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SAMENVATTING

Doelenopzetvanhetonderzoek
In de komende jaren zullen veehouderijbedrijven in verband met de
milieuproblematiek worden geconfronteerd met extra kosten en investeringen. Doel van dit onderzoek is de gevolgen te bepalen voor de continuïteit van groepen veehouderijbedrijven indien bepaalde bedrijfsaanpassingen metbetrekkingtothetmilieu plaatsvinden.
Voor veehouderijbedrijven inhet LEI-boekhoudnet zijn daartoe per bedrijf de financiële effecten van drie scenario's berekend. Voor de analyse
zijn twee kengetallen gebruikt: destructurelevrijekasstroom en desolvabiliteit.Een negatieve structurele vrije kasstroom betekent dat het bedrijf in
continuïteitsgevaar komt doordat de jaarlijks beschikbaar komende eigen
financieringsmiddelen kleiner zijn dan de bestaande rente- en aflossingsverplichtingen. De hoogte van de solvabiliteit geeft voor bedrijven met
een negatieve vrije kasstroom aan wanneer bedrijven in continuïteitsgevaarkomen.Eennegatieve vrijekasstroomincombinatie meteenlagesolvabiliteit betekent dat een bedrijf op korte termijn in continuïteitsgevaar
verkeert.
Debedrijven in het LEI-boekhoudnet zijn in vier groepen verdeeld: de
weidebedrijven, degemengde bedrijven met overwegend rundvee, degemengde bedrijven met overwegend intensieve veehouderij en de gespecialiseerde varkenshouderijbedrijven.
Voorelkegroep bedrijven isbijhoge,normale en lage opbrengstprijzen
aangegeven welk deel van debedrijven zonder extra milieukosten in continuïteitsgevaar verkeert. Daarnaast is bij drie scenario's berekend welk
deel van de bedrijven met extra milieukosten incontinuïteitsgevaar komt.
Milieukosten bestaan in dit onderzoek uit kosten ter beperking van de
ammoniakuitstoot en kosten voor opslag en afzet van mest. De extra milieukosten bestaan uit deberekende milieukosten in het jaar 2000 verminderd met dievan 1988/89.

Uitgangspunten
Voorhet bepalen van de extra milieukosten in 2000isgebruik gemaakt
van uitkomsten van reeds verricht modelonderzoek binnen LEI-DLO.Om
hetmestoverschot en dekosten voor de afzet van mest tekunnen vaststellen is uitgegaan van een beperkte autonome afname van de veestapel, Pbemestingsnormen in deeindfase, N-bemesting volgenshetadvies van de
Commissie Stikstof en aanpassing van deveevoeding. Ditresulteertin een
jaarlijkse centrale verwerking van 10 tot 14miljoen ton mest en in afzetkosten op bedrijfsniveau die variëren van ruim ƒ40,-per ton voor dunne
fokvarkensmest inmestoverschotgebieden toteen opbrengst van ƒ3,- per
tonvoor drogepluimveemest in mesttekortgebieden.
Verder isverondersteld datbedrijven demestopslag afdekken, de mest
emissie-armaanwenden endestallenemissie-arm maken.
Extramilieukosten
In tabel 1zijn voor drie scenario's de gemiddelde extra kosten per bedrijf per jaar ten opzichte van 88/89 vermeld. De verschillen tussen de
kosten in de scenario's zijn ontstaan door verschillen in de prijs van centrale mestverwerking, de kosten van stalaanpassingen en de acceptatiegraad voor overschotmest. Inhetlage-respectievelijk hoge-kostenscenario
isuitgegaan van lagerespectievelijk hogebrutokosten voor centrale mestverwerking, hoge respectievelijk lage acceptatiegraden en lage respectievelijk hoge kosten voor stalaanpassingen in vergelijking met het basisscenario.
Tabel1 Jaarlijkse extramilieukosten in2000tenopzichte van 1988/89 (induizendgulden perbedrijfperjaar)perscenariopergroepbedrijven
Weide
bedrijven
Lagekosten
Basis
Hogekosten

6
15
25

Gemengd
rundvee
8
20
33

Gemengd
intensief

Gespecia.
varkens

22
38
57

34
58
86

Degemiddelde extra milieukosten bedragen voor bedrijven met rundvee6tot 25duizend gulden per bedrijf per jaar. Voorbedrijven met overwegend intensieve veehouderij en voorgespecialiseerde varkensbedrijven
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bedragen de extra kosten jaarlijks 30 tot ruim 80 duizend gulden. Indien
we deze kosten afzetten tegen de totale kosten op bedrijfsniveau dan bedragen deextra milieukosten 2tot9%voor debedrijven met rundvee en4
tot 15% voor de bedrijven met intensieve veehouderij. Zetten we de extra
milieukosten aftegen hetgemiddelde arbeidsinkomen vandelaatstejaren
dan kan deze kostenpost oplopen van enkele tientallen procenten tot het
gehele arbeidsinkomen. Voor alle bedrijven vormen de kosten voor stalaanpassingen bij het basis- en het hoge kostenscenario een aanzienlijke
kostenpost. Voor de bedrijven met intensieve veehouderij vormen ook de
mestafzetkosten eengrootdeelvan de milieukosten.
Een deel van de extra kosten bestaat uit jaarkosten voor extra investeringen voor debedrijven. Deinvesteringen bedragen gemiddeld inhetbasisscenario ongeveer 50 duizend gulden per bedrijf voor bedrijven met
rundveehouderij eneen ton voorbedrijven metintensieve veehouderij. Bij
het hoge-kostenscenario zijn de investeringen (en de kosten) voor alle
groepenbedrijven ongeveer tweekeerzogroot.
Gevolgenvoorcontinuïtdt
Intabel2zijn degevolgen van deextrakosten en investeringen voor de
continuïteit vanbedrijven weergegeven. Verondersteld is daarbij dat het
Tabel2 Percentage bedrijven per groep bedrijven tenopzichte van 1989diein
continuïteitsgevaarverkerenbijverschillendetoekomstigesituaties
Weide
bedrijven

Gemengd Gemengd Gespec.
rundvee intensief varkens

Bijnormaleopbrengstprijzen
zonderextra milieukosten
lagekosten scenario
basisscenario
hogekosten scenario

21
24
31
37

22
27
40
54

23
34
49
65

21
41
52
74

Bijhogeopbrengstprijzen
zonder extra milieukosten
basisscenario

15
22

13
23

18
34

16
38

Bijlageopbrengstprijzen
zonder extra milieukosten
basisscenario

33
40

31
53

39
67

38
71

bedrijf op termijn in continuïteitsgevaar komt,alsde vrije kasstroom negatiefis.
Uittabel2blijkt datbijnormaleopbrengstprijzen engeenextramilieukosten ruim 20%van de bedrijven in continuïteitsgevaar verkeert. Door
de extra milieukosten treedt voor bedrijven met intensieve veehouderij
ruimschootseenverdubbeling opvanhetaandeelbedrijven dat incontinuïteitsgevaar verkeert.Voorbedrijven metrundveeisdateffect watkleiner. Bij hoge opbrengst prijsniveaus is het aandeel bedrijven dat door
extra milieukosten in continuïteitsgevaar komtbijhetbasisscenario 3tot
10procentpunten kleiner dan bij normale opbrengstprijzen. Bijlage opbrengstprijzen komt zonder extra milieukosten reeds 30tot 40%van de
bedrijven in continuïteitsgevaar. Door extra milieukosten neemt het aandeel bedrijven in continuïteitsgevaar met ongeveer dezelfde hoeveelheid
toe als bij normale opbrengstprijzen. Voor de bedrijven met intensieve
veehouderij geldt dat in de meest ongunstige situatie binnen dit onderzoek circa 70%van de bedrijven in continuïteitsgevaar verkeert. De verschillen in milieukosten tussen de scenario's brengen eveneens aanzienlijkeverschillen meeingevolgen voor de continuïteitsmogelijkheden van
bedrijven. Bijdeweidebedrijven varieerthetpercentagebedrijven datextra in continuïteitsgevaar komt door de extra milieukosten bijde diverse
scenario'svan3tot16%vanhetaantalbedrijven in88/89,bijdegespecialiseerdevarkensbedrijven van20totruim50%.
Deextramilieukosten vormen gemiddeld 3tot 15%van detotalekosten.Zonder deextra milieukosten kunnen veel bedrijven nognet aan de
financiële verplichtingen voldoen,met demilieukosten netnietmeer.De
milieukosten zijn op de bedrijven die in continuïteitsgevaar komen niet
hoger dan op debedrijven dieniet ingevaar komen.Deverhouding opbrengsten/kosten en de solvabiliteit is gemiddeld wel lager. De inkomenspositie van alle bedrijven wordt door de extra milieukosten sterk
aangetast.
Eenverschil tussen debedrijven met rundvee en debedrijven met intensieveveehouderijisdetermijn waaropdebedrijven incontinuïteitsgevaar komen. De bedrijven met rundvee komen meestal niet direct in
gevaar in tegenstelling tot debedrijven met intensieve veehouderij waar
datvoordemeerderheidwelgeldt.
Bedrijven inmestoverschotgebieden hebben duidelijk hogereextramilieukosten dan bedrijven in mesttekortgebieden. Bijbedrijven met rundveeleidtdit totrelatief meer continuïteitsproblemen in mestoverschotgebieden.Vandebedrijvenmetintensieveveehouderijindemestoverschotgebieden komenerrelatief minder incontinuïteitsgevaar,doordat diebedrijven betere financiële resultaten behalen dan de bedrijven in mesttekortgebieden. Het voordeel van concentratie wordt in de intensievevee-

10

houderij welkleiner maar slaatdoor deextra milieukosten in hetjaar 2000
nietom ineen nadeel.
De bedrijven die zonder milieukosten al in continuïteitsgevaar komen
zijn gemiddeld wat kleiner dan de overige bedrijven. Onder die overige
bedrijven komen door de extra milieukosten relatief evenveel grote als
kleinebedrijven in continuïteitsgevaar.
Conclusies
Uit de resultaten van dit onderzoek blijkt dat bij een optimistische
schatting van de toekomstige stand van de techniek circa 1500 bedrijven
met rundvee en 2000bedrijven met intensieve veehouderij extra in continuïteitsgevaar komen alsgevolg van diekosten.Alsdekosten worden geschat volgens de huidige stand van de techniek,zullen van elk van beide
groepen circa 7 000bedrijven extra in continuïteitsgevaar komen. Als de
opbrengstprijzen meevallen zullen deze aantallen iets kleiner zijn. Uit de
studie is verder gebleken dat het niveau van de opbrengstprijzen geen
groteinvloed heeft ophet aantalbedrijven datextra in continuïteitsgevaar
komt door de extra milieukosten. Het totaal aantal bedrijven in continuïteitsgevaar is wel afhankelijk van de opbrengstprijzen. Naar de gevolgen
van de extra bedrijfsbeëindigingen voor de omvang van de diverse veehouderijsectoren isaanvullend onderzoek nodig.
Hetmoment waaropbedrijven afvallen zalsterkafhangen van:
* hetmoment waarop aanbepaaldenormen voldaan moet worden;
* deomvang vandebenodigde investeringen;
* deschommelingen in rentabiliteit;
* de solvabiliteit.
Dejaarlijkse extra kosten en investeringen zorgen ervoor dat bedrijven
perioden met een slechtere rentabiliteit moeilijker kunnen overbruggen.
Indien bedrijven gelijktijdig metextra milieukosten en met een lage rentabiliteitgeconfronteerd worden zaleengroter deel van deondernemers de
bedrijven beëindigen.
Moeten bedrijven veel investeren om aan de milieueisen te voldoen,
dan zullen veel bedrijven op een bepaald moment moeten beslissen over
stoppen ofinvesteren. Bijextrajaarlijkse kostenkan het moment van stoppen vaaknogeenredelijke tijd uitgesteld worden.
Dit betekent dat de bedrijven met intensieve veehouderij sneller tot
beëindiginggedwongen zullen worden dan debedrijven met rundvee.De
eerstgenoemdebedrijven hebben gemiddeld temaken metgrotere schommelingen in de rentabiliteit, een lagere solvabiliteit en grotere milieu-investeringen.
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scenario's nodig zijn om de mestproblematiek op te lossen. Tenslotte is
eenonderzoek opgestart naar deeffecten van volumebeleid.
Bijalle bovengenoemde onderzoeken is er een duidelijke behoefte aan
inzicht in de vraag in hoeverre individuele bedrijven de financiële draagkrachtbezitten om deteverwachten milieukosten bijeenbepaald scenario
op tevangen. Inditrapport wordt op dezevraag ingegaan.
Hetdoel vanditonderzoek ishetbepalen vandegevolgen voordecontinuïteit
vanveehouderijbedrijven indien bepaaldebedrijfsaanpassingen metbetrekkingtot
hetmilieuplaatsvinden.
Ditonderzoek beperkt zichtot:
- De veehouderijbedrijven.
- Deveranderingen opbedrijfsniveau alsgevolg van de milieuproblematiek. Binnen de intensieve veehouderij kunnen in de komende jaren
mogelijk extra bedrijfsaanpassingen noodzakelijk zijn in verband met
welzijn of gezondheid van dieren. Met deze aanpassingen is in dit onderzoek geenrekening gehouden.
- Definanciële gevolgen die eengevolgzijn vanhetoplossen van fosfaaten stikstofproblematiek. Onder andere de problematiek van zware metalen enbestrijdingsmiddelen komen inditonderzoek nietaan de orde.
1.2 Aanpakvanhet onderzoek
Zowel de ontwikkelingen in de veehouderij als de te realiseren (regionale) verminderingen van de uitstoot van milieuvervuilende stoffen om
de milieudoelstellingen te behalen zijn onzekere factoren. Dit geldt ook
voor kosten en effecten van een aantal mogelijke maatregelen. Daarom
worden in dit onderzoek verschillende scenario's opgesteld. Deze scenario's hebben betrekking op de ontwikkeling van de veestapel, mestproduktie per dier, mineralenproduktie per dier, te realiseren reducties van
mineralenprodukties,bedrijfsaanpassingen, kosten van bedrijfsaanpassingen en opbrengstprijsniveau. Zezijn beschreven in hoofdstuk 2.Daarin is
ook beschreven welke methode is gebruikt voor de financiële analyse en
welkeuitgangspunten zijn gebruikt.
In hoofdstuk 3 worden de resultaten per groep veehouderijbedrijven
weergegeven. Vervolgens zal in hoofdstuk 4 worden ingegaan op de
vraag hoe de resultaten geïnterpreteerd moeten worden en wat de gevolgen daarvan kunnen zijn.Inhoofdstuk 5zijn deconclusies vermeld.
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2. METHODEENUITGANGSPUNTEN

2.1 Algemeen
In dit hoofdstuk is weergegeven op welke wijze de gevolgen van milieumaatregelen voor de continuïteit van veehouderijbedrijven onderzocht zijn. In dit onderzoek wordt uitgegaan van de rentabiliteit en
financiële positie van bedrijven die opgenomen zijn in het LEI-boekhoudnet.Dezebedrijven vormen alsgroepeengoedeafspiegeling van de totale
sector.
Perbedrijf worden milieumaatregelen genomen en dusextra kostengemaakt.Hethangt afvanhettypebedrijf (alleenrundvee,alleenvarkensof
rundvee met varkens) en van de uitgangspositie (bijvoorbeeld aantal m3
opslagcapaciteit) welke maatregelen genomen moeten worden en hoe
hoogdeextrakosten zijn.
Dehoogte van de extra kosten hangt daarnaast af van externe factoren
zoals de kosten van centrale mestverwerking, de kosten van stalaanpassingen om de ammoniakemissie te verlagen en de acceptatiegraden voor
mest. Om de invloed hiervan aan te geven zijn drie scenario's opgesteld
en doorgerekend.
Naast de kosten kunnen de opbrengsten ten opzichte van het basisjaar
veranderen. Om de invloed van het opbrengstprijsniveau mee te nemen
zijn de financiële gevolgen berekend bijhoge,normale en lage toekomstige opbrengstprijzen.
Per bedrijf worden kengetallen berekend over de financiële positie,
waaruit per bedrijf conclusiesgetrokken worden over de continuïteitsmogelijkheden. Per groep bedrijven wordt vervolgens berekend welk percentage van de bedrijven bij een bepaald scenario in continuïteitsgevaar
komt. Er wordt in dit onderzoek niet nagegaan in hoeverre de omvang
van de veestapel in de diverse sectoren door de bedrijfsbeëindiging beïnvloed wordt. Gesteld kan worden dat bedrijfsbeëindiging niet automatischleidttoteenverkleiningvande veestapel.
Bovenstaande methode is verder beschreven in paragraaf 2.2.In paragraaf 2.3zijn deuitgangspunten vermeld voor deberekening van de extra
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milieukosten. Dit betreft zowel de interne bedrijfsfactoren (zoals kosten
stalaanpassing)alsdeexternefactoren (zoalskostenmestverwerking).
2.2 Methode
2.2.1 Financiëleanalyseop bedrijfsniveau
Definanciële positievanbedrijven speelteenbelangrijke rolindecontinuïteitsmogelijkheden vaneenbedrijf.Daarnaastkunnenfactoren alshet
niet hebben vaneenopvolger vanbelangzijn. Daarmee isin deze studie
geenrekeninggehouden.Indezestudiewordtheteffect vanextramilieukosten op de financiële positieen daarmee op decontinuïteit van bedrijven ingeschat.Omdecontinuïteitsverwachtingen inteschatten zijn twee
kengetallen vanbelang:destructurele vrije kasstroom en de solvabiliteit
vandebedrijven(Baltussene.a.,1989).
Devrijekasstroomgeeft deomvangweervandemiddelendiejaarlijks
voorhetbedrijf beschikbaarkomennadataanallelopende verplichtingen
voldaan is (voor deberekening van de vrije kasstroom en de relatie met
anderefinanciëlekengetallen,ziePoppe,1990).
Eenpositievevrijekasstroom wilzeggen datdeondernemer middelen
terbeschikking heeft omextra vreemd vermogen aan tetrekken. Deomvang van de vrije kasstroom kan, indien deze structureel is, aangewend
worden om extra rente-en aflossingsverplichtingen aan te gaan.Eennegatieve vrije kasstroom wil zeggen dat de ondernemer jaarlijks onvoldoende middelen ter beschikking krijgt om aan de lopende rente- en
aflossingsverplichtingen tevoldoen.Indienditstructureeliszaldeondernemergeldmoetenlenenomhetgeleendegeldtebetalen.
Een structurele negatieve vrije kasstroom heeft tot gevolg dat op termijn devermogenspositiewordt aangetast.Bedrijven meteengoedevermogenspositie (hoge solvabiliteit = percentage eigen vermogen ten opzichtevanhettotalebedrijfsvermogen) zijn vaakinstaatomopkortetermijn denegatievestructurelevrijekasstroomoptevangendoorwatbijte
lenen.Indien erstructureel nietsverandert komen dezebedrijven optermijn in betalings- en continuïteitsproblemen. Bedrijven met een slechte
vermogenspositie komen op korte termijn al in continuïteitsproblemen.
Deze bedrijven hebben al relatief veel vreemd vermogen en grote betalingsverplichtingen. Bijeen structurele negatieve vrije kasstroom nemen
zowelhetaandeelvreemdvermogenalsdebetalingsverplichtingen alleen
nogmaartoe.Hierdoorwordtsneleenpuntbereiktdathetopvangenvan
periodenmetslechteresultatendoorheteigenvermogennietmeermogelijkis.Definancierszullendanhetvertrouwenindeondernemersnelverliezenenhetbedrijf liquideren.
16

Infiguur2.1isschematisch weergegeven hoede continuïteitsmogelijkheidwordtbeoordeeldaandehandvandevrijekasstroomendesolvabiliteit

Vrije kasstroom

Solvabiliteit
positief

negatief

Hoog

goed

Laag

komterwel

optermijn
problemen
directingevaar

Figuur2.1 Beoordelingvan definanciëlepositievan een bedrijfafhankelijkvan
destructurelevrijekasstroomendesolvabiliteit
Bijeen positieve vrije kasstroom wordt de financiële positie als goed
beoordeeldonafhankelijk ofdesolvabiliteithoogoflaagis(figuur 2.1).Bij
een negatievevrije kasstroom eneenhogesolvabiliteit kan hetbedrijf op
korte termijn nogwelaanzijn verplichtingen voldoen door wat extraleningen aftesluiten.Hierdoor daaltdesolvabiliteit. Hetgevolg isdat het
bedrijf optermijn indecategorienegatievevrijekasstroomenlagesolvabiliteitterechtkomt.Indiesituatie verkeert hetbedrijf indirect continuïteitsgevaar. Het bedrijf heeft te weinig geld om de lopende rente en
aflossingsverplichtingen na te komen en te weinig eigen vermogen om
geld te lenen (Baltussen e.a., 1989).In dit onderzoek is de grenswaarde
van devrije kasstroom inprincipeopnulgesteld. Indepraktijk zal deze
grensechternietzostriktwerkenalshierwordt verondersteld. Enerzijds
zullen bedrijven meteen kleine negatieve vrije kasstroom nog velejaren
kunnen doorboeren, anderzijds zullen er ondernemers zijn die geen genoegen nemenmeteenkleinepositievestructurelevrije kasstroomenhet
bedrijf beëindigen of, in hetgeval vaneenopvolgingssituatie, het bedrijf
nietovernemen.
Daarnaast iseen kleine positieve vrije kasstroom onvoldoende om de
continuïteitvanhetbedrijf tewaarborgen.Alsdevrijekasstroomgelijkis
aannulproduceerthetbedrijf alleenvoldoendemiddelenomdebestaande financieringslasten tekunnen dragen. Alsdeondernemer streeft naar
continuïteit van hetbedrijf zullen opeengegeven momentbepaalde vervangings-en/of uitbreidingsinvesteringen moetenplaatsvinden.Indiesituatie zijn deeigenmiddelen daarvoor meestalonvoldoende,zodatextra
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vreemd vermogen nodig is wat alleen kan worden aangetrokken bij een
positievevrijekasstroom vanredelijke omvang.
Bijde berekening van de gevolgen van extra kosten voor de vrije kasstroom wordt rekening gehouden met het nivellerende effect van inkomstenbelastingen. Daardoor verandert de vrije kasstroom minder dan de
extra kosten.
2.2.2 Bedrijfsindeling voordefinanciële analyse
Erwordt gebruik gemaakt van de individuele gegevens van veehouderijbedrijven (dat is met minimaal 30%van de sbe in veehouderij) uit het
LEI-boekhoudnet van boekjaar 1988/89.Er wordt uitgegaan van het aantal bedrijven en de bedrijfsstructuur uit dat boekjaar. Er wordt geen rekening gehouden met de mogelijkheid van een verbeterde bedrijfsstructuur in het jaar 2000. Wel wordt onderscheid gemaakt tussen bedrijven
diezonder extra milieukosten alin continuïteitsgevaar verkeren en bedrijven, die door milieukosten in continuïteitsgevaar komen. Er worden 4
groepenbedrijven onderscheiden:
1. gespecialiseerde weidebedrijven; bedrijven met meer dan 80%van het
totaal aantalsbevoor rundvee,grasland en voedergewassen;
2. gemengde bedrijven met overwegend rundveehouderij, minder dan
30%van desbein deintensieve veehouderij en minder dan 80%van de
sbein rundveehouderij;
3. gemengde intensieve veehouderijbedrijven; minimaal 30%van het aantal sbe is intensieve veehouderij (varkens, pluimvee of vleeskalveren),
exclusief degespecialiseerde varkenshouderijbedrijven (ditisgroep4);
4. gespecialiseerde varkenshouderijbedrijven; meer dan 80%van het aantalsbebestaat uit varkenshouderij.
De indeling is zodanig dat elk veehouderijbedrijf tot één van de vier
groepen behoort.
De bedrijven die een LEI-boekhouding voeren worden getrokken uit
het Meitellingsbestand.
Getrachtwordteenzodanigegroepbedrijven teselecteren dateen goed
inzicht verkregen wordt in de rentabiliteit en financiële positie van landbouwbedrijven. Voor dit onderzoek betekent dit dat de bedrijven in de
bovenvermelde groepen een goede schatting geven van de gemiddelde
rentabiliteit en degemiddelde financiële positievan devermelde groepen.
Gezien de aantallen bedrijven per groep is de spreiding in resultaten
eveneenseen goedeafspiegeling van de werkelijkheid.
Bedrijven in het LEI-boekhoudnet zijn niet geselecteerd op basis van
moderniteit of in de mate waarop al ingespeeld is op de huidige milieumaatregelen. Hierdoor is het mogelijk dat de extra berekende milieukos-
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tenpergroepbedrijven ietskunnen afwijken vandeextra kostenvanalle
bedrijveninNederland.
In tabel 2.1zijn voor de vier groepen enkele algemene gegevens vermeld.Meergegevensoverdediversebedrijfsgroepen zijn tevinden inde
FIP(Overgaauw e.a., 1990)en de BUL(VanDijk en VanVliet, 1990). Bedrijven metveelpluimveevallenonder degroepgemengd intensievebedrijven. Het aantalgespecialiseerde bedrijven metpluimvee,dat isopgenomeninhetboekhoudnetisvoorhetbetreffende boekjaar tekleinomals
Tabel2.1 Algemenegegevens van de gekozen groepen veehouderijbedrijven in
hetboekjaar1988/89
Weidebedrijven
Aantal steekproefbedrijven
Aantal vertegenwoordigde
bedrijven b)
Totaal aantal sbe
Veestapel(aantal gemiddeld
aanwezig)
melkveea)
vleesveea)
vleesvarkens
zeugen
vleeskalveren
leghennen
slachtkuikens

Gemengd Gemengd
rundvee intensief

Gespec.
varkens

369

88

132

66

31029
212

6633
200

9397
208

5086
212

59
5
23
1
0
54
26

40
8
91
13
0
127
795

15
6
206
58
48
4779
2347

1
2
486
147
0
0
0

23,4
26,8

13,4
23,6

5,5
12,2

1,7
4,5

42
44
14

61
28
11

86
13
1

90
8
2

Grondgebruik (ha)
grasland
totale oppervlakte
Ligging (aantalbedrijven in' %)
mestoverschotgebied
overgangsgebied
mesttekortgebied

a)Melkvee=hetgemiddeldaanwezigaantalmelkkoeien+jongvee,waarbijhetjongveeopbasis
vandemestproduktieisomgerekendnaarmelkkoeien;idemvoorvleesvee(inclusiefschapenengaten)naarvleesvee-eenhedenvan1tot2jaaroud;b)AantalbedrijveninNederlandin1988dat
doordevermeldesteekproeßedrijvenwordtvertegenwoordigd.
Bron:LEI-boekhoudnet.
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afzonderlijke groepindeanalysesmeetenemen.Intabel2.1 ishetgewogen gemiddelde weergegeven: dat wilzeggen,dat rekening gehouden is
met het aantal meitellingsbedrijven dat door éénboekhoudbedrijf wordt
vertegenwoordigd. In tabel 2.1 zijn zowel het aantal bedrijven met een
LEI-boekhoudingals het aantal bedrijven in de meitelling,dat vertegenwoordigdwordt,vermeld.
Omeengoed beeld teverkrijgen van destructurele financiële resultatenzouhetbeterzijngeweestomgegevensvanmeerdereboekjaren tegebruiken. Hetprobleem daarbijisdat degroepen kleiner worden doordat
niet allebedrijven gedurende allejaren deelnemen aan het boekhoudnet
(Baltussene.a.,1989).
Inplaatsvangegevensovermeerdereboekjaren meetenemen,isindit
onderzoek gekozen voor het bepalen van de financiële gevolgen van de
milieumaatregelen bij verschillende niveaus van de opbrengstprijzen.
Hierdoor kan nagegaan worden of het rentabiliteitsniveau invloed heeft
op het aantal bedrijven dat door milieumaatregelen in financiële problemenkomt.Doorcorrectievandeopbrengstprijzen pergroepbedrijven uit
tevoeren wordt deinvloed vandekeuze vanhetboekjaar opderesultatenminimaal.
2.2.3 Correctievan opbrengstprijzen
Uitdereedsgepubliceerdefinanciëleresultateninhetboekjaar 1988/89
blijkt dat er grote verschillen bestaan tussen de financiële resultaten van
dediversesectoren (VanBruchem,1990).Voorrundveewasheteengoed
jaar, voor akkerbouw normaal en voor de intensieve veehouderij (zowel
varkensalspluimvee)eenzeerslechtjaar.Vanwegedezerentabiliteitsverschillen worden per groep verschillende correcties toegepast, om te komentotvergelijkbarestructureleniveaus.
Erisgekozen vooreen correctievandeopbrengstprijzen. Dezecorrectieisdoorberekendnaardevrijekasstroom,waarbijalleennogrekeningis
gehouden met het effect op de te betalen belastingen. De andere posten
(gezinsbestedingen, overigekosten,inkomen buiten het bedrijf) zijn constantverondersteld.Erwordendrieopbrengstprijsniveaus onderscheiden:
lage,normaleenhogeprijzen.Hetnormaleopbrengstprijsniveau iszodaniggekozen,datdedaarbijbehorendeverhoudingtussenopbrengstenen
kostengelijkwordtaandegemiddeldeverhoudingtussenopbrengstenen
kosten van de afgelopen vijftien jaar (Poppe,1990).Het lageen het hoge
opbrengstprijsniveau wordenverkregendoorhetnormaleniveauteverlagen respectievelijk te verhogen met 5procentpunten. Dergelijke schommelingen in bedrijfsresultaten zijn de afgelopen vijftien jaar opgetreden
(Poppe, 1990). In tabel 2.2 zijn per bedrijfsgroep de vrije kasstroom in
88/89endeopbrengstprijscorrecties weergegeven.
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Tabel2.2 Vrijekasstroom in88/89(ingld./bedrijß enopbrengst prijscorrecties
(in%)perbedrijfsgroep
WeideGemengd Gemengd Gespec.
bedrijven rundvee intensief varkens
Vrije kasstroom 88/89

Opbrengstprijscorrectie
hogeprijzen
normaleprijzen
lageprijzen

50900

0%
- 5%
-10%

42100

17700

+4%
-1%
-6%

+ 10%
+ 5%
0%

14600

+14%
+ 9%
+ 4%

BromeigenberekeningenopbasisvanPoppe, 1990.

2.2.4 Analysevanextramilieukosten op bedrijfsniveau
Bijditonderzoek wordt verondersteld dat allebedrijven inde komende
jaren aanbepaaldeminimumeisen opmilieugebied moeten voldoen.
Erwordt verondersteld dat:
- Het mestoverschot wordt afgezet of verwerkt. De kosten van de mestafzet hangen onder andere af van de mestsoort en de ligging van het
bedrijf.
- De mest voldoende lang opgeslagen moet kunnen worden. De minimum opslagcapaciteit hangt af van de wijze waarop de mest afgezet
wordt. Er is verondersteld dat in 2000 een uitrijverbod geldt van septembertotenmet februari.
- De ammoniakemissie wordt nationaal met circa 70% verlaagd, door
aanpassing van de voeding (voermethode en voersamenstelling), door
aanpassing van de huisvesting van dieren (stalaanpassing), afdekken
van mestopslagen endooremissiearme mestaanwending.
- Debemesting van grasland en snijmais verlaagd wordt ter verbetering
van degrondwater- enoppervlaktewaterkwaliteit; voor fosfaat worden
onttrekkingsnormen gebruikt en voor stikstof het advies van de CommissieStikstof (zieparagraaf 2.3.2).
Deze bedrijfsaanpassingen gaan gepaard met extra jaarlijkse kosten en
met investeringen. Verondersteld is dat deze investeringen gefinancierd
worden met vreemd vermogen. Eenextra investering heeft tot gevolg dat
dejaarlijkse kosten (afschrijvingen, rente en onderhoud) toenemen en dat
desolvabiliteit daalt.Eentoename van dejaarlijkse kostenheeft totgevolg
dat devrijekasstroom kleiner wordt. Erisverondersteld datbehalve de te
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betalen inkomstenbelasting de overige factoren (gezinsuitgaven, overige
kosten,inkomenvanbuitenhetbedrijf) nietveranderen.
Het effect van de extra kosten op de inkomstenbelasting betekent dat
de vrije kasstroom minder verandert dan deextra kosten. Verondersteld
isdat maximaal 35%van deextra kosten wordtbespaard op debetaalde
belastingen (Wisman,1991).Dezebesparingisalleen mogelijk alshetgezinsinkomen zonder extra milieukosten zodanig is dat er daadwerkelijk
belastingen betaald zouden worden.Daarbijiservan uitgegaan dat16tot
20% van het gezinsinkomen aan belastingen wordt betaald afhankelijk
van dehoogtevanhetgezinsinkomen (Poppe,1990).Erisniet uitgegaan
van de werkelijk betaaldebelastingen inhetbetreffende boekjaar, omdat
dievoorhetgrootstedeelbetrekkinghebbenopdebehaalderesultatenin
hetvoorgaande boekjaar.
Voorditonderzoek isniet direct van belanghoe demest-enammoniakproblematiek wordtopgelost,maarwelhoehoogdekostenendeinvesteringen vandeoplossingen zijn.Voordeindividuelebedrijven zijnde
volgendeextrakostendoormilieumaatregelen mogelijk:
* mestafzetkosten inclusief kosten voor opslag in mestaanwendingsgebiedencentralemestverwerking;
* mestopslagkosten en kosten afdekken bestaande mestopslagbuiten de
stal;
* kostenemissiearmmestaanwenden;
* kosten voedingsaanpassing (inclusief kosten verlaging N-bemesting
graslandenmaisland);
* kostenstalaanpassingvoorlagereammoniakemissie;
* kostenaanpassingenvoorproduktievandrogeremest;
* besparingop overschotheffing.
Dehoogte vandezeextra kosten hangt af van de aanwezige diersoortenenvandeuitgangssituatieophetbedrijf.Eenbedrijf met bijvoorbeeld
voldoendeopslagcapaciteit maaktgeenextrakostenvoormestopslag.De
extramilieukosten vooreenbepaaldbedrijf inhetjaar2000bestaanuitde
berekende milieukosten indatjaarverminderd metdewerkelijke milieukostenin1988/89.
Bedrijvenmeteenbepaaldeomvangvanhetmestoverschotmoeten nu
reedsoverschotheffing betalen.Voorhetjaar2000isdezeheffing herberekendopbasisvandeverondersteldefosfaatexcreties inhetjaar2000. Mogelijk zullen bedrijven indenaastetoekomsteen deelvan dekosten van
mesttransportover langeafstand encentralemestverwerkingmoetenbetalenviaeenzogenaamde "bestemmingsheffing" (Landbouwschap,1990).
Inditonderzoekwordtnietingegaanopdehoogtevaneendergelijkeheffing. In ditonderzoek zitten allekosten diegemaakt worden voortransport, verwerking en afzet van de overschotmest begrepen in de mestafzetkosten. Er wordt bij de berekening van de mestafzetkosten aangeno22

men dat het prijsniveau van mest in overschotgebieden niet zodanig
wordt opgedreven dat er een grote inkomensoverheveling tussen mestproducerende en mestontvangende bedrijven zou plaatsvinden. Eris vanuitgegaan dat mestontvangende bedrijven een bepaald bedrag voor de
mestbetalen datovereenkomt metdebemestingswaarde ervan.
2.2.5 Scenariokeuze
Per bedrijf worden voor de uitgangssituatie en voor de diverse scenario's met milieukosten bij verschillende opbrengstprijzen de vrije kasstroom en desolvabiliteitberekend (ziefiguur 2.2).Uitdestructurele vrije
kasstroom wordt het effect van extra milieukosten op de continuïteitsmogelijkheden voorbedrijven afgeleid.
Er zijn drie scenario's opgesteld die verschillen in externe factoren. De
externe factoren beïnvloeden de milieukosten voor veehouderijbedrijven.
Deze variatie is aangebracht omdat de betreffende externe factoren nog
onzeker zijn. Deze externe factoren zijn de kosten voor centrale mestverwerking, de acceptatiegraden voor overschotmest en de kosten voor stalaanpassingen ter beperking van de ammoniakuitstoot. In tabel 2.3zijn de
scenario's nader omschreven.Dediverseontwikkelingen zijn zodanig met
elkaar gecombineerd daterzogroot mogelijke verschillen ontstaaninkosten tussen scenario's. De kosten voor centrale mestverwerking zijn bruto
kosten per m3ingaande mest,ditbetekent dat daarop deopbrengsten van
de geproduceerde mestkorrels nog in mindering worden gebracht. De
waarde hiervan isafhankelijk van demestsoort,dieverwerkt wordt.
Tabel2.3 Omschrijvingvandescenario'smetmilieukosten
Lagekosten
Kostencentrale mestverwerking (gld./m3) a)
Acceptatiegraden a)
Kostenstalaanpassingen b)

19,hoog
laag

Basisscen.
29,hoog
basis

Hoge kosten
39,laag
hoog

a)VooreennadereomschrijvingvandezeuitgangspuntenwordtverwezennaarLuesinken
VanderVeen, 1991;b)Eenverdereuitwerkingvandekostenvoorstalaanpassingenperdiersoort
istevindeninparagraaf23.3.

Desolvabiliteit en de vrije kasstroom worden perboekhoudbedrijf voor
8 combinaties van opbrengstprijzen en milieukosten berekend (zie fi23

guur2.2).Opdezewijze wordt eenindruk verkregen over deinvloed op
decontinuïteitvanbedrijveninverschillendesectorenvan:
- dehoogtevandemilieukosten;
- het opbrengstprijsniveau.
Decombinatiesvandeextremen (bijvoorbeeld hogekostenenlageopbrengsten) zijn niet doorgerekend omdat dit binnen dit onderzoek niet
zinvolis.Hetbasisscenariobijnormaleopbrengstprijzen isdeuitgangssituatie.Ten opzichte daarvan wordt het effect berekend van verandering
inopbrengstprijzen oftoenamevandemilieukosten.Deresultatenvande
extreme combinaties zijn te berekenen door de effecten van opbrengstprijs-enkostenveranderingoptetellen.

Scenario's

Opbrengstprijsverwachting
hoog

normaal

Zondermilieumaatregelen

x

x

Lagekostenscenario
Basisscenario
Hogekostenscenario

x

x
x
x

laag

Figuur22 Situatieswaarinperbedrijfdevrijekasstroom endesolvabiliteitzijn
berekend
2.3 Uitgangspunten
2.3.1 Algemeen
Dekostenvoorafzet vanmestbuitenheteigenbedrijf wordenbepaald
door de grootte van het mestoverschot en door de kosten per m3.Het
hangt van een groot aantal externe factoren af hoe groot het mestoverschotisenwelkeprijsbetaaldmoetwordenvoordeafzet vanmest.Inparagraaf 2.3.2 is aangegeven tegen welke achtergrond de kosten van
mestafzet tot stand zijn gekomen. Hierbij isgebruik gemaakt van debeschikbaremestoverschot-,mesttransport-,enverwerkingsmodellenopregionale en nationale schaal binnen het LEI (Luesink en Van der Veen,
1989).
Naast deze externe factoren zijn uitgangspunten noodzakelijk betreffende dekostenvanmilieumaatregelen dieopdeafzonderlijke bedrijven
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genomendienenteworden,dezogenaamde internebedrijfsfaetoren. Deze
zijninparagraaf2.3.3weergegeven.
2.3.2 Uitgangspuntenmetbetrekkingtotexternebedrijfsfaetoren
Omopbedrijfsniveau hetmestoverschot ende mestafzetkosten tekunnen vaststellen zijn uitgangspunten noodzakelijk. Dit geldt ook voor de
kosten voor hetwegwerken van de mestoverschotten. Omdat daarin nog
veelonzekerefactorenzittenzijndemeestonzekereuitgangspunten gevarieerdomdaardooreenvariatieinmestafzetkosten teverkrijgen.Dezevariatie had ook verkregen kunnen worden door andere uitgangspunten te
variëren. Deze uitgangspunten komen overeen met de uitgangspunten
vanscenario's indeonderzoeken van Luesink enVanderVeen (1992) en
Oudendag (1992), waarin een uitgebreidere beschrijving en motivering
vandezeuitgangspuntenistevinden.Aandeberekeningen liggendevolgendeuitgangspuntentengrondslagvoorhetjaar2000:
- in2000magperjaarperhamaisland,graslandenoverigbouwland respectievelijk 75,110en70kgP205toegediendwordenuitdierlijke mest
en maximaal 75,360 en 90 tot 225 kg N (Goossensen en Meeuwissen,
1990).Erisdaarbijgeenonderscheidtussengrondsoorten;
- ontwikkelingen in de veestapel op nationaal niveau:het aantal fokvarkens en slachtkuikens daalt met 5%,de melkveestapel daalt met 20%,
het aantal vleeskalveren en het aantal leghennen daalt met 35%;het
aantal vleesvarkens blijft gelijk en de vleesveestapel (inclusief schapen
engeiten)neemtmet37% toe;
- de voeding van dieren is aangepast waardoor de Pen N uitscheiding
perdierafneemt. Daarnaastneemtdemestproduktieperdier(inm3)af
(ziebijlage1);
- bijbeidescenario'smeteenhogeacceptatiegraadzijnde mogelijkheden
voor mestplaatsing per ha in de mesttekortgebieden ongeveer even
groot als in 1989;bijhetscenariomet een lage acceptatiegraad worden
de afzetmogelijkheden beperkt (zie ook Luesink en Van der Veen,
1991);
- de bruto kosten voor centrale mestverwerking variëren tussen de scenario's van ƒ 19tot ƒ 39per m3 mest voor de verschillende scenario's
(zietabel2.4);
- destallenzijn aangepastopallebedrijven. Voorpluimvee wordt uitgegaan van reeds bekende concrete aanpassingen, voor de overige diersoorten zijn aannames opgesteld. De kosten zijn weergegeven in
tabel2.7.
Vooreen uitgebreide beschrijving van de resultaten van de berekeningen op regionaal en nationaal niveau wordt verwezen naar Luesink en
Vander Veen (1992) en Oudendag (1992).Het mestoverschot op bedrijfs25

niveau isvoor allescenario's gelijk enbedraagt 21,1miljoen ton.Debenodigde mestverwerkingscapaciteit is resultaat van een optimalisatie en bedraagt voor het lage kosten,basis-en hoge kosten scenario respectievelijk
10,9, 10,4 en 13,6 miljoen ton. De ammoniakemissie varieert in geringe
mate tussen de scenario's en resulteert in een reductie van ongeveer 70%
tenopzichte van 1980.
Dekosten voor afzet van hetmestoverschotzijn resultaat van modelberekeningen. In deze berekeningen wordt het overschot op een zo goedkoop mogelijke wijze afgezet naar andere bedrijven of mestverwerkingsfabrieken. In de mestafzetkosten zijn alle kosten voor de overschotmest
opgenomen. Ditbetreft emissie-arme opslag,transport,emissie-arme aanwending en verwerking (op bedrijven of centraal). Voor dit onderzoek
zijn dekostenper gebied (mestoverschotgebied, overgangsgebied ofmesttekortgebied; gespecificeerd in Luesink en Van der Veen, 1992) herverdeeld over de diverse mestsoorten, waarbij de verdeling gebaseerd is op
de huidige mestbanktarieven. Een uitgebreidere beschrijving van de gevolgde rekenwijze enderesultaten daarvan isweergegeven inbijlage 3.In
tabel 2.4 zijn de resultaten voor vleesvarkensmest (het grootste deel van
het mestoverschot) weergegeven. Bijhet lagekostenscenario zijn de mestafzetkosten per m3in mestoverschotgebieden ongeveer ƒ14hoger dan de
huidigemestbanktarieven (IKC-V,1990).
Tabel2.4 Geschatteafzetkosten (ingld. perm3)voorvleesvarkensmest in 2000
afhankelijkvanliggingvanhetbedrijfenhetscenario
Gebied

Overschot
Overgangs
Tekort

Scenario
lagekosten

basis

22,15
16,10
5,00

27,50
18,45
5,35

«

hogekosten
34,15
28,40
10,00

2.3.3 Interne bedrijfsfactoren
Binnen dit onderzoek is verondersteld dat bedrijven zich aanpassen
aandemilieuwetgeving. Voorindividuelebedrijven kan dit betekenen:
a. aanpassing van de voeding van dieren (ander, meer soorten voeders;
besparing vandrinkwater; verlagingN-bemesting voedergewassen);
b. bijbouwen van afgedekte mestopslag en afdekken van bestaande niet
afgedekte mestopslagbuiten destal;
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c. emissie-arm mestaanwenden;
d. aanpassen stallen zodat deze emissie arm worden en/of een drogere
mest produceren.
Voor alle extra kosten en investeringen is verondersteld dat de bedragen inclusief BTWen subsidies zijn,met andere woorden de hier genoemdebedragen zijn netto-bedragenvoor de bedrijven.
ad a. Op het terrein van de voeding van dieren betekent een bedrijfsaanpassingin de varkenshouderij en de rundveehouderij dat bespaard wordt
op drinkwater. Daarnaast worden de mineralengehalten van mengvoedersverlaagd waardoor demineralenuitscheiding perdier lager wordt.
Binnen de melkveehouderij wordt de bemesting met stikstof verlaagd
waardoor het N-gehalte van gras lager wordt. Daarnaast is rekening gehouden met ontwikkelingen in de technische resultaten (Luesink en
Van der Veen, 1991).De gevolgen van deze veranderingen voor de mestproduktie en desamenstelling van de mest van de verschillende diersoorten staan vermeld in bijlage 1. In tabel 2.5 is vermeld wat de veronderstelde extra kosten en investeringen zijn van de bedrijfsaanpassingen op
het terrein van voeding. De kosten en investeringen voor beperking van
hetwaterverbruik zijngebaseerd op aannames.
Tabel25 Kostenen investeringen van aanpassing van devoedingvan dieren
aandemilieueisen
Kosten(gld./dier/jaar)
voer*)
Melkvee*)
Vleesvarken
Zeug
Leghen
Slachtkuiken

45
2,40
22,90
0,22
0,20

waterverbruik
10
2
10

Investeringen voor
repentir igwaterverbruik :(gld./dier)

50
10
50

-

*)VoormelkveegebaseerdopverlagingvanN-bemesÜnggraslandvan400naar325kgNflia/
jaar,waarvandekostenf 90perhaperjaarbedragen;deverlagingvandeN-bemestingopmaisland naar75kgperhakostf 120perhaperjaar(GoossensenenMeeuwissen, 1990;beidebedragenzijnnettokosten,erisonderandererekeninggehoudenmetopbrengstdervingenmetbesparingopdebemestingskosten). Voorvarkensenpluimveezijndeextravoerkostenafkomstiguit
Baltussen,e.a.,1990.
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adb.In2000moetdemestvoldoendelangkunnenwordenopgeslagenin
een afgedekte mestopslag. Er wordt uitgegaan van een uitrijverbod van
zesmaanden envaneenverlagingvandemestproduktie perdier(ziebijlage1).Ditbetekentdatopgraslandgedurende6maandenmestkanworden uitgereden. Op bouwland kan alleen aan het begin van het
groeiseizoen mest uitgereden worden. Verondersteld is verder dat de
mestopheteigenbedrijf opgeslagen moetkunnen worden.Ditgeldtniet
voor bedrijven met vleesvarkens en/of pluimvee inmestoverschotgebiedendiedemestafzetten intekortgebiedenofnaardemestverwerking.De
kosten vanmestopslagisvoordezebedrijven indeafzetkosten van mest
inbegrepen.
Dekosteneninvesteringenvoorhetbijbouwen vanextraopslagcapaciteit bedragen respectievelijk ƒ 15,35per m3 per jaar en ƒ 118,- per m3.
Voorhetafdekken vanbestaandemestopslagbuitendestalzijnkostenin
rekeninggebrachtvanƒ3,12m3/jaar metbijbehorende investeringen die
10maalzohoogzijn(LuesinkenVanderVeen,1991).
ad c.In2000moetallemestemissie-arm aangewend worden.Intabel2.6
zijndekostenvoorhetemissie-armaanwendenvandemestvermeld.
Tabel2.6 Kosten voor hetaanwenden vandiverse mestsoorten in 1989 enin
2000(exclusiefbesparingopkunstmest-N)
Techniek/methode

1989

Uitbrengendrijfmest(gld./m3)
Uitbrengenvastemest(gld./m3)
Onderwerkenvastemest(gld./ha)

3
7
0

2000
7
7
100

Bron:LuesinkenVanderVeen,1991.

De kosten vermeld in tabel 2.6 zijn exclusief de besparing op kunstmeststikstof. De besparing op kunstmeststikstof wordt per bedrijf berekend.Daarbijwordtrekeninggehoudenmetdehoeveelheid werkzameN
diein1989enin2000ophetlandgebrachtwordt.Dehoeveelheid werkzameN isafhankelijk vandemesthoeveelheid en van de werkingscoëfficiënt van de N in de mest.Enerzijds wordt door de fosfaatnormering in
2000mindermestopheteigenlanduitgeredendanin1989. Anderzijds is
de werkingscoëfficiënt van de N in de uitgereden mest in 2000 hoger,
doordat de mest emissiearm wordt aangewend en doordat de mest vlak
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voor of tijdens het groeiseizoen wordt aangewend. Beide veranderingen
zijnmeegenomenindeberekeningvandebesparingopkunstmest-N.
Vooroverschotmest zijn de kosten voor emissiearm mest aanwenden
en dekostenbesparing op kunstmeststikstof inbegrepen in de mestafzetkosten.
ad d. Delaatste categoriebedrijfsaanpassingen vormt de stalaanpassing.
Daarbij wordt onderscheid gemaakt tussen de verschillende diercategorieën.Voorlegkippen isverondersteld dat er uitgaande van batterijhuisvesting een ontwikkeling plaatsvindt naar systemen met een droge
mestproduktie, in eerste instantie ter beperking van de mestafzetkosten.
Metdiestalsystemenwordtdaarnaastdeammoniakemissiemetmeerdan
50% gereduceerd. De kosten daarvan bedragen ƒ 0,48 per kip per jaar.
Voorslachtkuikens isverondersteld dateraanpassingen gedaan worden,
waardoorhetstrooiseldrogerwordtendeammoniakuitstootmet25% afneemt.Dekosten daarvan bedragen ƒ0,22per gemiddeld aanwezigkuikenperjaar(VanHorne,1990).
Voor de overige diercategorieën iser verondersteld dat er stalaanpassingen ontwikkeld worden meteenreductiepercentage van 50%.Dekosten daarvan zijn nog onbekend. Daarom worden de kosten daarvan
gevarieerdvoorde verschillendescenario's. Intabel 2.7zijnperscenario
Tabel2.7 Jaarlijksekosten(ingld./dier/jaar)vanstalaanpassingenbijdriescenario'svoordeverschillendediersoorten
Vleesvarkens

Zeugen

Melkvee

Vleesvee

Lagekostenscenario
- kostenperdier

2

10

20

10

Basisscenario
- var.kostenperdier
- kostenperbedrijf*)

7,5
7500

30
7500

50
4000

25
4000

Hogekostenscenario
- var.kostenperdier
- kostenperbedrijf*)

15
15000

60
15000

100
8000

50
8000

*)Alsslechtsenkeledierenvaneenbepaaldecategorieopeenbedrijfaanwezigzijnwordennietde
volledigevastekosteninrekeninggebracht.
Bron:Baltussen,e.a.,1990.
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dejaarkosten per dier vermeld (naar Baltussen e.a., 1990).Voor het lage
kostenscenario isverondersteld dat de aanpassingen dermate eenvoudig
zijn datergeeneffect isvanbedrijfsgrootte opdekostenervan.Inhetbasis-enhethogekostenscenarioisverondersteld datdeinvesteringenvoor
eendeelvariabelenvooreendeelvastzijn.Hierdoorzijndekosteneninvesteringen per dier in dezescenario's voor degrotebedrijven lager dan
voorkleinebedrijven.Voorallestalaanpassingen wordtverondersteld dat
deinvesteringen vijf maal dejaarkostenbedragen, met andere woorden,
dejaarkostenbedragen20%vandeinvesteringen.
Inbijlage2zijnvoordeverschillendescenario'spergroepbedrijven de
gemiddeldekostenvanstalaanpassingen vermeld.
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3. RESULTATEN

3.1 Inleiding
In dit hoofdstuk zijn de resultaten van de berekeningen weergegeven.
In paragraaf 3.2zijn voor de bedrijven in de afzonderlijke groepen de extra milieukosten en investeringen weergegeven. In paragraaf 3.3 is de financiële positie van de bedrijven zonder extra milieukosten beschreven.
Tevens ishierin vermeld hoe de financiële positie verandert indien wordt
uitgegaanvan verschillende niveausvan opbrengstprijzen.
Inparagraaf 3.4isweergegeven wat de invloed van deextra milieukosten en milieu-investeringen isop de financiële positie van bedrijven in de
verschillende groepen. Verder is beschreven op welke punten de bedrijven, die in continuïteitsgevaar komen, afwijken van bedrijven die niet in
continuïteitsgevaar komen door de extra milieukosten. In paragraaf 3.5
wordt ingegaan op de regionale verschillen en in paragraaf 3.6 op het effect van debedrijfsgrootte opmilieukosten enfinanciële positie.
3.2 Extramilieukostenvoor bedrijven
Voor debepaling van deextra milieukosten ishet nodigna tegaan hoe
grootdemilieukosten zijn geweestinhetuitgangsjaar 88/89.Daarbij worden devolgendeposten uithetboekhoudsysteem alsmilieukosten meegerekend:
- mestafzetkosten (als voor mestafzet betaald wordt) minus mestopbrengsten (als voor mestafzet geld ontvangen wordt); hierop worden
dekosten voorbovengrondse aanwending van dezemest in mindering
gebracht, omdat de afvoer van de mest meestal niet door de mestproducentzelf wordt gedaan (Baltussene.a.,1991);
- overschotheffing;
- kosten voor mestinjectie/zodebemesting in loonwerk (alleen de meerkostentenopzichtevanbovengrondse aanwending);
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- kosten voor reeds gebouwde mestopslag ten behoeve van het milieu;
verondersteld isdatallemestopslagbuitendestaltenbehoevevanhet
milieuis.
In tabel 3.1zijn per bedrijfsgroep de milieukosten in het uitgangsjaar
1988/89weergegeven.
Tabel3.1 Gemiddeldemilieukosten (in gld./bedrijf/jaar) inhetjaar 1988/89per
groepveehouderijbedrijven
WeideGemengd
bedrijven rundvee

Gemengd Gespec.
intensief varkens

Mestafzetkosten
Mestverkopen(-/-)
Besparinguitrijkosten(-/-)

8
38
86

74
135
238

1954
362
1524

3344
151
3071

Gecorrigeerde afzetkosten

-116

-299

68

122

Overschotheffing
Kostenvoorinjectie/zodebemestinginloonwerk
Kostenopslagbuitenstal

89

315

1509

2546

3
2508

0
2076

0
974

0
979

Totaal

2484

2092

2551

3648

Doordeveranderendemestsamenstellingenstrengeremilieueisenveranderen de mestproduktie en het mestoverschot op bedrijfsniveau voor
de verschillende groepen bedrijven. In tabel3.2isweergegeven welk effectdezeontwikkelingenvoorhetgemiddeldebedrijf pergroephebben.
De mestproduktie daalt sterk op de bedrijven door besparing op het
waterverbruik. Door het gebruik van fytase en synthetische aminozuren
in het voer daalt ook deuitscheiding van fosfaat en stikstof via demest.
Dit geldt vooral voor debedrijven met intensieve veehouderij. Door de
strengere bemestingsnormen mogen minder mineralen op het eigen bedrijf aangewendwordenenmoetmeerwordenafgevoerd naaranderebedrijvenofnaardecentralemestverwerking.
Uit tabel 3.2 blijkt dat de mestproduktie voor alle groepen bedrijven
daalt. Voor de groep gespecialiseerde varkensbedrijven daalt zelfs het
mestoverschot inm3in2000tenopzichtevan 1989.Hierbijdientbedacht
tewordendatdesamenstelling vaneenm3 mestin1989nietgelijkisaan
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Tabel3.2 Gemiddeldemestproduktieen mestoverschot(in m3perbedrijflperbedrijfsgroepvoorhetjaar1988/89envoordescenario'sinhetjaar2000
*)

Weide- Gemengd Gemengd Gespec.
bedrijven rundvee intensief varkens
1989
- mestproduktie
-mestoverschot

1501
2

1270
37

1649
723

1917
1518

2000
-mestproduktie
-mestoverschot

1313
147

1047
267

1138
766

1391
1267

*)Hetaantaldieren,hetaantalhacultuurgrondenhetbouwplanisperbedrijfgelijkvoorbeidejaren.

eenm3mestin2000(ziebijlage 1).Alspercentagevandetotaleproduktie
neemt het mestoverschot voor de gespecialiseerde varkensbedrijven toe
vanbijna 80%in88/89totruim90%in2000. Voordebedrijven metrundvee neemt het mestoverschot gemiddeld per bedrijf per jaar met enkele
tientallentotenkelehonderdtallenm3mesttoe.Voordiebedrijven zijnde
overschotten gemiddeld eenrelatief kleindeelvandetotale mestproduktie,namelijk 1 tot3%in88/89en10tot30%in2000.
Intabel3.3zijnenkelegegevensopgenomenoverdemestopslagcapaciteit in 1989en welk deel afgedekt was. De extra opslagcapaciteit isbepaald aan de hand van de hoeveelheid mest die op het eigen bedrijf
aangewend wordt,de verdelingtussen grasland enbouwland en deverdelingoverhetjaarvandemestproduktie vanrundvee.Bijdeberekening
vandeextraopslagcapaciteit isineersteinstantie alleen rekeninggehoudenmetdiemestdieopheteigenbedrijf wordtaangewend.Daardooren
doordelageremestproduktieperdierendestrengere bemestingsnormen
isdebenodigdeextraopslagcapaciteitopheteigenbedrijf tamelijk gering.
Hetdeelvandeoverschotmestdatopanderebedrijven wordtaangewend
(ongeveerdehelft vanhetmestoverschot),moetookopgeslagen worden.
In tabel 3.3 is daarom ook de extra mestopslagcapaciteit weergegeven,
vermeerderd methetmestoverschot.Alsextramilieukostenzijnmeegerekend hetafdekken vandebestaandeopenopslagcapaciteitbuiten destal
enhetbijbouwen vanextra(afgedekte)mestopslagbuitendestal.
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Tabel33 Mestopslagcapaciteit gemiddeld perbedrijf in het uitgangsjaar 1989
endeextraopslagcapaciteit in2000perbedrijfsgroep

Mestopslagcap. 1989(m3)
buitende stal(open)
buiten de stal(dicht)
indestallen
Totaalopslag (m3)
opslagcapaciteit (maanden)
Extra opslagcapaciteit
2000(m3)
ideminclusief overschot

Weidebedrijven

Gemengd
rundvee

50
114
447

60
75
405

33
30
601

25
38
1026

611
5,0

540
5,2

664
4,9

1089
6,8

63
106

61
120

13
326

1
339

Gemengd Gespec.
intensief varkens

Bron: LEl-boekhoudnet.

In tabel 3.4 zijn voor het gemiddelde bedrijf per groep de extra milieukosten vermeld bijde drie scenario's (zieparagraaf 2.2.3en2.2.4).In bijlage 2 is aangegeven welke kostenposten stijgen per groep bedrijven. De
extra milieukosten zijn berekend door de berekende milieukosten in 2000
teverminderen metdemilieukosten in 1988/89.
Tabel3.4 Extra milieukosten (in % van detotale kosten) perscenario per bedrijfsgroep
Scenario
Lage kosten
Basis
Hoge kosten

WeideGemengd Gemengd Gespec.
bedrijven rundvee intensief varkens
1,9
4,4
7,3

2,2
5,3
8,9

4,0
6,8
10,2

5,9
10,2
15,2

Het verschil in kosten tussen de scenario's bestaat uit een verschil in
kosten voor stalaanpassingen en een verschil in kosten voor afzet van het
mestoverschot (door verschillen in kosten voor centrale mestverwerking).
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Dezefactoren blijken vooral bijbedrijven metintensieve veehouderij een
groteinvloedtehebbenopdemilieukosten.Detoekomstigemilieukosten
zijndusafhankelijk vandeontwikkelingenophetgebiedvandemestverwerking en mestacceptatie en op het gebied technieken voor beperking
vandeammoniakemissieuitdestallen.Tenopzichtevandemilieukosten
inhetuitgangsjaar 1988/89isvoorhetjaar2000minimaaleenvertienvoudigingteverwachten.Ondanksdezeverwachtetoenameblijft inbijnaalle
gevallen hetaandeelvandemilieukosten indetotalekostenonderofgelijkaan 10%.
Intabel 3.5isweergegeven wat deopbouw van deextra milieukosten
isbij het basisscenario. In bijlage 2 is dit ook voor de andere scenario's
weergegeven. Alleen de kosten voor stalaanpassingen en mestafzet verschillenbijdeanderescenario's.
Tabel33 Samenstellingvan deextra milieukosten (gld. perbedrijfperjaar)per
bedrijfsgroepvoorhetbasisscenario
Weidebedrijven

Gemengd
rundvee

Gemengd Gespec.
intensief varkens

Extra voerkosten
Extra overschotheffing
Verkleining mestvolume
Stalaanpassingen NH3
Extra opslagkosten
Extra aanwendingskosten
Extra mestafzetkosten

2473
-34
675
8935
-680
-312
3522

2145
-101
768
11635
-712
-916
6908

4038
-75
3452
13837
-615
-1252
18485

4799
-668
2450
20018
-889
-1705
33724

Totaalextra milieukosten

14570

19736

37870

57729

Uit tabel 3.5blijkt dat bij het basisscenario op bedrijven met rundvee
het grootste deel van de extra milieukosten bestaat uit kosten voor stalaanpassingen. Bij bedrijven met intensieve veehouderij zijn de kosten
voor stalaanpassingen weliswaar hoger dan bij bedrijven met rundvee,
maar demestafzetkosten vormen daar toch degrootstekostenpost.Voor
allegroepenbedrijvenwordtdeoverschotheffing lagerdoordatde heffing
in2000berekend isopbasisvandeberekendeP-excretie,diein2000lager
is door voeraanpassingen. Dekosten voor mestopslag nemen af. Ditbetreft echteralleendekostenvooropslagvanmestdieopheteigenbedrijf
wordt aangewend. Door de strengere mestnormen en door de lagere
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mestproduktiesperdierwordtermindermestopheteigenbedrijf aangewend, waardoor ook de benodigde opslagcapaciteit kleiner is. Voor de
overschotmest, dieop anderebedrijven wordt aangewend (circa de helft
vanhetoverschot)isookopslagcapaciteit nodig,deelsophet mestproducerende bedrijf en deels in de buurt van de mestontvangende bedrijven
(zieook tabel3.3enLuesink en Vander Veen,1992).Dekosten daarvan
zijn inbegrepen indeextra mestafzetkosten. Hetzelfde geldtookvoor de
extraaanwendingskosten vanmestopheteigenbedrijf.In2000wordt de
mestaanwendingperm3duurder,maardoordatdetoegestanehoeveelheden per ha aanzienlijk lagerzijnener door deemissie-arme aanwending
eenbesparingopkunstmest-Noptreedt,zijndetotaleaanwendingskosten
voor mest op het eigen bedrijf in het jaar 2000gemiddeld lager dan in
88/89.
Een deel van deextra kosten van bedrijven bestaat uit jaarkosten van
investeringen.Intabel3.6zijnbijdedriescenario'sdegemiddeldeinvesteringenpergroepbedrijven vermeld.
Tabel3.6 Extra milieu-investeringenperbedrijßtypeperscenario(in 1.000gld.
perbedrijft
Weide- Gemengd Gemengd Gespec.
bedrijven rundvee intensief varkens
Lagekostenscenario
Basisscenario
Hogekostenscenario

5,0
43,2
87,8

5,6
57,0
1143

22,0
81,9
148,7

18,0
105,7
206,8

Uittabel3.6blijkt dat deinvesteringsbedragen bijhet lagekostenscenario voor de verschillende groepen bedrijven niet sterk verschillen.De
extra investeringen blijven beperkt totenkele tienduizenden guldens per
bedrijf.Bijhetbasisscenarioinvesterenhetgemengdeintensievebedrijf en
het gespecialiseerde varkensbedrijf ongeveer een ton per bedrijf, het gemiddeldeweidebedrijf engemengdakkerbouw/rundveebedrijf moetdan
circa40tot60duizendguldeninvesteren.Bijhethogekostenscenariovariëren de extra investeringen ten behoeve van het milieu van circa 1ton
voor deweidebedrijven totruim 2tonvoordegespecialiseerde varkensbedrijven.
Intabel3.7isvoorhetbasisscenariodeopbouwvandemilieu-investeringenweergegeven.Daaruitblijktdathetgrootstedeelvandemilieu-investeringen bestaatuitdeinvesteringen vooremissie-armestallen.Bijhet
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hogekosten scenarioisdateengroter deel,bijhet lagekosten scenariois
datongeveerdehelft vandeinvesteringen.Deinvesteringenvoordrogere
mestproduktiebedragenbijdebedrijven metintensieveveehouderijcirca
15.000gulden perbedrijf. Bijdegemengd intensievebedrijven ishetbedrag wat hoger doordat daarbij een aantal bedrijven met legkippen zit,
die investeren in andere batterijsystemen. De negatieve investeringen
voormestopslaghangensamenmetdenegatievekostendaarvoor.
Tabel3.7 Opbouw van de extra milieu-investeringen per bedrijfstype voor het
basisscenario(in1.000gld.perbedrijf)
Weidebedrijven

Gemengd
rundvee

Gemengd Gespec.
intensief varkens

Stalaanp.bep.NH3-emissie
Produktievan drogere mest
Opslagmesteigen bedrijf

44,7
3,4
-5,7

58,2
3,8
-5,9

69,2
17,3
-5,1

100,1
12^
-7,4

Totaal

43,2

57,0

81,9

105,7

3.3 Financiëleuitgangspositie
In tabel 3.8 is een aantal kengetallen met betrekking tot de financiële
positie van de bedrijfsgroepen in het uitgangsjaar 88/89 weergegeven.
Hierbij is nog geen correctie aangebracht voor de hoogte van de opbrengstprijzen.
Uittabel3.8blijkt datertussendediversebedrijfsgroepen aanzienlijke
verschillen in financiële positie zijn. Voor bedrijven met intensieve veehouderijzijnzoweldesolvabiliteit alsdevrijekasstroomlagerdandiebij
bedrijven met rundveehouderij. De verschillen in kasstroom worden
vooralbepaald doorverschilleninhetniveauvandeprijzen vanProdukten en produktiemiddelen inhet gekozen boekjaar (VanBruchem,1990).
De prijzen waren in 1988/89 voor de melkveehouderij ten opzichte van
anderejarenzeer gunstig envoor de varkens-enpluimveehouderij zeer
ongunstig.Doordatdeaflossingen voorweidebedrijven hogerwaren,zijn
deverschilleninvrijekasstroomkleinerdandeverschilleninkasstroom.
Behalve het niveau is ook de spreiding van de bedrijfsresultaten belangrijk. In tabel3.9isnaast degemiddelde vrije kasstroom ook een frequentieverdeling van de vrije kasstroom weergegeven. De spreiding in
vrijekasstroomlijktgrotertezijnvoordegespecialiseerde bedrijven.
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Tabel3.8 Kengetallen voordegemiddeldefinanciëlepositievangroepen veehouderijbedrijven inhetboekjaar88/89(in1.000gld. of%)
Weidebedrijven
Solvabiliteit (%)
75,2
Totaalvermogeneindbalans 1436
Kasstroom
Aflos,op leningen (-/-)
Betaalderente (-/-)
Vrije kasstroom

Gemengd
Gemengd Gespec.
akk./rundv. intensief varkens
75,4
1270

67,1
1250

60,1
1077

108,6
34,9
22,8

775
15,8
19,6

67,0
223
27,0

65,9
24,2
27,0

50,9

42,1

17,7

14,6

11,3

12,0

11,9

Aflossing +betaalde rente
Als % van vreemd vermogen 16,2

Tabel3.9 Deverdeling vandebedrijven inprocenten naar afwijkingen ten opzichtevandegemiddeldevrijekasstroomvoordebedrijfsgroepen inhet
boekjaar88189
Afwijkingen to.v.
degemiddelde vrije
kasstroom per groep
Kleinerdan -50.000
-50.000tot-30.000
-30.000tot-10.000
-10.000tot 10.000
10.000tot 30.000
30.000tot 50.000
50.000en groter
Gemiddelde vrije kasstr.

Weidebedrijven

Gemengd
rundvee

Gemengd Gespec.
intensief varkens

11
15
22
16
12
7
17

9
18
21
19
12
7
14

13
12
19
20
16
8
12

12
14
20
16
12
3
23

50900

42100

17700

14600

Het percentage bedrijven met een negatieve vrije kasstroom varieert
van 11% voor weidebedrijven tot 40% voor de gespecialiseerde varkensbedrijven.
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Zoals-inparagraaf 2.2.3isweergegevenwordendefinanciële resultaten
van het boekjaar 88/89 gecorrigeerd naar een structureel niveau via een
correctievandeopbrengstprijzen. Daarbijisookberekend watdeinvloed
isvanlageofhogeopbrengstprijzen. Intabel3.10zijn deresultaten daarvanweergegeven.Decorrectieszijnzodaniggekozendatde bedrijfsgroepenbetervergelijkbaar worden.
Tabel3.10 Financiële resultaten van groepen veehouderijbedrijven na correctie
vandeopbrengstprijzen naareenhoog,normaalenlaagniveau
Weide- Gemengd Gemengd Gespec.
bedrijven rundvee intensief varkens
Hogeopbrengstprijzen
vrijekasstr.(1.000gld.)
%bedr.metneg.vk
opbrengsten/kosten (%)
Normale opbrengstprijzen
vrijekasstr.(1.000gld.)
%bedr.metneg.vk
opbrengsten/kosten (%)
Lageopbrengstprijzen
vrijekasstr.(1.000gld.)
%bedr.metneg.vk
opbrengsten/kosten (%)

42,9
15
91,6

43,5
13
85,9

53,8
18
92,5

54,8
16
94,2

32,4
21
87,0

32,4
22
81,8

36,0
23
88,3

37,2
21
90,1

21,2
33
82,5

20,7
31

17,1
39
84,1

18^
38
86,0

77,7

Voor vrijwel allegroepen bedrijven geldt dat ruim 20%van de bedrijven in gevaar komt indien uitgegaan wordt van normale opbrengstprijzen.Degemiddeldevrije kasstroombedraagt ruim 30.000gulden. Bijde
bedrijven met intensieve veehouderij is de invloed van hoge of lage opbrengstprijzen opdevrije kasstroom groter dan opde rundveebedrijven.
Ditkomtdoordatbijdeintensieveveehouderijbedrijven deomzetperbedrijf groter isdan opderundveebedrijven. Alsdeopbrengstprijzen hoog
zijn komter nog altijd circa 15%van debedrijven in continuïteitsgevaar.
Worden de opbrengstprijzen echter lager dan neemt het percentage bedrijven incontinuïteitsgevaar toemet10tot17%.
In tabel 3.11 zijn voor het geval van normale opbrengstprijzen per
groep de bedrijven die in continuïteitsgevaar komen vergeleken met de
bedrijven die niet in continuïteitsgevaar komen. Daaruit blijkt dat voor
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alle groepen bedrijven geldt dat de bedrijven die in continuïteitsgevaar
verkeren:
- een kleinerebedrijfsomvang (circa 20%kleiner) hebben, waardoor het
totalevermogenlageris;
- eenkleineraandeeleigenvermogen (solvabiliteit)hebbenondankseen
lagertotaalvermogen;
- eenslechtereopbrengsten/kosten verhoudinghebben.
Tabel3.11 Kenmerken van bedrijven diewelen niet incontinuïteitsgevaarverkerenbijnormaleopbrengstprijzen
Weide
bedrijf

Gemengd Gemengd Gespec
rundvee
intensief varkens

Continuïteitsgevaar

ja nee

ja nee

%bedrijven

21

79

22

78

23

77 21

79

Solvabiliteit(%)
Totaalvermogen
(miljoenguldens)
Totaalsbe
Opbr./kosten (%)

72

76

68

77

57

70 44

64

Leeftijd ondernemer
%bedrijf metopvolger

1,2 1,5
185 219
79 89
49
36

47
33

ja nee ja nee

1,0 1,4 1,1 1,3 0,9 1,1
174 207 160 222 188 218
71 85 77 92 86 91
46
33

50
40

47
31

49 41
39 7

Uittabel3.11 blijktverder datbijdegespecialiseerde varkensbedrijven
dieincontinuïteitsgevaar verkeren ditvooralwordtveroorzaaktdoor de
slechtesolvabiliteit enniet door een slechteopbrengsten/kosten verhouding.Hetisnatuurlijk welzodatbedrijven metveelschuldeneerdereen
gunstiger rentabiliteit nodig hebben om aan de rente en aflossingsverplichtingen te kunnen voldoen dan bedrijven met relatief veeleigen vermogen. Voor de overigegroepen geldt dat debedrijven in continuïteitsgevaarvooraleenslechteopbrengsten/kosten verhoudinghebbenenniet
zosterkverschillenwatbetreft desolvabiliteit.
Bijallebedrijfsgroepen behalvedeweidebedrijven isdeondernemerop
bedrijven die in continuïteitsgevaar komenjonger dan op de andere bedrijven. Dit betekent dat een groot aantal jongere ondernemers in continuïteitsgevaar verkeert.Ditzijn waarschijnlijk bedrijven methoge finan40
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cieringslasten, die door de matigtotslechteopbrengsten/kosten verhoudingnietopgebrachtkunnenworden.
3.4 Invloedextramilieukosten
3.4.1 Algemeen
Door deextra milieukosten nemen debedrijfskosten toe waardoor de
vrije kasstroom van het bedrijf afneemt. Vooral de verkleining van de
vrije kasstroom kan voor bepaalde bedrijven de druppel zijn die de emmerdoetoverlopen.Demilieu-investeringenzorgenvooreenafname van
desolvabiliteit vanhetbedrijf.Hetbalanstotaalwordtimmersgroter,terwijl het eigen vermogen gelijk blijft. Hierdoor wordt de financiële buffer
van het bedrijf aangetast en wordt het moeilijker om perioden met een
slechterentabiliteitteoverleven.
3.4.2 Weidebedrijven
Intabel3.12isvoor deweidebedrijven weergegeven wat deinvloed is
vandemilieukostenbijdeonderscheidenscenario'sopdefinanciëlepositie bij goede en slechte toekomstverwachtingen ten aanzien van de opbrengstprijzen.
Uittabel3.12blijkt datdoordeextramilieukosten erbijhetbasisscenariooptermijn circa7tot10%vandeweidebedrijven meerincontinuïteitsTabel3.12 Financiële positie en continu'üeitsmogelijkheden van weidebedrijven
metenzondermilieukosten

Extramilieuk.(1.000gldVbedr.)
Solvabiliteit (%)
Verh.opbr./kosten (%)»)
%bedr.met neg. vrije
Kasstroom bij
- hoge opbrengstprijzen
- normale opbrengstprijzen
- lage opbrengstprijzen

Zonder
milieuk.

Lage
kosten

0
75,2
87,0

6,3
743
85,5

14,6
72,4
83,4

24,6
69,9
81,1

24

22
31
40

37

15
21
33

Basisscenario

Hoge
kosten

*)Bijnormaleopbrengstprijzen.
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gevaar kunnen komen. Bij het hoge kosten scenario bedraagt dit circa
15%,bij het lage kostenscenario circa 3%. In 88/89 komt 3%overeen met
circa 1000bedrijven, zodat in totaal 1000tot5000bedrijven extra in continuïteitsgevaar komen. De extra milieukosten bedragen 2 tot 7% van de
totale bedrijfskosten. Door de extra milieukosten verslechterd de verhoudingtussenopbrengsten enkostenvan 87%naar 81%.
Inbepaaldeopzichten onderscheiden zichdebedrijven, diebij normale
opbrengstprijzen en hetbasisscenario door demilieumaatregelen op korte
oflangetermijn incontinuïteitsgevaar komen,van debedrijven dieniet in
gevaar komen. Voor de groep weidebedrijven geldt dat door de milieumaatregelen vooral het ietskleinere en slechter renderende bedrijf in continuïteitsgevaar komt. Deze groep verschilt niet sterk van de groep
bedrijven die zonder milieukosten al in continuïteitsgevaar verkeren. Ze
zijn quaomvanggemiddeld ietskleiner dan debedrijven dienietindegevarenzone komen, hebben een verhouding opbrengsten/kosten die circa
tien procentpunten lager isen hebben ietsminder eigen vermogen. Debedrijven die in de gevarenzone komen hebben 5.000gulden meer milieukosten dan bedrijven die niet in de gevarenzone komen. De gemiddelde
leeftijd van deondernemer isvierjaarlagerdanbijde andere bedrijven.
3.4.3 Gemengdebedrijven met rundvee
In tabel 3.13zijn de financiële positie en de milieukosten weergegeven
voorgemengdebedrijven metrundvee.Hoewel demilieukosten van deze
groep bedrijven slechts ietshoger zijn dan van de gespecialiseerde weidebedrijven, komt erbijhet basisscenario 10tot 20%van deze bedrijven extra in de gevarenzone als gevolg van de extra milieukosten. Bijhet hoge
kostenscenarioisdatcircavijftien procentpunten meerenbijhetlagekosten scenario ruim tien procentpunten minder. Dit komt overeen met 500
tot 2 000bedrijven. Ditbetekent dat door de extra milieukosten ongeveer
het dubbele aantal bedrijven in continuïteitsgevaar komt. De solvabiliteit
van de gemengde bedrijven met rundvee is ongeveer even hoog als die
van de weidebedrijven, de verhouding tussen opbrengsten en kosten is
echter aanmerkelijk lager. De daling van deze verhouding als gevolg van
de extra milieukosten is nagenoeg gelijk, namelijk ook twee tot zes procentpunten.
Gemengde bedrijven met rundvee, die in continuïteitsgevaar komen
door de extra milieukosten, hebben een gemiddeld slechtere rentabiliteit,
een lager percentage eigen vermogen en een kleinere bedrijfsomvang ten
opzichte vandebedrijven dienietindegevarenzone komen.Ten opzichte
van de bedrijven die zonder extra milieukosten al in de gevarenzone komen scoren deze bedrijven wat betreft de opbrengsten/kosten verhouding beter.
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Tabel3.13 Financiële positieen continuïteitsmogelijkheden van gemengde bedrijvenmetrundveemetenzondermilieukosten

Extramilieuk.(1.000gld./bedr.)
Solvabiliteit (%)
Verh.opbr./kosten (%)*)

Zonder
milieuk.

Lage
kosten

0
75,4
81,8

8,1
74,9
80,0

19,7
71,5
77,6

33,0
68,2
74,9

13
22
31

27

23
40
53

54

%bedr.met neg. vrije
Kasstroom bij
- hoge opbrengstprijzen
- normale opbrengstprijzen
- lage opbrengstprijzen

Basisscenario

Hoge
kosten

*)Bijnormaleopbrengstprijzen.

Evenals de weidebedrijven moeten de gemengde bedrijven met rundvee diedoor demilieukosten in continuïteitsgevaar komen, gemiddeld de
hoogste extrakostenmaken endehoogste extra investeringen plegen.
3.4.4 Gemengd intensieve bedrijven
In tabel 3.14 zijn voor de groep gemengd intensieve bedrijven de milieukosten en financiële positie weergegeven. Het blijkt dat de milieukosten bij de scenario's in 2000 aanmerkelijk hoger zijn dan bij de bedrijven
met rundvee. De extra milieukosten bedragen namelijk 4 tot 10% van de
totale bedrijfskosten. Deze groep bedrijven heeft niet alleen temaken met
een lage verhouding opbrengsten ten opzichte van de kosten, maar ook
een lagere solvabiliteit dan de bedrijven met rundvee. Het aantal bedrijven dat extra in continuïteitsgevaar komt door de extra milieukosten bedraagt bijhet basisscenario 15tot 30%.Bijhet hoge kosten scenario is dat
circa 15procentpunten hoger en bijhet lage kosten scenario circa 15procentpunten lager. Dit komt overeen met circa 1000tot4000bedrijven. De
hogere milieukosten in combinatie met de lagere verhouding tussen opbrengsten en kosten zijn er de oorzaak van dat het percentage bedrijven
dat door de milieukosten extrainproblemen komt groter isdan bijdebeidevoorgaande groepenbedrijven metvoornamelijk rundveehouderij.
De gemengd intensieve veehouderijbedrijven die door de extra milieukosten in continuïteitsgevaar komen hebben niet meer extra milieukosten
dan de bedrijven dienietin continuïteitsgevaar komen. Zezijn weliets
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Tabel3.14 Financiëlepositieen continuïteitsmogelijkheden vangemengd intensievebedrijvenmetenzondermilieukosten
Zonder
milieuk.
Extramilieuk. (1.000gld./bedr.)
Solvabiliteit(%)
Verh.opbr./kosten (%) »)
%bedr.metneg.vrije
Kasstroombij
- hoge opbrengstprijzen
- normaleopbrengstprijzen
- lageopbrengstprijzen

i

Lage
kosten

Basisscenario

Hoge
kosten

67,1
883

22,0
65,8
84^

37,9
62,6
81,9

56,6
593
79,1

18
23
39

34
34
67

49

65

0

*)Bijnormaleopbrengstprijzen.

kleiner, hebben een lage solvabiliteit en een iets slechtere opbrengsten/kosten verhouding.Invergelijking met debedrijven diezondermilieukostenalindegevarenzoneverkerenscorenzeopallepuntenbeter.
3.4.5 Gespecialiseerdevarkensbedrijven
Intabel3.15zijndemilieukosten endefinanciële positie weergegeven
voor de gespecialiseerde varkenshouderijbedrijven. De milieukosten bedragen bijdezebedrijfsgroep 6tot 15%van debedrijfskosten. Daardoor
wordtdeverhoudingopbrengsten/kostenbijeennormaal opbrengstprijsniveauslecht.Ditwordtgecombineerd meteenlagesolvabiliteit,diemet
1 tot 10procentpunten daalt alsgevolg van de milieu-investeringen. Bij
het basisscenario neemt het percentage bedrijven dat in continuïteitsgevaar komt toe met 20tot 30%.Bijhet hoge kosten scenariobedraagt dit
percentagecirca50%enbijhetlagekostenscenario20%.Ditbetekentdat
afhankelijk vanhetkosten-enopbrengstprijzenniveau circa 1000tot3000
bedrijven extra in continuïteitsgevaar zullen komen, dat is twee tot vier
keer zoveel alszonder extra milieukosten. Daarmee zijn de effecten van
de extra milieukosten ongeveer hetzelfde als bij de gemengd intensieve
veehouderijbedrijven.
Degespecialiseerdevarkensbedrijven diedoordemilieumaatregelenin
continuïteitsgevaar komenzijn bedrijven diegemiddeld evenveelmilieuinvesteringen plegen en gemiddeld dezelfde extra milieukosten hebben
alsdeoverigegespecialiseerde varkensbedrijven. Zezijnnietveelkleiner
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Tabel3.15 Financiëlepositieen continuïleitsmogelijkheden vangespecialiseerde
varkensbedrijvenmetenzondermilieukosten
Zonder
milieuk.
Extramilieuk. (1.000gld./bedr. )
Solvabiliteit(%)
Verh.opbr./kosten (%) *)
%bedr.metneg.vrije
Kasstroombij
- hogeopbrengstprijzen
- normaleopbrengstprijzen
- lageopbrengstprijzen

Lage
kosten

Basisscenario

Hoge
kosten

0
60,1
90,1

33,7
59,0
85,0

57,7
54,5
81,5

86,3
50,3
77»

16
21
38

38
41
71

52

74

*)Bijnormaleopbrengstprijzen.

dan debedrijven dienietincontinuïteitsgevaar komen,desolvabiliteitis
welveellager(40procentpunten)enderentabiliteit (opbrengsten/kosten
verhouding)isnauwelijksslechter.
3.4.6 Samengevat
Samengevatkangesteldwordendatdeeffecten vanmilieumaatregelen
op decontinuïteitsmogelijkheden groter zijn opbedrijven met intensieve
veehouderij. Voor dezebedrijven zijn enerzijds de milieukosten veelhoger dan voor bedrijven met rundvee, anderzijds hebben veel intensieve
bedrijven eenlagesolvabiliteit,waardoordefinancieringslasten hoogzijn.
Bijbedrijven metrundveewordtdegroepdieincontinuïteitsgevaar komt
door de milieukosten in het algemeen gekenmerkt door een gemiddelde
bedrijfsomvang, eenietslageresolvabiliteit,eenietsjongere ondernemer
eneenwatslechtereverhoudingtussenopbrengstenenkosten.Metander
woorden hetgaatomdoorsneebedrijven meteenwatslechtererentabiliteit.Bijbedrijven metintensieveveehouderijwordtdegroepdieincontinuïteitsgevaar komtdoormilieukostengekenmerkt dooreen gemiddelde
bedrijfsomvang, een zeer lagesolvabiliteit, een veeljongere ondernemer
eneen redelijk goedeverhouding tussen opbrengsten en kosten.Metander woorden hierbij komen vooral de redelijk renderende bedrijven, die
zichnogineenbeginfase bevinden,in continuïteitsgevaar door deextra
milieukosten. De lage solvabiliteit van de bedrijven met intensieve veehouderij,diezichincontinuïteitsgevaar bevindenheeft totgevolgdatex45

tra bedrijfsbeëindigingen sneller zullen plaatsvinden in de intensieve veehouderijdan inde rundveehouderij.
Bijallebedrijfsgroepen blijkt dat het voor het aantal bedrijven in continuïteitsgevaar weinig uitmaakt of de milieukosten hoog worden bij normale opbrengstprijzen, of de milieukosten zich op een basisniveau bevinden en deopbrengsten laagzijn.Ditgeldtook voor devergelijking van
lage milieukosten en normale opbrengstprijzen met milieukosten op basis-niveau met hoge opbrengstprijzen. Met andere woorden, voor de sector zijn de effecten op de continuïteitsmogelijkheden van bedrijven van
verhoging van milieukosten vergelijkbaar met de effecten van veranderingvan opbrengstprijzen.

3.5 Regionaleverschillen
Aangezien eengroot deel van demilieukosten bestaat uit mestafzetkosten, die sterk verschillen tussen regio's,ishet zinvol na te gaan hoe groot
de verschillen in milieukosten zijn tussen bedrijven in mestoverschot- en
mesttekortgebieden. In tabel 3.16zijn de resultaten weergegeven van een
indeling van de bedrijven naar hoofdtak en ligging. De bedrijven met intensieve veehouderij (datzijn degemengd intensieveende gespecialiseerde bedrijven) zijn alleen onderverdeeld in mestoverschot- en overige
gebieden, omdat bij een indeling naar overgangs- en tekortgebieden het
aantal steekproefbedrijven pergebied tekleinzou worden.
Bij de rundveebedrijven (weidebedrijven en gemengde bedrijven met
rundvee) blijkt de groep in overschotgebieden zich duidelijk te onderscheiden in milieukosten ten opzichte van de andere groepen. De extra
milieukosten zijn circa 5.000gulden hoger opbedrijven in mestoverschotgebieden dan op bedrijven in de overige gebieden. Dit wordt vooral veroorzaakt door een geringere plaatsingsruimte en daardoor een groter
mestoverschot enhogereafzetkosten per m3mest.
Voor de intensieve veehouderij is het verschil in milieukosten tussen
bedrijven in het overschotgebied en de overige gebieden aanmerkelijk
groter dan bij de rundveehouderijbedrijven, namelijk ƒ 10.000per bedrijf.
Dit komt ongeveer overeen met het verschil in mestafzetkosten. Dit verschil in mestafzetkosten wordt deels veroorzaakt door het verschil in bedrijfsgrootte endoorhetverschilinafzetkosten per m3.
In tabel 3.17 is voor de bedrijven per hoofdtak en per regio de financiële positie zonder extra milieukosten en bij het basisscenario in 2000
weergegeven. Zonder extramilieukosten zijn eralverschillen in financiële
positie zichtbaar tussen de diverse regio's. Op de rundveebedrijven worden in mesttekortgebieden de beste resultaten behaald, voor intensieve
veehouderijbedrijven indemestoverschotgebieden. Omdat derundveebe46

Tabel3.16 Demestproduktie, het mestoverschot en demilieukosten bijindeling
naarhoofdtakenregiobijhetbasisscenario
Rundveebedrijven

Bedrijven met intensieveveeh.

overschot overgangs tekort
gebied
gebied
gebied
Aantal steekproefbedr
Aantal vertegenw.
bedrijven
Extra milieukosten
(gld.)
Mestafzetkosten (gld.)
Mestproduktie (m3)
Mestoverschot (m3)
Afzetkosten (gld.per
m3)

overschot overig
gebied
gebied

188

191

78

178

20

17020

15461

5182

12710

1772

18700
7700
1264
288

12500
1400
1228
74

13600
400
1388
58

46100
25300
1276
974

35700
13300
873
710

26

19

7

26

19

drijven in tekortgebieden lageextra milieukosten hebben,blijft de financiële positie inclusief milieukosten beter dan de bedrijven in mestoverschot-enovergangsgebieden. Bijdebedrijven metintensieve veehouderij
komenerondanksdelageremilieukostenindeoverigegebiedenmeerbedrijvenincontinuïteitsgevaar doordemilieukosten.Ditkomtdoordatvan
dezebedrijfsgroep eralveelbedrijven "opdewipzitten",waarbijweinig
extrakosten voldoendezijn omdegecorrigeerdevrijekasstroom negatief
telatenworden.
De slechtere financiële positie van intensieve veehouderijbedrijven in
overigegebieden wordt deelsveroorzaaktdoordatdezebedrijven gemiddeldwatkleinerzijndandieindeoverschotgebieden.Wanneerdebedrijven in overschotgebieden echter ingedeeld worden naar bedrijfsgrootte
blijkt bijgelijkebedrijfsgrootte definanciële resultaten inoverschotgebieden nog steeds beter tezijn. Dit effect wordt ookgevonden in technisch
economischedeeladministratiesindevarkenshouderij(Bens,e.a.,1990).
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Tabel3.17 Financiëlepositie bij indeling naarhoofdtaken regio enbij normale
opbrengstprijzen
Rundveebedrijve ;n

Bedrijvenmetintensieveveeh.

overschot overgangs tekort
gebied
gebied
gebied

overschot overig
gebied
gebied

Zonderextramilieukosten
solvabiliteit(%)
77
vrijekasstroom
32700
%bedr.cont.gev.
21

74
27700
24

73
45300
11

67
39000
21

50
17600
31

Basisscenario
vrijekasstroom
%bedr.cont.gev.

19500
35

36400
17

5100
46

-9600
74

11

6

25
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20300
34

%bedr.extraingevaar
tenopzichtevan1989

13

3.6 Effectbedrijfsgrootte
Uitderesultateninvoorgaandeparagrafen lijktereeneffect tezijnvan
de bedrijfsgrootte op de financiële resultaten en op demilieukosten. Dit
effect komt het best tot uiting door een groepsindeling te maken opbedrijfsgrootte. Intabel3.18zijn demilieukosten en financiële positie weergegeven bij een indeling van de bedrijven naar hoofdtak en bedrijfsgrootteopbasisvanhettotaalaantalsbe.
Uittabel3.18blijktdaterbijbeidebedrijfstakken eenduidelijk verband
istussen milieukosten enbedrijfsgrootte. Absoluut gezienzijn demilieukostenhogervoorgroterbedrijven.Demilieukostenpersbezijnechterlagervoorgroterebedrijven,zodatrelatiefgeziendemilieukostenlagerzijn
voordegroterebedrijven.Ookblijktuitdezetabeldatdeextramilieukosten per sbe voor bedrijven met intensieve veehouderij een factor 2tot 3
hogerzijndanvoor rundveebedrijven.
Zoals verwacht is op kleine bedrijven de vrije kasstroom kleiner dan
die op grote bedrijven. Dekleinebedrijven met rundvee combineren de
lagevrijekasstroomechtermeteenrelatief hogesolvabiliteit.Bijdekleine
bedrijven met intensieve veehouderij isdesolvabiliteit op hetzelfde relatief lage peil alsde grotebedrijven metintensieve veehouderij.Bijbeide
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bedrijfsgroepen blijkt ergeen duidelijke samenhang tezijn tussen het percentagebedrijven dat extra in continuïteitsgevaar komt door milieukosten
en de bedrijfsomvang. Welblijkt dat binnen de categorie kleine bedrijven
er in de uitgangssituatie meer bedrijven in continuïteitsgevaar verkeren
danbinnen decategoriegrote bedrijven.
Tabel3.18 Milieukostenenfinanciëlepositiebijhetbasisscenarioennormaleopbrengstprijzenbijeenindelingnaarhoofdtakenbedrijfsgrootte
Rundvee

Intensief

<160 160-240 >240
sbe
sbe sbe
Aant.steekpr.bedr.
Aant.gerepresent.bedr.
Bedrijfsgrootte (sbe)

<160 160-240 >240
sbe
sbe sbe

131
132
194
56
60
82
14090 11880 11692 5762 4996 3725
124
197
327
119
203
357

Extramilieukosten BASIS
-totaal
11200 15100 21000 28100 44400 71300
- persbe
90
77
64
236
219
200
FINANCIËLEPOSITIE
Zondermilieukosten
Solvabiliteit88/89(%)
81
73
71
63
66
65
- vrijekasstroom
17300 28400 54600 7600 36900 80200
- %bedr.cont.gev.
27
19
16
33
19
7
Basisscenario
- vrijekasstroom
- %bedr.cont.gev.
%bedr.extra in gevaar
ten opzichte van 88/89

9900 18300 40900 -1330 3200 29100
40
32
24
57
53
34
13

13

8

24

34

27
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4. DISCUSSIE

4.1 Bepalingvandeextramilieukosten
De milieukosten in het jaar 2000 bestaan uit een aantal kostenposten.
Voor enkele kostenposten lijkt er niet veel discussie tezijn over de hoogte
ervan. Dit betreft in dit onderzoek de kosten voor emissie-arme mestaanwending en uitbreiden van mestopslagcapaciteit en het afdekken ervan.
Gemiddeld voor alle bedrijven zijn dit relatief kleine kostenposten. Voor
andere kostenposten is veel minder zekerheid omtrent de hoogte ervan.
Achtereenvolgens zullen diehierbesproken worden.
Bijbedrijven metintensieve veehouderij vormen de mestafzetkosten de
hoogste kostenpost. Dehoogte van de mestafzetkosten isenerzijds afhankelijk van de transportkosten en de kosten voor centrale verwerking van
mest.Dekosten voor centrale verwerking van de mest zijn nog zeer onzeker. Met deze onzekerheid is rekening gehouden door voor de diverse
scenario's uit tegaan van 19tot 39gulden bruto kosten per ton verwerkte
mest. De transportkosten zijn onder andere afhankelijk van de transportafstand, die vooral bepaald wordt door de acceptatiegraad van dierlijke
mest. Als de acceptatiegraad laag is,zal de mest over een grotere afstand
getransporteerd moeten worden. De te verwachten mestacceptatie voor
het jaar 2000 kan lager uitvallen door uitrijverboden en onderwerkverplichtingen. Hiermee is rekening gehouden in het hoge kostenscenario.
Voor degespecialiseerde varkensbedrijven betekent dit tezamen een verschil inmestafzetkosten van circaƒ10.000perbedrijf per jaar.
Anderzijds heeft deomvang van deregionale mestoverschotten eenbelangrijke invloed op de mestafzetkosten. Als de overschotten groter zijn
moet er meer mest verwerkt worden en meer mest over langere afstand
getransporteerd worden. De omvang van de mestoverschotten wordt
vooral bepaald door de omvang van de veestapel, de technische ontwikkelingen in deveevoedingendemaximaleN-enP-gift per ha.
Voor allebedrijven geldt dat de kosten voor aanpassingen van de stallen ter beperking van de ammoniakuitstoot ook een aanzienlijke kostenpost kunnen zijn. Deze kosten variëren bij het basisscenario van ƒ 9.000
voor gespecialiseerde weidebedrijven tot ƒ 20.000 voor de gespecialiseer50

devarkensbedrijven. Dezebedragen zijn vooralvoorrundveeen varkens
gebaseerd op aannamen. Bijvleesvarkens zijn al emissie-armestalsystemeninontwikkeling(spoelsystemen),dieindehuidigeuitvoeringenaanzienlijke hogere kosten hebben dan aangenomen is in het basisscenario
van dit onderzoek (Verdoes e.a., 1991).De gevolgen daarvan zijn berekend in het hogekosten scenario.Bijhet lage kostenscenario isrekening
gehouden met de mogelijkheid dat in de nabije toekomst goedkopere
emissie-armestalsystemen beschikbaar komen.Deresultaten van dit onderzoek maken duidelijk dat rekening gehouden moet worden met de
kosten en investeringen van bedrijfsaanpassingen. Vallen deze hoog uit
dan komenerveelmeerbedrijven infinanciële problemen dan inhetgevalzelaaguitvallen.
Naast kosten voor emissie-arme stalsystemen zijn er vooral voor leghennenenfokvarkens extrakostenvoorverbeteringvanhetdierwelzijn te
verwachten. Als dit voor leghennen betekent dat batterijhuisvesting
wordtafgeschaft, ishetnogonduidelijk ofdenubekende diervriendelijke
stalsystemenvoldoendeemissie-armzijn.
Samenvattend kangesteldwordendatdemilieukostenvoorveehouderijbedrijven in hetjaar 2000deelsnogonzeker zijn. Waarschijnlijk bedragen deze kosten circa 15 duizend gulden voor weidebedrijven tot 50
duizendguldenvoorbedrijven metintensieveveehouderij.Bijdehuidige
technischestand vanzakenkunnendekostennogtweekeerzohooguitvallen. Voor het voortbestaan van grote aantallen bedrijven (circa 5000)
zijngoedkopereaanpassingengewenst.
Hettotaalvandemilieukosten in2000perbedrijf iswatdeomvangervanbetreft vergelijkbaar metdegemiddeldearbeidsopbrengst perbedrijf.
Tenopzichte van de arbeidsopbrengst zijn demilieukosten dus een aanzienlijke kostenpost.Tenopzichte van detotalekostenbedragen deextra
milieukosten slechts2tot 15%daarvan.Ditbetekent datde kostenposten
die voorheen belangrijk waren, zoals bijvoorbeeld voerkosten en kosten
voorgebouwen,nogsteedsbelangrijkzijn.
4.2 Tijdspadvankostentoename
Indezestudieisingegaanopdemilieukosten inhetboekjaar 88/89en
in2000. Hetisgeblekendatdemilieukostenin2000aanzienlijk hogerzullen zijn dan in 88/89. Naast het niveau van de milieukosten in het jaar
2000ishetookvanbelanginwelktempodemilieukostenzullengaantoenemen tussen 88/89en2000.Vooreenaantalkostenposten zaldatineen
geleidelijk tempo gaan. Door eengeleidelijke aanscherping van demestnormenperhazullen demestafzetkosten geleidelijk toenemen.Daarbijis
hetmogelijk datdemestafzetkosten vrijsnelophetniveaukomenvanhet
51

jaar2000.Ditkanbijvoorbeeld doordatin1995minderplaatsingsruimteis
vooroverschotmest,deverondersteldeaanpassingen indeveevoedingen
de verhoging van deds-gehaltevan demestnognietvolledigzijntoegepastindepraktijk. Alsdezetechnischeontwikkelingen echtersnellertoegepast worden, kunnen de mestafzetkosten nog enkele jaren op het
huidigeniveaublijven.
Bijanderekostenposten zaldetoenamevooral afhankelijk zijn vanhet
tijdstipwaaropdeondernemerzalbesluitenomdenoodzakelijkeinvestering te doen. Dit betreft bijvoorbeeld het uitbreiden van de mestopslag,
het afdekken van bestaande mestopslag,het aanpassen van de stal voor
een hoger ds-gehaltevan de mesten een lagere ammoniakemissie.Hoewel er een geleidelijke aanscherping van de uitrijverboden valt te verwachten,kan er voor elkbedrijf eenbepaald moment aanbreken waarbij
dehuidigeopslagcapaciteittekleinis.Omdatinvesteringinkleineeenheden mestopslag duurder isdan inééngroteeenheid zalde veehouder in
het algemeen besluiten een zodanige extra opslagcapaciteit te realiseren
datdievoldoendeisvooreenlangeperiode.Daarbijzalrekeningmoeten
wordengehouden metdevoordatbedrijf teverwachten ontwikkelingin
veestapel en in mestvolumeproduktie per dier. Ook moet rekening worden gehouden metde mestafzetmogelijkheden nu en in de toekomst. Bij
een continue mestafzetmogelijkheid (naar centrale mestverwerkingseenheidofbijtransportoverlangeafstand) isveelalweinigextra opslagcapaciteitopheteigenbedrijf nodig.
Het moment van aanpassen van de stal ter beperking van de ammoniakemissiezalenerzijds afhankelijk zijnvandewetgevingopdatgebied
enanderzijds vanhettijdstipwaaropdestalofstalinrichting aanvervanging toeis.Gemiddeld gezienvoor allebedrijven zullen de milieukosten
indeloopvandekomende 10jaargeleidelijk aantoenemen.Voorindividuelebedrijvenzullendekostenverhogingenmeerstapsgewijs verlopen.
In dit onderzoek is verondersteld dat in hetjaar 2000alle stallen zijn
aangepast meteenbepaald emissie-armsysteem.Volgens dehuidigebeleidsplannenwordenemissie-armestalsystemenvanaf 1994tot2005 ingevoerd (VROMenLAVI,1989). Indezestudieishetechternietzozeervan
belang wanneer een bedrijf de stal aanpast. Er is slechts berekend hoe
grootdeextrakostenzijnindienerbepaaldeaanpassingen hebbenplaatsgevonden. Daarbij is er van uitgegaan dat er geen kapitaalsvernietiging
plaatsvindtdoorhetvroegtijdigrenoverenvanstallen.
4.3 ConcurrentiepositieNederlandseveehouderij
Dekostprijsverhoging diehet gevolgisvan deextra milieukosten zou
gecompenseerd kunnen worden door een verhoging van de opbrengst52

prijzen. Uitgedrukt per kg produkt bedragen de milieukosten bij het basisscenario voor gespecialiseerde weidebedrijven circa 5cent per kg melk
en voor gespecialiseerde varkensbedrijven circa 30 cent per kg geslacht
gewicht. Indien erop internationaal niveau milieumaatregelen met vergelijkbare kosten genomen worden voor veehouderijbedrijven in concentratie-gebieden,is het mogelijk dat een dergelijke stijging van de opbrengstprijzen inderdaad gerealiseerd zal worden. In dat geval zullen de gevolgen van deextra milieukosten voor de continuïteit van veehouderijbedrijven beperkt blijven. Dit effect is deels zichtbaar geworden in de situaties
met een hoge opbrengstprijs. Om de milieukosten volledig te compenseren isin plaats van de veronderstelde verhoging van de opbrengstprijzen
met 5% een verhoging nodig van 6% voor de gespecialiseerde weidebedrijven en 10%voor degespecialiseerde varkensbedrijven.
Ondanks de gunstige gevolgen voor de Nederlandse veehouderij lijkt
niet erg waarschijnlijk dat de milieukosten voor veehouderijbedrijven in
andere concentratiegebieden in Europa tot hetzelfde niveau als in Nederland zullen stijgen. In diverse landen zijn reeds maatregelen getroffen om
de belasting van de bodem en/of het grond- en oppervlaktewater te verminderen, watbetekent dat ermeer kosten gemaakt moeten worden voor
afzet van de mest. Voor beperking van de ammoniakemissie in andere
EG-landen zijn nog weinig concrete plannen bekend, terwijl daarvoor in
Nederland behoorlijke kosten gemaakt moeten gaan worden (bijvoorbeeld emissie-arme stalsystemen). Dit betekent dat een doorberekening
van alle milieukosten aan de consument zeer onwaarschijnlijk lijkt. Het
gevolg daarvan isdat deconcurrentiepositie van de Nederlandse veehouderij,iniedergevalopkortetermijn, verslechterd.
Als gevolg van de komende GATT-onderhandelingen is eveneens een
verslechtering van de concurrentiepositie te verwachten. Voor bijvoorbeeld varkenshouderij in hetbuitenland zal naar verwachting het voer relatief goedkoper worden. Wat het uiteindelijke effect is van beide
ontwikkelingen op de concurrentiepositie van de Nederlandse veehouderijisnu nog moeilijk tezeggen. Het LEI-DLOisinmiddels een onderzoek
begonnen naar de internationale concurrentiepositie van de varkenshouderijinNederland (Brouwer,1991).
4.4 Gevolgenvoorde continuïteit
Bijhet bepalen van de gevolgen voor de continuïteit van veehouderijbedrijven vaneen toenamevandemilieukosten speleneenaantal factoren
een belangrijke rol. Ten eerste is het niveau van de milieukosten vooral
voor de bedrijven met intensieve veehouderij een moeilijk te voorspellen
kostenpost. Ten tweede is het effect van deze kostenverhoging op de fi53

nanciële positie van veehouderijbedrijven afhankelijk van het niveau van
de opbrengstprijzen. Bij een hoge opbrengstprijs zal een relatief kleine
kostenverhoging het voortbestaan van slechts weinig bedrijven in gevaar
brengen. Bij een normaal of structureel laag opbrengstprijsniveau komt
ookzonder extra milieukosten eenbepaald deel van debedrijven in continuïteitsgevaar, direct of op de lange termijn. Door extra milieukosten
wordt deze categorie bedrijven groter. Voor bedrijven met rundvee bedraagt deze toename afhankelijk van kosten en opbrengstenniveaus 5 tot
20% van debedrijven (dat zijn circa 1500tot 7000bedrijven) en voorbedrijven met intensieve veehouderij 15 tot 50% (dat zijn circa 2 000 tot
7 000bedrijven). Hierbij is uitgegaan van het aantal aanwezige bedrijven
in1989.
Het tijdstip waarop een bedrijf door toename van de milieukosten in
continuïteitsgevaar komt en het tijdstip waarop daadwerkelijke bedrijfsbeëindiging plaatsvindt kunnen bij een hoge solvabiliteit een aantal jaren
van elkaar liggen. Bij een lage solvabiliteit is deze mogelijkheid tot het
verlengen van debedrijfsuitoefening nauwelijks aanwezig.
Uit deresultaten isgebleken dat debedrijven die in continuïteitsgevaar
komen door de milieukosten in het algemeen bestaan uit doorsneebedrijven, zowel grote als kleine bedrijven. Dit in tegenstelling tot de bedrijven
die zonder milieukosten al in continuïteitsgevaar verkeren. Deze zijn in
het algemeen wel kleiner dan deoverigebedrijven enhebben een vrij lage
opbrengsten/kosten verhouding. De bedrijven die in continuïteitsgevaar
komen door de extra milieukosten hebben soms een lage rentabiliteit en
een redelijke solvabiliteit (bedrijven met rundvee) en soms een redelijke
rentabiliteit en een zeer lage solvabiliteit (gespecialiseerde varkensbedrijven).
De bedrijven die met de extra milieukosten niet in continuïteitsgevaar
komen, krijgen wel te maken met een aanzienlijke verslechtering van de
verhouding tussen opbrengsten en kosten. Dit betekent dat op deze bedrijven weinig financiële ruimte zal overblijven voor andere extra kosten
zoalsbijvoorbeeld kosten voor verbetering van dierwelzijn en ten behoeve
van meer marktgericht produceren. Dergelijke ontwikkelingen zijn alleen
mogelijk bijeenvoldoendestijging van de opbrengsten.
Het zou voor de hand liggen dat het aantal bedrijven dat in continuïteitsgevaar komt door milieumaatregelen in mestoverschotgebieden groter is dan in mesttekortgebieden. Dit blijkt wel het geval te zijn voor de
rundveebedrijven, maar juist niet voor de intensieve veehouderijbedrijven. De concentratievoordelen worden door de berekende extra milieukosten nog niet geheel teniet gedaan. Dit betekent dat een vermindering
van het aantal bedrijven niet alleen in de concentratiegebieden zal plaatsvinden maar inheelNederland. Ineersteinstantie veroorzaken de milieu-
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kosten dusnoggeen tendens totdeconcentratie van deintensieve veehouderij.
Uit hetvoorgaande isgebleken dat de toename van demilieukosten tot
gevolg heeft dat een flink aantal bedrijven extra in de gevarenzone komt.
Dit geldt indien alle milieukosten daadwerkelijk gemaakt worden. Bedrijven die op een bepaald moment in de gevarenzone verkeren zijn niet direct gedwongen om de bedrijfsvoering te beëindigen. Zoals in paragraaf
2.2.1 vermeld is,zijn er vooral voor bedrijven met een goede vermogenspositie nog diverse mogelijkheden om het bedrijf nog een aantal jaren
voort tezetten.Het moment waaropbedrijven zullenbeëindigen is vooral
afhankelijk van:
- het moment waarop aan bepaalde milieunormen voldaan moet worden;
- de mate waarin geïnvesteerd moet worden om aan die milieunorm te
voldoen;
- deschommeling in rentabiliteit;
- de vooruitzichten over de toekomstige ontwikkelingen in de rentabiliteit.
Het voldoen aan milieunormen vereist meestal een duidelijke verandering in de bedrijfsvoering. Als een ondernemer daaraan niet meer wil beginnen, zal hij op het moment waarop de norm verplicht wordt het
betreffende bedrijf ofbedrijfsonderdeel moeten stoppen.
Dit geldt nog veel sterker indien er een bepaalde investering gedaan
moet worden om aan de milieunormen te voldoen. Alleen bedrijven met
voldoende toekomstperspectief zullen het benodigde vreemd vermogen
kunnen aantrekken. Een belangrijk jaar in dit verband is 1995,waarin de
mestnormering per ha en de uitrijverboden de eindfase naderen. Vervolgens moeten bij de huidige beleidsplannen in het jaar 2004 de stallen,
waarin vee wordt gehouden, emissie-arm zijn (VROMen LAVI,1989),zodat in dat jaar of vlak daarvoor een deel van de bedrijven de keuze moet
maken tussen investeren ineenemissie-armestalof stoppen.
Bedrijfsbeëindiging kan anderzijds nog versneld worden door de waarde van de mestproduktierechten. Ópdezewijze ontstaat een warme sanering van de uittredende bedrijven. Door de invoering van het melkquotum, en de waarde van het melkquotum, isin de afgelopen jaren ook een
versnelling vanbedrijfsbeëindiging indemelkveehouderij opgetreden.
Door de toenemende kosten wordt het voor bedrijven die in de gevarenzone verkeren steeds moeilijker om perioden met een slechte rentabiliteit te overbruggen. Vooral als deze perioden meerdere jaren voortduren
zullenbedrijven genoodzaakt worden testoppen. Daarnaast zullen bedrijven, die wel zouden kunnen overleven, toch beëindigd worden of niet
meer overgenomen, omdat de ondernemer de inkomensperspectieven in
debetreffende bedrijfstak nietinteressant genoeg vindt.
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Detoenamevandemilieukostenhoeftgeengrotenadeligegevolgente
hebben voor de mogelijkheden van bedrijfsovername. Als namelijk door
de toenemende bedrijfskosten de perspectieven van de veehouderij verminderen ligt het voor de hand dat de waarde van de specifiek aan de
veehouderij gebonden produktiefactoren zoalsgrond engebouwen lager
zullen worden,doordaternauwelijks alternatieve aanwendingsmogelijkhedenzijn.Ditisweleennadeelvoordestoppendeondernemers.
Geconcludeerd kan worden dat op termijn het aantal bedrijven dat in
continuïteitsgevaar verkeertzal toenemen alsgevolgvan de toenemende
milieukosten. Dit zal leiden tot een versnelde bedrijfsbeëindiging in de
veehouderij.
4.5 Gevolgenvanextrabedrijfsbeëindigingen
Hetbeëindigen vanbedrijven hoeft nietdirectteleiden tot verkleining
vandeveestapelvaneenbepaaldesector.Ditisafhankelijk vandemogelijkheden dieervooranderenzijnomhetbedrijf terplekkevoorttezetten,
dan wel het toegestane produktiequotum ergens anders te benutten. Bij
rundveebedrijven is veelal het melkquotum de eerst beperkende factor.
Omdatdemelkquotanietzostriktaandegrondgebonden zijn enomdat
er geen afroming plaatsvindt bijoverdracht, zal de invloed van extrabedrijfsbeëindigingen op de omvang van de sector weinig invloed hebben.
Het overnemen van het produktiequotum (mestquotum) van een bedrijf
metintensieveveehouderijisvooralsnogveelmoeilijker.Eendeelvanhet
mestquotum is onlosmakelijk aan de grond verbonden, en van hetgeen
wordt overgedragen zal afroming plaatsvinden. Daarnaast heeft het uitbreidendebedrijf temakenmetbepaaldemaximavoorde bedrijfsomvang
enmethetverkrijgen vaneenhinderwetvergunning,waarbijonderandereaandeecologischerichtlijn voldaanmoetworden.
Doorhetwegvallenvanbedrijven bijeengelijkblijvende veestapelzullendeblijvende bedrijven toenemen inomvang.Daardoor zullenschaalvoordelen optreden, waarmee mogelijk een deel van de extra milieukostenbetaald kanworden.Hetisweldevraaginhoeverredeschaalvergrotingkanoptreden,metnameindeintensieveveehouderij.Uitonderzoek
vanDeHaas(1991),blijkt datonderdehuidigeregelgevingvandenationaleendegemeentelijke overheidslechtseenzeerbeperktdeelvandebedrijvenmetintensieveveehouderijnoguitbreidingsmogelijkheden bezit.
In dit onderzoek isniet nagegaan wat de invloed isvan verschillende
ontwikkelingen in de veestapel op de milieukosten. Er is uitgegaan van
eengeringedalingvandetotaleveestapel(zieparagraaf 2.3.2).Luesinken
Vander Veen(1991)hebben welverschillende ontwikkelingen meegenomen.
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Nader onderzoek naar deontwikkeling van de veestapel op regionaal
ennationaal niveau isgewenst.Ditisvooralvanbelangomnatekunnen
gaanofdebeleidsdoelstellingen voorbijvoorbeeld hetammoniakemissiebeleidgehaald worden ofniet.Daarvan isonder andere afhankelijk ofde
(dure) stalaanpassingen noodzakelijk zijn of niet. Een kleinere veestapel
daninditonderzoekverondersteld iszoutotgevolghebbendatdemestoverschotten kleiner worden. Aangezien een groot deel van de mest uit
mestoverschotgebieden verwerkt of over lange afstand getransporteerd
wordt, heeft dit ineersteinstantie weiniginvloed op de mestafzetkosten
voordeblijvendebedrijven.Welzoueendalingvanhet produktievolume
kunnen leidentoteenverbeteringvandeopbrengstprijzen. Ditzalalleen
kunnen opgaan voor de intensieve veehouderij,omdat bij gelijkblijvend
nationaalmelkquotum hetproduktievolume inderundveehouderij gelijk
blijft. Dit prijseffect zalechter niet groot zijn, doordat Nederland produceert voor de EG-markt,waarvan de Nederlandse produktie slechts een
kleindeeluitmaakt(Stolwijk,1989).
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5. CONCLUSIES

Opbasisvan hetonderzoek datin dit rapport beschreven is/kunnen de
volgende conclusies geformuleerd worden met betrekking tot de milieukostenendegevolgen daarvan voordecontinuïteit van de bedrijven.
* Deextra milieukosten voor hetjaar 2000voor veehouderijbedrijven bestaan uit:
extra voerkosten;
extra overschotheffing;
kostenverkleining mestvolume;
kostenstalaanpassingenNH3;
extraopslagkostenextra aanwendingskosten;
extra mestafzetkosten.
Kosten voor stalaanpassingen ter beperking van de ammoniakemissie
vormen een grote kostenpost voor alle bedrijven; voor bedrijven met
intensieve veehouderij zijn ook de extra mestafzetkosten een grote kostenpost. Er bestaat nog veel onzekerheid over de uiteindelijke omvang
vandeze kostenposten.
* Bijdegesteldeaannames inditonderzoek bedragen voorbedrijven met
rundvee de berekende extra milieukosten in het jaar 2000 ten opzichte
van 1989circa 10.000tot 30.000gulden per bedrijf per jaar, voor bedrijven met intensieve veehouderij circa 30.000 tot 80.000 gulden. Gezien
de huidige stand van de techniek zijn vrij gunstige uitgangspunten gekozen.
* Door de extra milieukosten komt op grond van de gehanteerde uitgangspunten circa5tot20%van debedrijven met rundvee extra incontinuïteitsgevaar en circa 15 tot 50% van de bedrijven met intensieve
veehouderij. Dit komt overeen met circa 1500 tot 7 000bedrijven met
rundvee en circa 2 000tot 7000bedrijven met intensieve veehouderij.
Dit zijn twee tot drie keer zoveel bedrijven dan er zonder extra milieukostenincontinuïteitsgevaar komen.
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De invoering van milieumaatregelen heeft grotere gevolgen voor de
continuïteitsmogelijkheden van bedrijven met intensieve veehouderij
dan dievanbedrijven met rundvee.
Naar de gevolgen van deextra bedrijfsbeëindigingen alsgevolg van de
extra (milieu)kosten voor de omvang van deverschillende veehouderijsectoren (primair ensecundair niveau) isaanvullend onderzoek nodig.
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Bijlage 1 Mestproduktieen mestsamenstelling
perdiersoort in1989enin2000per
gemiddeld aanwezigdier
Eris van uitgegaan dathetds % vande mest hogeris,alshetoverschotmest is.Met
andere woorden,bedrijven met een mestoverschot doen meer inspanning om het mestvolume te verkleinen dan deanderebedrijven. Bijde berekening van de mestproduktie
in 2000 is rekening gehouden met een verbetering van de technische resultaten. (Met
vleesveewordtbedoeld:pergemiddeld aanwezigevleesstiertussen1 en2jaar).
m3
1989

Melkvee
Vleesvee
Vleesvarkens
Fokvarkens
Vleeskalveren
Leghennen
Slachtkuikens

%ds
2000

24,0
6,6
1,7
72
33
0,06

o/n

1989

eigen
bedr.

overschot

21,7
5,5
1,4
43
3,5
0,02
0,01

17,2
4,3
1,2
5,6
33
0,02
0,01

KgN perdier

Melkvee
Vleesvee
Vleesvarkens
Fokvarkens
Vleeskalveren
Leghennen
Slachtkuikens

2000

1989

131,0
523
16,2
34,7
10,2
0,72
0,52

138,0
49,1
12,6
27,1
8,8
0,72
0,48

0,9
1,4

overschot

93
93
9,1
6,2
2,0
55,0
58/)

12/)
12/)
11/)
53
2,0
60/)
60/)

23
1,4
1,0
4,0
16,0

2000eb

2000OVS
5,2
7,4
73
33
1,7
29/)
34/)

4,1
5,9
6,4
4,1
1,7
29,0
34/)

Kg«fosfaatperm3mest

1989

2000

1989

2000eb

41,0
20,5
8,0
20,7
5,3
0,50
0,21

47,2
203
4,7
14,6
53
032
0,11

1,7
3,1
4,7
2,7
13
83
21,0

2,2
3,7
33
3,1
13
18/)
11,0

Bron:LuesinkenVanderVeen,1991.
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eigen
bedr.

KgwerkzameN perm3mest

1989

Kgfosfaatperdier

Melkvee
Vleesvee
Vleesvarkens
Fokvarkens
Vleeskalveren
Leghennen
Slachtkuikens

7,9
7,9
73
4,1
2,0
15,0
58,0

2000

2000OVS
27
4,7
4/)
2,6

13

18/)

11/)

Bijlage2 Deextramilieukosten(guldenperbedrijf perjaar)pergroep veehouderijbedrijvenonderverdeeldnaardeverschillendekostenpostenbijdedrie
scenarios
Lagekostenscenario
Weidebedrijven

Gemengd
rundvee

Extravoerkosten
Extraoverschotheffing
Verkleiningmestvolume
StalaanpassingenNH3
Extraopslagkosten
Extraaanwendingskosten
Extramestafzetkosten

2473
-34
675
1301
-680
-312
2872

2145
-101
768
1360
-712
-916
5566

4038
-75
3452
1847
-615
-1252
14643

4799
-668
2450
2479
-889
-1705
27241

Totaalmilieukosten

6286

8120

22036

33707

Weidebedrijven

Gemengd
rundvee

2473
-34
675
8935
-680
-312
3522

2145
-101
768
11635
-712
-916
6908

4038
-75
3452
13837
-615
-1252
18485

4799
-668
2450
20018
-889
-1705
33724

14570

19736

37870

57729

Gemengd
intensief

Gespec.
varkens

Basisscenario

Extravoerkosten
Extraoverschotheffing
Verkleiningmestvolume
StalaanpassingenNH3
Extraopslagkosten
Extraaanwendingskosten
Extramestafzetkosten
Totaalmilieukosten

Gemengd
intensief

Gespec.
varkens

Hogekostenscenario
Weidebedrijven

Gemengd
rundvee

Gemengd
intensief

Gespec.
varkens

Extravoerkosten
Extraoverschotheffing
Verkleiningmestvolume
StalaanpassingenNH3
Extraopslagkosten
Extraaanwendingskosten
Extramestafzetkosten

2473
-34
675
17864
-680
-312
4590

2145
-101
768
23096
-712
-916
8 760

4038
-75
3452
27184
-615
-1252
23864

4799
-668
2450
40036
-889
-1705
42324

Totaalmilieukosten

24568

33049

56596

86348

65

Bijlage 3 Berekening van de mestafzetkosten
voor scenario's in2000
Metbehulpvanmodellenwordendekosten voordemestoverschotten berekend op
nationaal niveau(LuesinkenVanderVeen,1991). Inprincipezijndaarinallekostenopgenomen die gemaakt moeten worden voor het wegwerken van de mestoverschotten.
Ditbetreft onderander:
- centraleverwerkingvanmest;
- verwerkingvan(pluimvee)mestopbedrijven;
- transportvandemestnaarmestverwerkendebedrijven;
- transport, opslag en emissie-arme aanwending van mest die op andere bedrijven
wordtaangewend;
- opbrengstenvanmestverwerkingsprodukten (mestkorrelsofdrogepluimveemest)eh
vanmest(gewaardeerd naarhetgehalteaanmineralen)wordenopdekosteninminderinggebracht.
Detotalekostenvoordemestafzet moeten verdeeld wordenoverbedrijven enmestsoorten.Verondersteld isdat tweefactoren deafzetprijs van mestbepalen namelijk de
liggingvanhetbedrijf binnenNederlandendemestsoort.
VoorditonderzoekisNederlandonderverdeeld indriegebiedenwaarbinnenéénbepaaldeprijsvoordeafzetvanmestgeldtnamelijkmesttekortgebied,overgangsgebieden
mestoverschotgebied (Luesink en Van der Veen, 1989).Naast een gebiedsindeling zijn
8mestsoortenonderscheiden(zietabel1).Omdemestafzetprijs permestsoortpergebied
tekunnen berekenen ishet noodzakelijk de verschillen inkosten tussen mestsoorten en
gebiedenteweten.Hetdoelvandeverdelingvandekosteniszodanigdatergeengeldstroomverdwijnt naardemestontvangendebedrijven endatvooraldebedrijvenmeteen
mestoverschot in deoverschotgebieden het meestbetalen voordeverwerking entransportvandemestoverschotten.
Pergebied zijndetotalekostenvoorhetwegwerken vandemestoverschotten uitdat
gebied berekend. Vervolgenszijn per gebied metbehulpvan mestbanktarieven in1990
dekosten verdeeld overdemestsoorten.Verondersteld isdatdeabsoluteverschillenin
kosten tussendemestsoorten niet veranderen.Het resultaat vandeze berekeningswijze
isvermeldintabel1 Bijhetlagekostenscenariozijndegeschattemestafzetkostenperm3
ongeveerƒ14hogerdandehuidigemestbanktarieven(IKC-V,1990).
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Tabel1 Geschatteafzetkosten(ingld.pernß) vanoverschotmestvoor3scenario'sinhetjaar
2000,permestsoortpergebied.
Scenario

Lagekostenscenario

gebied

over- over- tekort
schot gang

Rundveemest
21,40
Vleesveemest
21,40
Vleesvarkensmest
22,15
Fokvarkens(dun)
29,15
Fokvarkens(dik)
25,16
Vleeskalverenmest
25,40
Leghennenmest(droog)8,90
Slachtkuikenmest
8,90

16,35
16,35
16,10
23,10
19,10
22^5
5,85
5,85

450
450
5,00
12,00
8,00
1350
-3,00
-3,00

Basisscenario

Hoge;kosten seen.

over- over- tekort over- over- tekort
schot gang
schot gang
26,75
26,75
2750
3450
3050
30,75
14,25
14,25

18,70
18,70
18,45
25,45
21,45
24,70
8,20
8,20

4,85
4,85
5,35
12,35
8,35
13,85
-2,65
-2,65

33,40
33,40
34,15
41,15
37,15
37,40
20,90
20,90

28,65
28,65
28/40
35,40
31,42
34,65
18,15
18,15

950
950
10,00
17,00
13,00
1850
2JO0

2,00

Inbijlage2zijnpergroepbedrijven degemiddeldemestafzetkosten vermeldvoorde
drie scenario's. In hoofdstuk 3staan de mestafzetkosten in het uitgangsjaar 88/89 vermeld.
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