakelijk.
Naast deze algemenevoorlichting is individuelevoorlichting over
deaanpassing aandemestwetgeving gewenst. Inspecifieke bedrijfsomstandighedenkunnen andere bedrijfsaanpassingenaantrekkelijkwordendandie indit rapport vermeld zijn.
Naast voorlichting gericht op individuele bedrijvenkanstimulering van samenwerking vanbedrijvenmogelijkheden biedenter
beperking vandemestkosten.Naastuitruilenvanmest kanhet
bouwenvan eengezamenlijkemestopslag leidentot kostenbesparingen.
Bijhetgevenvanvoorlichting overdebedrijfsaanpassingen
ishet belangrijkdat niet alleennaardehuidigewetgeving en
normering gekekenwordt.Doorde stringentere normering endoor
aanvullendemilieumaatregelenkunnen andere aanpassingen aantrekkelijkerworden danbijdehuidigewetgeving. Om "foute"beslissingentevoorkomen dient,vooral inhet gevalvan investeringen,
uitgegaan tewordenvande indetoekomst teverwachten regelgeving.
Devoorlichting overdemestproblematiek dient niet tenkostetegaanvandeoverigevoorlichting.Vande totalekostenmakendemestkosten slechtsenkele procentenuit.Verbetering van
technische resultaten ofverlaging vanandere kostenposten (bijvoorbeeld voerkosten)blijven belangrijk binnendeveehouderij.
Deaandacht hiervoormagdoordemestproblematiek nietverslappen.
8.2.2 Onderzoek
Omdenationalemestkosten teverlagen enomde acceptatie
vandierlijkemest teverbeteren isverderonderzoeknaarmogelijkhedenvoorverbetering vandekwaliteit vandemest belangrijk.Voorwaarden hierbij zijndat dekosten (variabele kostenen
jaarkosten)voordekwaliteitsverbetering laag blijven,datde
maatregelen goed inpasbaar zijnopdebedrijven endat zebedrijfszekerzijn.
Nader onderzoeknaardedoorafnemersgewenste kwaliteit(en)
vanmest isnoodzakelijk.Alleendoordezekenniskunnenveehouders inspelenopdewensenvanafnemers.Belangrijk isdaarnaast
dat niet alleenhet fosfaatmaarookdeoverigemineralen inhet
onderzoek betrokkenworden.
Deaanvoervaneengroot deelvandemineralenvindt plaats
viahetvoer.Doorvoer zodanig samen testellendat het aanbod
inovereenstemming ismet debehoeftevanhetdierkaneenaanzienlijke reductievanmineralenexcretiedoordedieren bereikt
worden.Het zogenaamdemineralenoverschot kanvooreendeelvan
demineralenviadezeweg aanzienlijk gereduceerd worden.Meer
onderzoek naarde behoeftevandeverschillende diersoorten inde
verschillende levensfasen isdaaromgewenst.
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8.2.3 Beleid
Omtebereikendatdenationalemestkostenzo laagmogelijk
blijven zonderdat dit tenkoste gaatvanhetmilieu iseengerichte stimulering vanbepaalde bedrijfsaanpassingengewenst.De
meest voordehand liggend zijnhet stimuleren vande produktie
vandrogepluimveemest envan overschakeling naarmineraalarme
voeders.Naastvoorlichting overdebedrijfsaanpassingenzijnfinanciële prikkels noodzakelijk omdeze bedrijfsaanpassingenop
grote aantallen bedrijven terealiseren.
Daarnaast biedt samenwerking tussenveehouders inoverschotgebiedenmogelijkheden terverlaging vandemestkosten. Dezeverlaging op individuele bedrijven draagt bijaanhet oplossenvan
hetnationalemestprobleem. Doorkaders tescheppen,doormedewerking teverlenen en/ofdoor financiëlemiddelen beschikbaarte
stellenkande samenwerking tussenveehouders bevorderd worden.
De huidige kwaliteitspremieregeling voormestheeft twee
consequenties. Inde eerste plaatswordenbedrijfsaanpassingen
diehetdrogestofgehalte vandrijfmestverhogen gestimuleerd.
Anderzijdsworden bedrijfsaanpassingenvoordeproduktievan
drogemest belemmerd. Indiengestreefd wordt naareenverdere
verlaging vandenationale mestkosten ennaareenbetere acceptatievandierlijkemest ishet gewenst dat ookvoordrogemestsoorten eenkwaliteitspremieregeling geldt.
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Bijlagen
Bijlage 1 Rekenmethode bij inventarisatie meitellingen
Het rekenprogramma bewerkt per bedrijf deMeitellingsgegevens als volgt:
Oa. aantal kg P2O5 plaatsingsmogelijkheden op grasland - (ha gras)x 125
Ob. aantal kg P2O5 plaatsingsmogelijkheden op overige grond - (ha mais)x 125+
(ha bouwland)x 125
Melkveemest - aantal kg P7O5 uit melkvee -0.8 x (melk- en kalfkoeien)
x 41 + (vr. opfokjongvee) < ljr.)x 9+ (vr. opfokjongvee >1jr.)x 18+
(ml. opfokjongvee < 1jr.)x 12+ (ml. opfokjongvee >1jr.)x 22 1)
melkveemest zomer * 0,5 x melkveemest.
melkveemest winter -0,5 x melkveemest.
aantal kg P2O5 uit mestvee - (ml.jongvee mesterij)x 13,4+ (vr. jongvee
mesterij < 1jr.)x 12+ (vr.jongvee mesterij > 1jr.)x 20 + (overig
mest- enweidevee >2Jr.)x 41
aantal kg F2O5 uit mestkalveren - (mestkalveren)x5,2
aantal kg P2O5 uit fokvarkens « (zeugen)x 18,5 + (dekrijpe opfokberen) x
13,8 + (niet-dekrijpe opfokberen)x 8,1 + (opfokzeugen)x 8,2
aantal kg P2O5 uit mestvarkens - (mestvarkens)x 6,1
aantal kg P2O5 uit legkippen - (leghennen < 18weken)x 0,20 + (leghennen>
18weken)x 0,43 + (moederdieren <5mnd.)x0,28 -f(moederdieren >5mnd.)
x 0,71
aantal kg F2O5 uit slachtkuikens - (slachtkuikens)x 0,20
aantal kg P2O5 uit kalkoenen - (kalkoenmoederdieren < 7mnd.)x 1,60 +
(kalkoenmoederdieren >7mnd.)x 2,20 + (slachtkalkoenen) x 0,79. 2)

1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.

8.
9.

1)
2)

De factor 0,8 simuleert dat demelkveestapel in 1995 201minder P2O5 produceert dan in 1987.
Voor kalkoenen zijn anno 1987 geen fosforarme normen vastgesteld.

Vervolgens wordt berekend waar op het bedrijf welke mestsoort wordt
geplaatst. Dit gaat aan de hand van een prioriteitenvolgorde (de nummers komen
overeen met bovenstaande nummering van de mestsoorten):
<

maisgrond + bouwland
grasland
a.
b.

4 5
1 4

hoge prioriteit

2
5

3

1
2 3

lage prioriteit

6
6

>

7 8 9
7 8 9

Deze volgorde isgekozen omdat:
het weidend melkvee zelf demest op het grasland brengt (hierop heeft de
veehouder geen invloed); en
de veehouder de rest van de prioriteiten zelf kan kiezen. Verondersteld
wordt dat hij devolgorde kiest die voor hem de geringste afzetkosten tot
gevolg hebben. Wanneer teweinig grasland voorhanden isom alle zomermest
van rundvee op te plaatsen dan wordt verondersteld dat het overschot inde
mestopslag wordt opgevangen (kortere weideperiode en/of 'snachts opstallen)en, indien mogelijk, uiteindelijk op bouwland vordt gebracht.
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Bijlage 2 Ophaaltarieven voor mest

Mestbanktarieven
per 1 november 1987 in guldens per ton afgezette
bijdragen) excl. BTW

mest

(ophaal-

Varkensdrijfmest

Rundveedrijfmest

Pluimveedrijfmest

d.s
X

ophaalb ijdrage
excl.
incl.
kw.pr. kw.pr.

d.s
X

d.s
X

<6
6-7
7-8
8-9
9-10
10-11

niet
13,50
12,50
12,50
12,50
12,50
12,50

>11

niet
13,00
10,00
8,50
7,00
5,50
4,00

<8
8-10

>10

ophaalbljdrage
excl.
incl.
kw.pr. kw.pr.
niet
10,00
9,00

niet
7,50
5,50

<10
10-12
12-13
13-14
14-15

>15

ophaalbijdrage
excl.
incl.
kw.pr. kw.pr.
niet
12,00
11,00
10,00
10,00
10,00

niet
9,50
7,50
5,50
3,50
2,50

Fokvarkensmest, 41d.s.: 15,00gld./ton. 2)
Kalvergier, 21d.s.:
11,50gld./ton. 3)
1)

2)
3)

d.s. - drogestofgehalte.
niet -niet accepteren tenzij tegen zgn. "dagprijs", een niet gegarandeerd
tarief dat afhangt van de mestmarkt.
incl. kw.pr. - inclusief een kwaliteitspremie op demest met hoger drogestofgehalte,
excl. kw.pr. - exclusief bovengenoemde kwaliteitspremie.
Aanname
Stichting Regionale Mestbank Noord Branbant (1987).
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Bijlage 3 Vergelijking van groepen bedrijven gebruikt inde financiële analyse
met groepen bedrijven gebruikt voor het berekenen van bedrijfsaanpassingen
Voor dit onderzoek zijn de bedrijven op twee manieren ingedeeld. Voor de
berekening van demogelijke bedrijfsaanpassingen zijn de bedrijven ingedeeld
naar fosfaatproduktie en fosfaatoverschot. Voor de financiële analyse zijn de
bedrijven ingedeeld naar standaardbedrijfseenheden. Voor beide indelingen is in
onderstaande tabel bij het bepalen van de totale fosfaatproduktie op het bedrijf
de P2O5 -norm bij fosforarm voeren genomen. In hoofdstuk 5 ishier niet van
uitgegaan. In de tabel zijn voor enkele groepen bedrijven enkele kenmerken weergegeven.

Tabel

Enkel» kenmerken van groepen bedrijven Ingedeeld op basis van sbe voor de
financiële
analyse en bedrijven met een mestoverschot
Ingedeeld op basis
van fosfaatproduktie
ten behoeve van de bepaling van de mogelijke
bedrijsaanpassingen
Financiële analyse

Technische analyse
rundovevee
rige
-fintens,
pluimvee
+ varkens

varkenshou- gemengd weide gesp. varkens- gederij
inten- behouderij
speover- gespe- sief
drij- zeu- en/of mest- cial.
wegend cial.
ven
gen
vee rundv.

Opp. cultuurgrond
Fosfaatproduktie

4,6

14,3

28,5

4,7

13,2

14,1

4450 4437

4494

3200

3750

2237

3436

4461

590

1646

1770

1541

3160

591

1666

2920

60

41

39

54

7,1

Plaatsingsmogelijkh. 882
Overschot
X sbe
Varkens
Rundvee

578

1788

3568 3859

84

92

3563
2706

35
44

-363

98
97

95

Uit de tabel blijkt dat erverschillen ontstaan door dewijze van indelen.
Dit geldt met name voor de fosfaatproduktie enhet fosfaatoverschot.
De belangrijkste redenen voor deze verschillen zijn:
bij de financiële analyse zijn alle bedrijven meegenomen, terwijl bij de
technische analyse alleen bedrijven met eenmestoverschot zijn meegenomen;
bedrijven ineen bepaalde groep kunnen bij beide indelingen behoorlijk van
karakter verschillen. Zovalt een bedrijf met 40 ha akkerbouwgrond en 1250
mestvarkens bij de technische indeling onder gespecialiseerde mestvarkensbedrijven, terwijl dit bedrijf bij de financiële indeling als gemengd intensief wordt gekenmerkt.
De groep gespecialiseerde varkenshouderij komt bij beide indelingen goed
overeen, als gekekenwordt naar het aantal ha en het percentage SBEwat bestaat
uit varkens.
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12,3

Daarentegen vertonen de groepen weidebedrijven en gespecialiseerde rundveebedrijven grote verschillen, want als oorzaak heeft dat bij de technische analyse alleen demestoverschotbedrijven inde analyse «orden meegenomen. Dit is
een zeer beperkte groep van deweidebedrijven. Blijkbaar zijn het kleine bedrijven met weinig ha en een beperkte fosfaatproduktie.
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