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Het Landbouw-Economisch Bericht 1996 is het 25e van de reeks die in
1972 begon. In het "Ten Geleide" van het eerste Landbouw-Economisch Bericht wordt over deze publicatie gezegd dat het "een overzicht geeft van de
actuele economische situatie en ontwikkelingen in de Nederlandse land- en
tuinbouw, medetegen de achtergrond van het algemeen economisch gebeuren in onze volkshuishouding". De aanleiding voor de samenstelling ervan is
alsvolgt verwoord: "Overheid en bedrijfsleven, (...) willen -elk vanuit hun eigen verantwoordelijkheid - "de vinger aan de pols houden"...Vormgeving en
dosering van de landbouwpolitiek -zowel op nationaal als EEG-niveau - kunnen niet zonder economische informatie en interpretatie van het wel en wee
van deze bedrijfstak en bevolkingsgroep in beweging".
Terugkijkend op 25jaar Landbouw-Economisch Bericht kan worden geconstateerd dat deaanleiding actueel isgebleven endedoelstelling vande publicatie dan ook niet isgewijzigd.Ook deopzet van de publicatie ende behandelde onderwerpen zijn ingrote lijnen gelijk gebleven.Inde publicatie worden
de economische en financiële resultaten van de Nederlandse land- en tuinbouw indeafgelopenjaren beschrevenen hun oorzaken engevolgen geanalyseerd. Eerst komen de internationale en nationale economische en politieke
ontwikkelingen aan de orde. Daarbij wordt bijzondere aandacht gegeven aan
het EU-landbouwbeleid.Vervolgens wordt ingegaan op de productie en prijsvorming, en op de verwerking en afzet van agrarische producten. Na de analysesvan de resultaten van de belangrijkste sectoren en bedrijfstypen, wordt de
publicatie afgesloten met beschouwingen over de structuur van de land- en
tuinbouw, het landbouwmilieubeleid en het landelijk gebied.Om de lezer een
aantrekkelijk entoegankelijk productte bieden isdevormgeving vande publicatie enkele keren herzien. Ditjaar iseen steunkleur bij de figuren en tabellen
toegepast. Verder isvoor het eerst eèn trefwoordenregister opgenomen.
Wie de publicaties van de afgelopen jaren ter hand neemt komt onder
de indruk vande dynamiek in de economische en politieke omgeving, van de
technologische ontwikkelingen, van de veranderingen in de koopkrachtige
vraag inbinnen-enbuitenland envan het aanpassingsvermogen vande Nederlandse land- en tuinbouw en agribusiness.Veranderingen in politieke omgeving, in maatschappelijke behoeften, in concurrentiepositie en in technologische mogelijkheden zullen ook in de komende jaren grote aanpassingen vragen van de agrarische sector. Daarmee blijft de behoefte bestaanvan overheid
en bedrijfsleven "om devinger aan de polste houden". Het ishetdoel van het
Landbouw-Economisch Bericht om ook in detoekomst in die behoefte te helpen voorzien.
Aan het Landbouw-Economisch Bericht 1996 is bijgedragen door een
groot aantal medewerkers van het Landbouw-Economisch Instituut (LEI-DLO).

De uiteindelijke realisatie berust bij de afdeling Algemeen Economisch Onderzoek en Statistiek, die onder leiding staat van J.H.Post. Memorabel bij dit 25jarig jubileum isdat de heer Post de dagelijkse leiding had bij de totstandkomingvan het eerste Landbouw-Economisch Bericht in 1972.Decoördinatie van
de verschillende hoofdstukken werd dit jaar verzorgd door C. van Bruchem
(hoofdstukl), H.J.Silvis(hoofdstuk 2),G.S.Venema (hoofdstuk 3) en J.H.A. Hillebrand (hoofdstuk 4).Deeindredactie was in handen van H.J.Silvis en C. van
Bruchem. Aan het eind van de publicatie iseen overzicht opgenomen van de
verschillende auteurs en andere medewerkers met een korte aanduiding van
hun bijdragen.
Een Engelstalige samenvatting van het Landbouw-Economisch Bericht
1996 zal binnenkort afzonderlijk worden gepubliceerd in de vorm van een
Periodieke Rapportage.
directeur,

Den Haag,augustus 1996

L.C. Zachariasse

SAMENVATTING

Het algemene kader
In 1995groeide de Nederlandse economie evenals in 1994met ongeveer
2,5%. Dewerkloosheid blijft hardnekkig maar het aantal mensen met een arbeidsongeschiktheidsuitkering loopt geleidelijk terug.Medealsgevolg hiervan
daalt zowel de omvang van de collectieve sector als het financieringstekort.
Gunstigvoor de agrarische sector isde daling van de rentetarieven. Reëel gezien zijn de rentetarieven de afgelopen jaren overigens niet veel veranderd,
aangezien de inflatie evenredig isverminderd.
Het beleid vande Nederlandse overheid levert voor de agrarische sector
zowel lastenverzwaring alslastenverlichting op. Het eerste vloeit voort uit het
milieubeleid en uit algemene maatregelen gericht op vermindering van hettekort van de overheid. Het tweede isdeels bedoeld als compensatie voor het
eerste en deels ter versterking van de concurrentiepositie van de sector. De
overheidsbezuinigingen op de klassieke beleidsinstrumenten voor de productielandbouw gaan gepaard met eenverruiming van de middelen voor natuur
en landschap. Bij de lastenverlichting gaat het zowel om algemene fiscale
maatregelen,alsom specifieke lastenverlichtende maatregelen voor het midden- en kleinbedrijf ende agrarische sector. Daarnaast zijn bedragen beschikbaar gesteld voor de herstructurering van de glastuinbouw en de aanpassing
van de (intensieve) veehouderij aan het milieubeleid.
De landbouw in de wereld
Uitgaande van een groei van de wereldbevolking van ruim 1,5%, is de
voedselproductie per hoofd in 1995 met ruim 1 %verminderd.Vanaf 1989 iser
sprakevaneenstagnatie op dit punt.Vooral inAfrika ten zuiden van de Sahara, waar de bevolking met bijna 3% perjaar toeneemt, isde situatie in 1995
verslechterd.InAzië hielden voedselproductie en bevolkingsgroei min of meer
gelijke tred. Door tegenvallende oogsten en productiebeperkende maatregelen gingen de wereldmarktprijzen voor verschillende landbouwproducten in
het afgelopenjaarforsomhoog.Verwacht wordt datde prijzen inde komende
jarenweer zullen dalen,maarwel hoger zullen blijven dan in het begin van de
jaren negentig.
Het inwerking treden van het nieuwe GATT-akkoord heeft in 1995 nog
geen duidelijke vermindering van de prijs- en inkomensondersteuning laten
zien. Het karakter van de steun begint de laatste jaren echter te veranderen.
In 1986-1988werd bijna 80% van de totale steun in OECD-landen gegeven in
devorm van prijsondersteuning en in 1995 nog maar 64%.Tegelijk ishet aandeel van de directe toeslagen toegenomen.

In 1996hebben deVSbesloten het landbouwbeleid op enkele onderdelen ingrijpend te hervormen.Inde productprogramma's voor onder meer granen zijn de areaalbeperkende maatregelen afgeschaft en de deficiency payments vervangen door vaste hectarepremies. Omdat deze laatste toeslagen
niet aande productie zijngekoppeld, hebben deVSgeen belang meer bij uitzonderingen inWTO-verband voor toeslagen die wel aan de productie gekoppeld zijn, zoals de huidige toeslagen in de EU.Daardoor zou dit element van
het EU-beleid in eenvolgende WTO-ronde wel eensextra onder druk kunnen
komen te staan.
De landbouw in deEU
Het volume van de landbouwproductie in de EU-15was in 1995 vrijwel
gelijk aandat indetwee voorafgaandejaren. Het netto agrarisch inkomen van
detotale sector nam naarschatting met 5% toe.Ook het reële inkomen uit bedrijf perarbeidskracht steeg in 1995met bijna 5%.Sindshet beginvandejaren
negentig blijft de reële inkomensontwikkeling in Nederland aanzienlijk achter
bij het EU-gemiddelde.Overigens liggen de Nederlandse inkomens nog steeds
ver boven die in de meeste EU-landen. De bruto toegevoegde waarde per arbeidskracht, gemeten in koopkrachtpariteiten, was in 1994 bijna twee derde
hoger dan het EU-gemiddelde.
De uitgaven voor het markt- en prijsbeleid in de EUgingen in 1995 met
ruim 3% omhoog t o t 34,5miljard ecu,vooral door deverdere doorvoering van
de Mac Sharry-hervorming. Sinds 1992 isNederland nettobetaler aan de EU.In
1995 beliep de nettopositie van Nederland -3,7 miljard gulden,en dit zal naar
verwachting oplopen tot -6miljard gulden in 1999.Door het "eigen-middelenbesluit" liggen de uitgavenvande EUende bijdragen vande lidstatenaan het
EU-budget t o t 1999vast.
Conform de meerjarige afspraken in het kadervande Mac Sharry-hervorming werden de interventieprijzen van granen en van rundvlees voor het seizoen 1995/96verlaagd ende compenserende toeslagen en premies verhoogd.
Voor producten die buiten de hervorming waren gehouden, zoals suiker, wijn
en groente en fruit, werden gelijkblijvende ecu-prijzen vastgesteld. De in juli
1996 genomen prijsbesluiten voor het seizoen 1996/97 stonden in het teken
van het behoud van de gerealiseerde hervorming.Voor vrijwel alle producten
werden ongewijzigde ecu-prijzen vastgesteld. Het basispercentage voor braak
werd op 17,5%vastgestelden hetfeitelijke braakpercentage voor deoogst van
1997op 5%.Voor de rundvleessector, die door de BSE-crisiswordt geteisterd,
werden aanvullende steunmaatregelen aangekondigd.Tegelijk metde prijsbesluiten werd een akkoord bereikt over een hervormingspakket voor de groente- en fruitsector.
Voor wat betreft de agromonetaire ontwikkeling was het opmerkelijk
dat de groene koersenvan de D-mark en de gulden medio 1996enkele keren
moestenworden gedevalueerd. Daarbij ging het om kleine (landbouwprijsverhogende) aanpassingen,die maar in beperkte mate opwegen tegen de (landbouwprijsverlagende) revaluaties die in 1995 hebben plaatsvonden. In het kadervandecompensatieregeling voor aanzienlijke revaluatiesvangroene koer8

senontvangt de Nederlandse agrarische sector over 1995een bedrag van 109
miljoen gulden en over 1996en 1997 ongeveer 73 en 36 miljoen gulden.
De toekomst van het EU-landbouwbeleid
De stijging van de landbouwuitgaven blijft de laatste jaren binnen de
perken en de inkomens in de EU-landbouw gaan omhoog. Er lijken dan ook
geen zwaarwegende interne argumenten te zijnwaarom de Mac Sharry-regelingen niet in grote lijnen zouden kunnen worden voorgezet. Een belangrijke
reden voor eenverdere aanpassing van het EU-landbouwbeleid isechter gelegen in externe ontwikkelingen, vooral de uitbreiding van de EUin oostelijke
richting en de komende nieuwe WTO-onderhandelingen. Er lijkt een zekere
mate van consensus te bestaan over de richting waarin het landbouwbeleid
moet worden aangepast: minder nadruk op prijsondersteuning en meer (compenserende) directe toeslagen. Dezetoeslagen zullen dan sterker gericht worden op het realiserenvandoelstellingen indesfeervan milieu,natuur en landschap ("cross compliance").
In zijn strategienota stelde EU-landbouwcommissaris Fischler dat een
voortgaande liberalisering van het markt- en prijsbeleid moet worden geflankeerd door een "integrerend plattelandsbeleid". In zo'n beleid moeten de
doelstellingen vandeverschillende beleidsvormen die de ontwikkeling van het
platteland beïnvloeden op elkaar worden afgestemd. Dit voorstel kan worden
gezien alseen verdere intensivering van de hervorming van de Structuurfondsen (1988) en de inbedding van de begeleidende maatregelen van de Mac
Sharry-hervorming daarin.
Productie en prijsvorming
Het productievolume vande Nederlandse land- entuinbouw was in 1995
ietsgroter dan in 1994.Deproductiewaarde namechter met zo'n 3,5% af door
eengemiddelde prijsdalingvan4 % (tabel 1).Daarmeewerd de prijsstijging die
in 1994optrad bijna geheel teniet gedaan.Achter de genoemde percentages
gaan verschillende ontwikkelingen per product schuil.Zo steeg de productie
van akkerbouwproducten, melk en groente enfruit met meer dan 2%, terwijl
dievanvleeseneieren ensierteeltproducten daalde. Bijde akkerbouwproducten en groente enfruit traden gemiddelde prijsdalingen op van respectievelijk
16,5% en 6,5%, maar bij andere productgroepen bleven ze beperkt t o t 2%.
Het beeld van het eerste halfjaar van 1996wordt overheerst door lage prijzen
voor rundvlees en hoge voor varkensvlees en pluimveevlees, mede als gevolg
van de BSE-affaire.Opde internationale markten liepen de prijzenvan granen
en oliezaden sterk op.
Deaardappelsector inNederlandwerd inhet najaarvan 1995 opgeschrikt
toen de bacterieziekte bruinrot werd aangetroffen. Erwerden door de overheid stringente maatregelen getroffen om de besmettingen te traceren en uit
te roeien.Gevreesdwordt dat de bruinrotbesmetting zichvia het oppervlaktewater (beregening)verder zalverspreiden,wat dramatischegevolgen zou hebben voor de pootaardappelsector.

Tabel1 Volume-enprijsontwikkeling vandeland-entuinbouwproductieinNederland
Product(groep)

Waarde
(min.gld.)

Mutatie in%t.o.v. voorafgaandejaar
volume

1994
(v)

1993

Akkerbouwproducten
Melk
Vleeseneieren
Groente enfruit
Sierteeltproducten

3.737
8.400
12.571
4.992
7.439

Totaal

37.139

prijs

1994
(v)

1995
(r)

1993

1994
(v)

1995
(r)

2,0
1.0
2.1
1.2
0,5

-5,7
-0,2
-1,6
-3,2
4,0

2,6
3,0
-1,5
2,3
-0,9

6,2
-1,7
-14,7
-3,9
1,1

37,3
-2,8
2,1
13,4
1,9

-16,4
-2,0
-2,0
-6,7
-1,1

1,4

-0,8

0,5

-5,9

5,1

-3,9

(v):Voorlopig;(r): Raming.

, De rundvleessector heeft te kampen met de BSE-affaire.Zonder aanvullende maatregelen daaltde productie van rundvleesvoor de EUalsgeheel met
enkele procenten.Degevolgen van BSE voor de consumptie van rundvlees zijn
vermoedelijk sterker,zodatdeoverschotten zullengroeien.Omdat export naar
de wereldmarkt op de grenzen van het GATT-akkoord stuit, ligt een verdere
hervorming van de EU-rundvleesmarktordening voor de hand.
Inde sector groente en fruit trok de discussieover de afzetstructuur veel
aandacht. Inde loop van 1995werden plannen ontwikkeld voor de oprichting
van de Verenigde Tuinbouwveilingen Nederland (VTN). Medio 1996 besloten
de leden van 8veilingen het voorstel t o t vorming van de VTNte steunen.
Detwee grootste bloemenveilingen, deVBA enVeiling Holland, hebben
hun beleid ten aanzien van het veilen van ingevoerde snijbloemen versoepeld.
Van het nieuwe beleid verwacht men niet dat de internationale concurrentie
erdoor zalafnemen,maar wel dat het kan bijdragen aan een rustiger prijsvorming en aan een betrouwbaarder aanvoerpatroon.
Voedingsmiddelenindustrie
Ongeveer de helft van de productiewaarde van de land- en tuinbouw
wordt afgenomen door devoedings- en genotmiddelenindustrie. Dezuivelindustrieendevleesindustrie (inclusief slachterijen) zijndegrootste bedrijfsgroepen binnen deze industrie. Om de overcapaciteit van de slachterijen terug te
dringen zijn plannen ontwikkeld om enkele slachterijen te kunnen uitkopen.
Demiddelen hiervoor werden bijeengebracht via eensaneringsheffing op geslachte dieren.Van de 20 runderslachterijen bleven er nog 16over en van de
30varkensslachterijen nog 23.Devorming van de slachterijorganisatie Dumeco, illustreert dat de tegenstellingen tussen de particuliere en de coöperatief
georganiseerde agribusiness vervagen.Met een marktaandeel van 35% isDumeco de grootste slachterij van Nederland.

10

Detailhandel en consumptie van voedingsmiddelen
Deconcentratie in devoedingsmiddelenindustrie ismede een reactie op
deconcentratievandedetailhandel.DeNederlandse consumentenbestedingen
aan levensmiddelen vonden in 1995voor 67% plaats bij de supermarkten, tegenover 64% in 1993. Het aandeel van de speciaalzaak liep terug van 26% in
1993 t o t 23% in 1995. Ongeveer 10%van de bestedingen vindt plaats op de
markt, in warenhuizen of rechtstreeks bij boer of tuinder.
In 1994werd door particulieren in ons land ongeveer 54 miljard gulden
besteed aanvoedings- en genotmiddelen en daarnaast ruim 16miljard gulden
aan maaltijd-en drankverstrekking (horeca) en 2 miljard gulden aan bloemen
en planten.Van de bestedingen aan voedings- en genotmiddelen heeft 35%
betrekking op genotmiddelen, zoalstabak, dranken, zoetwaren en consumptie-ijs,en65%opvoedingsmiddelen. Desamenstelling vande bestedingen aan
voedingsmiddelen isde laatstejaren lichtgewijzigd.Daarbij ishet aandeel van
de groep overige voedingsmiddelen, waaronder aardappelproducten, snacks
en kant-en-klaarmaaltijden, gestegen van 21,5% in 1990t o t 23,4% in 1994.
Agrarische invoer en uitvoer
Herziene CBS-cijfers over de handel in 1994en eigen ramingen van het
LEI-DLOvoor 1995wijzen erop dat de invoer van agrarische producten en voedingsmiddelen toenam van42,5 miljard gulden t o t bijna 43 miljard gulden, en
de agrarische uitvoer van bijna 71miljard gulden t o t meer dan 72 miljard gulden. In de agrarische handel van de EUheeft Nederland een vooraanstaande
positie: bij de agrarische invoer had ons land in 1994 een aandeel van 12%,
waarmee het de vijfde plaats op de ranglijst bezette; bij de agrarische uitvoer
stond ons land met een aandeel van 21% op de eerste plaats.

Tabel2 Sectorrekening vanakkerbouw en veehouderij
Mutaties in % t.o.v

Waarde (min. gld.)

volume
1993/94 1994/95 1995/96
(v)
(r)
Opbrengsten
Non-factorkosten
Netto toegevoegde
waarde
Factorkosten
Totale kosten

voorgaand jaar
prijs

94/95
W)

95/96
(r)

94/95
(v)

95/96
(r)

24.225
18.120

25.060
18.060

24.255
17.965

-0,5
-0,5

1,0
-1,0

4,0
0,0

-4,0
0,5

6.105

7.000

6.290

-0,5

5,5

15,0

-15,0

12.420
30.540

12.540
30.600

12.460
30.425

-2,5
-1,0

-0,5
-1,0

3,5
1,5

0,0
0,5

11

Tabel3 Sectorrekening vande glastuinbouw
Waarde (min. gid.)

Mutaties in % t.o.v.

voorafgaand jaar

volume

prijs

1993

1994

1995
(r)

1994

1995
(r)

1994

1995
(r)

Opbrengsten
Non-factorkosten

8.150
5.825

8.580
5.800

8.340
5.840

1,5
-1,5

0,5
-1,0

3,5
1,0

-3,0
2,0

Netto toegevoegde
waarde

2.325

2.780

2.500

8,0

3,5

11,0

-13,0

Factorkosten
Totale kosten

3.480
9.300

3.455
9.255

3.440
9.280

-2,5
-1,5

-1,5
-1,0

2,0
1,0

1,0
1,5

Sectorrekeningen
Volgensdelandbouwsectorrekeningisdenettotoegevoegdewaardevan
deakkerbouwenveehouderijtussenhettopjaar 1989/90en1993/94met ruim
eenderdegedaald.In1994/95waservoor heteerstsindsvierjaar sprakevan
eenherstel,enweldoor desterkverbeterde prijsverhouding.In 1995/96trad
echter weer eensterketeruggang op (tabel2).
Desectorrekeningvandeglastuinbouw laateendalingvandenettotoegevoegdewaarde in 1995zienvanruim 10%(tabel3).Inde glasgroenteteelt
bedroeg de teruggang 15%. In de snijbloementeelt en de potplantenteelt
kwamdedaling uit op respectievelijk 6%en10%.
Resultatenvan landbouwbedrijven
Op de akkerbouwbedrijven bedroeg het gezinsinkomen uit bedrijf in
1994/95 gemiddeld 105.000 gulden per ondernemer, het hoogste resultaat
sinds1983/84(tabel4).Voor 1995/96iseenduidelijketerugvalvande prijzen
vandeakkerbouwproducten geraamd,waardoor hetgemiddelde gezinsinkomenuit bedrijf daalt.
Opdemelkveebedrijvenbleefhetgezinsinkomenuitbedrijfperondernemer in 1994/95nagenoegconstant;hetlagindoorsnee ietsbovenhetgemiddeldevandeeerstehelftvandejarennegentig.Ditkengetalzalvolgensderamingvoor 1995/96teruglopen,vooraldoor ongunstiger prijsverhoudingen.
Degespecialiseerdevarkens-enpluimveebedrijvenbehaaldenin1994/95
gemiddeldbetereresultatendanin 1993/94.Hetgezinsinkomen uit bedrijf per
ondernemer,datin 1993/94zelfsnegatiefwas,steegmetbijna30.000gulden.
Vooralopdevarkensbedrijvenwassprakevaneensterkherstel.Deleghennenbedrijven werden echter geconfronteerdmeteensterk negatief gezinsinkomen uit bedrijf van -73.000gulden per ondernemer. Het herstelvandeop12

Tabel4 Gezinsinkomen uit bedrijf vanlandbouwbedrijven, x 1.000gulden per ondernemer
Aantal
bedrijven
in 1994/95

Akkerbouwbedrijven
Melkveebedrijven
Varkens-en
pluimveebedrijven

Inkomen
1991/92 1992/93 1993/94

1994/95 1995/96
(r)

10.510
31.800

52,1
56,8

18,7
64,0

38,4
57,7

105,4
58,4

57,0
49,0

8.800

121,5

40,3

-1,2

27,3

53,0

brengstprijzenvandeleghennenhouderijeninmindere matedevarkenshouderij levert in 1995/96betere resultatenop.
Resultaten van tuinbouwbedrijven
In1994warenderesultatenvandeglastuinbouwbedrijven relatief gunstig,maarvolgensderamingzijnzein 1995weerteruggevallen.Deresultaten
verschillen overigens per bedrijfstype. In 1994vertoonden die van de glasgroentebedrijveneenduidelijkeopleving,maarin1995weereenflinkedaling.
Derentabiliteitvandesnijbloemenbedrijvenvertoont de laatstejaren minder
schommelingen.Opdepotplantenbedrijven isersprakevaneentrendmatige
daling vanderesultaten.
Ookdeoverigetuinbouwbedrijven lietenuiteenlopende resultaten zien
(tabel 5).Deopengrondsgroentebedrijven boekten in 1994betere resultaten
danindedaaraanvoorafgaandejaren,maardeoplevingwasvankorte duur.
Opdebloembolienbedrijvenkwamhetgezinsinkomenuitbedrijfperondernemer, dat in 1993en 1994gemiddeld op ruim 150.000gulden lag,volgensde
raming in 1995ongeveer 20.000gulden lager uit. Defruitteeltbedrijven behaalden in 1994 een gemiddeld gezinsinkomenuitbedrijfvanslechts16.000

Tabel5 Gezinsinkomenuit bedrijf vantuinbouwbedrijven, x 1.000gulden per ondernemer

Glasgroentebedrijven
Snijbloemenbedrijven
Potplantenbedrijven
Opengrondsgroentebedrijven
Bloembolienbedrijven
Fruitteeltbedrijven
Boomkwekerijbedrijven
Champignonbedrijven

Inkomen

Aantal
bedrijven
in 1994

1991

1992

1993

1994

1995
(r)

3.200
3.350
950
990
1.800
1.340
990
640

125,2
81,5
103,1
54,0
93,9
94,4
107,1
51,6

5,8
48,5
78,7
46,2
109,5
-25,0
106,3
31,6

-16,6
60,6
89,4
44,1
153,4
1,8
70,4
62,9

77,4
73,6
90,9
57,5
155,5
15,8
89,7
141,1

37,0
63,0
72,0
47,4
133,3
62,5

-

44,0
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gulden per ondernemer. Deraming voor 1995geeft eenveel gunstiger beeld.
De boomkwekerijen kenden in 1994 een herstel van de resultaten. Na de daling van de uitkomsten in 1993 steeg het gezinsinkomen uit bedrijf met bijna
20.000 gulden. Dechampignonbedrijven boekten in 1994gunstige resultaten
na een aantal jaren met matige uitkomsten. Door de aanzienlijk lagere opbrengstprijzen isde rentabiliteit in 1995weer sterk terug gevallen.
Besparingen, investeringen en financiële positie
De akkerbouw-, veehouderij- en glastuinbouwbedrijven hadden in
1994/95gemiddeld 24.000 gulden aan inkomen van buiten het bedrijf. De bedrijfsbesparingen (saldovan inkomen, belastingen en gezinsuitgaven) bedroegen in de melkveehouderij inde periode 1991-1995 gemiddeld 20.000 gulden
per jaar. In de akkerbouw werd in deze periode jaarlijks bijna 12.000 gulden
gespaard, maar in de glastuinbouw en de intensieve veehouderij waren de
besparingen nihil of negatief.
De akkerbouwers en veehouders trokken in 1994/95 bijna 900 miljoen
gulden minder aanvreemde middelen aan dan in hetjaar daarvoor, terwijl de
glastuinders in 1994bijna 200 miljoen gulden minder leenden.Vooral de ondernemers in de intensieve veehouderij deden in 1994/95 een beroep op de
verschaffers van vreemd vermogen, terwijl de akkerbouwers en de melkveehouders hun leningen persaldoverminderden. Dat laatstewas in 1994ook het
geval in de glastuinbouw.
Op de landbouwbedrijven werd in 1994/95 ruim 4,1 miljard gulden geïnvesteerd, wat ongeveer 5% minder wasdan eenjaareerder. Demelkveehou-

Tabel6 Gemiddelde balansa)per bedrijfstype, x 1.000gulden per bedrijf
Akkerbouw

Melkveehouderij

Varkensenpluimveehouderij

Glastuinbouw

Activa
immateriële activa
materiële activa
financiële vasteactiva
vlottende activa
Totaal

34
1.164
16
298
1.512

130
1.540
34
149
1.853

20
1.284
9
258
1.571

1.349
42
342
1.733

Passiva
eigen vermogen
langvreemd vermogen
kort vreemd vermogen
Totaal

1.208
288
16
1.512

1.355
485
13
1.853

913
622
36
1.571

909
740
84
1.733

79

73

58

52

Solvabiliteit (in %)

-

a)Akkerbouw enveehouderij per30-4-1995,glastuinbouw per31-12-1994;berekend op basis
van de actuele bedrijfseconomische waarde.
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ders investeerden minder, de akkerbouwers en varkenshouders juist meer. De
aankoop van productierechten (melk- en mestquota) liep verder terug en is
sinds 1992/93bijna gehalveerd.Deinvesteringen ingrond en grondverbetering
stabiliseerden zich op 920 miljoen gulden. Deglastuinders zijn in 1994terughoudend geweest met investeren.Doordeachterblijvende investeringen iseen
verdere veroudering van de glasopstanden opgetreden.
Van de intabel 6vermelde bedrijfstypen isde balanswaarde het hoogst
op de melkveebedrijven, gevolgd door de glastuinbouwbedrijven. Op de veehouderij- en akkerbouwbedrijven is56%van het kapitaal vastgelegd in grond
en bedrijfsgebouwen. Op de glastuinbouwbedrijven zijn dewerktuigen en installaties belangrijk met een aandeel van 20% in het balanstotaal.
Structuur vanproductie en bedrijven
In mei 1995telde ons land 113.327geregistreerde land- en tuinbouwbedrijvenvan3ngeengroter. Ditwas2,5% minder dan in mei 1994.Tussen 1976
en 1994ishet aantal bedrijven met gemiddeld 1,7% perjaar gedaald.Van het
totale aantal geregistreerde bedrijven behoorden er in 1995 ruim 87.000 t o t
de hoofdberoepsbedrijven en bijna 26.000 t o t de nevenberoepsbedrijven.
Inmei 1995 bedroeg detotale oppervlakte cultuurgrond van de geregistreerde land-entuinbouwbedrijven 1.965.000ha.Datwas6.000haminder dan
in mei 1994.Deafgelopen twintigjaar ishet aantal bedrijven veelsterker afgenomen dan het areaalcultuurgrond, respectievelijk 29%en 5%. Hierdoor isde
gemiddelde oppervlakte vande bedrijvenduidelijk gestegen:van 13ha in 1976
t o t ruim 17 ha in 1995.
Het arbeidsvolume -de hoeveelheid arbeid in arbeidsjaren - in de landentuinbouw isverder gedaald. Daarnaast heeft er een verschuiving plaatsgevonden van gezinsarbeid naar personeel.Hetaandeel van het personeel in het
totale arbeidsvolume isgestegen van 15% in 1975t o t 27% in 1995.Ook in absolute termen ishet arbeidsvolume personeel gegroeid. Deze groei heeft zich
voornamelijk in de glastuinbouw voorgedaan. De productiecapaciteit per arbeidsjaareenheid in de land- en tuinbouw istoegenomen van 21 nge in 1976
t o t 38 nge in 1995.
Landbouwmilieubeleid
Het bereiken van duurzaamheid van de land- entuinbouw vergt een relatief grote inspanning,wat samenhangt met de aardvan het productieproces,
destructuur vandesector enmetde ruimtelijke spreiding vandeagrarischeactiviteiten. De belangrijkste onderdelen van de landbouwmilieuproblematiek
zijn: het verbruik van gewasbeschermingsmiddelen, de uitstoot van C0 2 door
het gebruik van fossiele brandstof (klimaatsverandering), de bijdrage aan de
verdroging ende mest-enammoniakproblemen (verzuring envermesting). De
laatste jaren vertoont de milieubelasting door de land- en tuinbouw op een
aantal onderdelen een dalende lijn. Zo ishet landelijke overschot aan fosfaat
tussen 1985en 1994verminderd met 23%endatvan nitraat met 15%.De ammoniakemissie isindie periodegedaaldmet 33%.Regelgeving,heffingen,sub15

sidies,voorlichting en eentoenemend milieubewustzijn bij de agrariërs en hun
organisaties hebben daaraan bijgedragen. Dat laatste uit zich op landelijk niveau in eigen milieuplannen envoorstellen voor milieuconvenanten en op regionaal niveau in de oprichting van milieucoöperaties en dergelijke.
Binnen de agrarische sector worden de glastuinbouw envooral de intensieveveehouderij door het landbouwmilieubeleidgetroffen. Dit leidttot hogere productiekosten, een inkrimping vande veestapel en een vermindering van
het aantal bedrijven en de werkgelegenheid. Niet duidelijk isechter in welke
mate en inwelk tempo deze processenzichzullenvoltrekken.Dat hangt onder
meer af van het (flankerend) beleid envan het beschikbaar komen van milieusparende technologie.
Landelijk gebied
Waar inveel andere landen de leegloop van plattelandsgebieden hoog
op de agenda staat,speelt in ons dichtbevolkte land eerder de vreesvoor het
tegendeel. Een voorbeeld van een gebied dat volgens het overheidsbeleid
"groen" zou moeten blijven, ishet Groene Hart in de Randstad. De land- en
tuinbouw ishier de dominante gebruiker van de ruimte.
Hetbeleidten aanzienvan het landelijk gebiedwast o t dejaren negentig
voornamelijk gericht op sectoren enfacetten:sectorbeleid voor de landbouw,
de natuur en de recreatie, en facetbeleid voor het milieu, het water en de
ruimtelijke ordening. Inveelgroenegebieden kon langetijd met dezegescheiden benadering worden volstaan, maar niet in bijvoorbeeld het Groene Hart,
waar de problemen te complex zijn. Gebiedsgericht beleid iseen benadering
dieaande bezwarentegemoet wil komen.Hetmaakt regionaal maatwerk mogelijk, evenals integrale afweging van belangen. In de VINEX is het Groene
Hart aangemerkt alseen Ruimtelijke Ordenings- en Milieu (ROM-)gebied. De
nadruk ligt hier op integratie van ruimtelijke problemen en milieuvraagstukken. In Strategische Groen Projecten ligt de nadruk op het verenigen van de
functies recreatie en natuur en in Waardevolle Cultuurlandschappen op het
verenigen van landbouw en natuur.
Het succes van deze integratiepogingen hangt mede af van de wijze
waarop het bestuur wordt georganiseerd.Voor het Groene Hart zijn per 1juli
1996het Bestuurlijk Platform Groene Hart en het Groene HartTeam ingesteld.
Het Bestuurlijk Platform Groene Hart kent een brede samenstelling:de diverse
ministeries, de drie betrokken provincies,vijf intergemeentelijke overlegorganen,twee waterschappen,de agrarische sector, de recreatiesector en het nietagrarisch bedrijfsleven maken er deel van uit.
Het landelijk gebied zal de komende jaren verder veranderen. Desondanksblijft deagrarische sector ook in het Groene Hartdominant;zonder deze
sector is het zelfs financieel onhaalbaar om het gebied open te houden. De
agrarische sector zal echter wel in sterkere mate rekening moeten gaan houden met de andere functies van het landelijk gebied.
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1. DE ECONOMISCHE ENPOLITIEKE CONTEXT

1.1
1.1.1

Het algemene kader
De internationale economische situatie

Deeconomie van de OECD-landengroeide in 1995gemiddeld met ongeveer 2% (tabel 1.1)endievandeontwikkelingslanden volgens schattingen van
de VN met circa 5% (UN, 1995:2). De sterkste economische groei deed zich,
evenals invoorgaande jaren,voor in Zuidoost-Azië,waar een gemiddelde van
ruim 7% werd bereikt. Daarentegen bleef de groei in het Midden-Oosten en
inLatijns-Amerika beperkttot 1 à2%.Indevoormalige communistische landen
in Midden-en Oost-Europa zette het herstel zich in 1995voort met een gemiddelde groei van een kleine 4 % . Minder goed ging het in de landen van de
voormalige Sovjet-Unie,waar de economie eenteruggang van zo'n 4 %te zien
gaf. Datwasoverigens aanzienlijk minder dan invoorgaandejaren. Sinds 1989
zijn de economische activiteiten indeze landenvolgens deofficiële statistieken
met 40à50%verminderd,maar vanwege deopkomst vaneen "informele economie" isde werkelijke teruggang waarschijnlijk minder erg (UN, 1995:3).
Voor 1996en 1997wordt in de OECD-landen en in de ontwikkelingslanden nauwelijks meer economische groei verwacht dan in 1995.Japan, dat al
enkele jaren te maken heeft met een stagnatie, zal naar verwachting weer
aansluiting vinden bij de andere OECD-landen (tabel 1.1). In de voormalige
communistische landen zal de groei waarschijnlijk wat lager uitvallen dan in
1995. In Rusland zalvoor het eerst sindsde omwenteling weer sprake zijn van
een beperkt herstel (OECD, 1996c:134).
De werkloosheid is in de meeste OECD-landen in 1995 iets verminderd,
maar voor 1996 en 1997 wordt nauwelijks een verdere verbetering voorzien.
Met ruim 30 miljoen werklozen in de gezamenlijke OECD-landen, blijft de
werkloosheid duseen hardnekkig probleem.Deinflatie indeOECD-landen (exclusief Turkije) lag in 1995dooreen genomen rond 3%,wat bijna een procentpunt meer wasdan in 1994.Voor 1996en 1997wordt een lagere inflatie verwacht (tabel 1.1).
Het beeld voor de meeste EU-landen wijkt op deze punten niet veel af
van dat van de OECD als geheel. Opmerkelijk isde sterke economische groei
in Ierland en het zeer geringe verwachte groeipercentage van Duitsland voor
1996. Deverschillen in inflatie binnen de EUworden geleidelijk kleiner. Rond
1985was het verschil tussen het hoogste en het laagste inflatiepercentage in
de EUongeveer 19procentpunten en in 1995 nog maar 8. De inflatie in de EU
was in 1995 ietshoger dan in 1994,maarvoor 1996en 1997verwacht de OECD
een daling (tabel 1.1). Dat laatste geldt ook voor de rentetarieven,die in de EU
in 1995 ongeveer even hoog waren als in het jaar daarvoor.
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Tabel1.1 Enkeleeconomischevergelijkingscijfers a)
Land

Economischegroei b)

Inflatie b)

Werkloosheidc)

1995
(v)

1996
(P)

1997
(P)

1995
(v)

1996
(P)

1997
(P)

1995
(v)

1996
(P)

1997
(P)

België
Denemarken
Duitsland
Griekenland
Spanje
Frankrijk
Ierland
Italië
Luxemburg
Nederland d)
Portugal
Verenigd Koninkrijk
Finland
Oostenrijk
Zweden

1.9
2,6
1.9
2,0
3,0
2,2
7,7
3,0
3,7
2,4
2,5
2,4
4,2
1,8
3,0

1,0
1,1
0,5
2,2
2,3
1,0
6,0
1,7
1,9
1,6
2,3
2,2
2,4
0,8
1,3

2,4
2,7
2,4
2,3
2,7
2,4
5,0
2,3
3,0
2,6
2,7
3,0
3,5
1,5
2,0

2,2
1,7
2,2
9,3
4,8
1,6
1,4
4,8
3,1
1,9
5,8
2,4
3,7
2,1
4,1

2,1
2,5
1,5
7,6
3,4
1,8
1,5
4,3
1,9
1,3
4,2
2,2
1,5
1,7
1,6

2,0
2,8
1,3
6,4
2,9
1,3
1,4
3,1
1,9
1,9
3,7
2,2
1,7
1,6
2,8

13,0
10,0
9,4
10,0
22,9
11,6
12,9
12,0
3,0
7,1
7,2
8,2
17,2
5,9
7,6

13,2
9,2
.10,3
10,2
22,9
12,1
12,4
12,1
2,9
7,0
7,4
7,9
16,4
6,2
7,3

13,0
9,2
10,4
10,4
22,7
12,2
12,2
12,0
2,8
6,9
7,5
7,5
15,5
6,5
7,1

EU-15

2,5

1,4

2,5

3,0

2,5

2,1

11,2

11,4

11,3

Verenigde Staten
Japan

2,0
0,9

2,3
2,2

2,0
2,4

2,4
-0,5

2,1
-0,3

2,2
0,3

5,6
3,1

5,5
3,3

5,6
3,2

OECD-totaal

1,9

2,1

2,5

2,3 e)

7,6

7,7

7,6

3,1 e)

2,6 e)

a) Voor alle tabellen geldt: v=voorlopig, r= raming, p= prognose; b)Verandering volume,
respectievelijk prijsindex bruto binnenlands product in procententen opzichtevan het vorige
jaar;c)Inprocentenvande beroepsbevolking;d) Dezecijferswijken op enkele punten af van
die uit tabel 1.3,die op Nederlandse bronnen zijngebaseerd;e) Exclusief Turkije.
Bron: OECD,1996c.

In 1995was er voor het tweede achtereenvolgende jaar sprake van een
forse toename van het volume van de wereldhandel, namelijk met 8,5%. Voor
1996 en 1997 verwacht de OECD een iets kleinere groei (OECD, 1996c:7). De
prijzen op de wereldmarkt gingen, indollars, in 1995gemiddeld met ruim 4 %
omhoog, maar de prijzen van agrarische producten aanzienlijk meer (zie paragraaf 1.2.2).Voor 1996verwacht de OECDeen gemiddelde stijging van de wereldmarktprijzen van rond 2% en voor 1997van zo'n 1,5% (OECD, 1996c:7).
Inde meeste OECD-landengeeft het financieringstekort van de overheid
een dalende lijn te zien. Belangrijke uitzonderingen daarop zijn Japan en
Duitsland. In het laatstgenoemde land nam het financieringstekort toe van
2,5% van het nationaal inkomen in 1994 t o t 3,5% in 1995, terwijl pas voor
1997 een stap in de goede richting wordt verwacht (OECD, 1996c:75). Met het
tekort van 1995zou Duitsland niet meervoldoen aan het betreffende criterium
voor deelname aan de EMU (zie paragraaf 1.1.2).
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De koers van de dollar is in 1995 gedaald, zowel ten opzichte van de
meeste Europese munten alsten opzichte van de Japanseyen,maar voor 1996
tekent zich een herstel af. Het tekort op de lopende rekening van de VS bedroeg in 1995 ongeveer 150 miljard dollar. Dat was vrijwel hetzelfde als in
1994. HetJapanse overschot verminderde van 130t o t ruim 110 miljard dollar,
terwijl dat van degezamenlijke EU-landentoenam van 23tot 58miljard dollar.
Opmerkelijk isdat Duitsland al vanaf 1991een tekort op de lopende rekening
heeft van rond 20 miljard dollar, maar in 1996 en 1997 zal daarin volgens de
OECDverbetering komen (OECD, 1996c:A53).
Europese munten in 1995redelijk stabiel
Hetverloopvandeonderlinge koersverhoudingen vandemunten binnen
de EU was in 1995 minder hectisch dan in 1994 en 1993. De waarde van de
Griekse drachme verminderde opjaarbasis met ongeveer 5% ten opzichte van
de ecu,die van het Britse pond met circa 6% en die van de Italiaanse lire met
10%. Aan de andere kant deed zich een relatieve opwaardering voor van de
Finse marka met 9%. De koersen van de overige munten veranderden slechts
weinig. Door de tamelijk ongunstige economische ontwikkeling in Duitsland
staat de koersvan de D-mark de laatste maanden onder druk. Sinds 1983 zijn
de gulden en de D-mark nauw aan elkaar gekoppeld en het gevolg isdat de
gulden mee omlaag wordt getrokken. Dit heeft inmiddels gevolgen gehad
voor de groene koersen van deze munten (zie paragraaf 1.3.3). Het is niet uitgesloten dat de koers van de D-mark zich herstelt, wanneer het Duitse tekort
op de lopende rekening kleiner wordt.
De Europese Commissie komt tot de conclusie dat de fluctuaties van de
muntkoersen in 1993en 1994de economische groei inde EUmet 0,25t o t 0,5%
hebben verlaagd (EC, 1995d). Verder concludeert de Commissie dat het verband tussen koersbewegingen en de ontwikkeling van de concurrentiepositie
en de handelsbalans niet altijd duidelijk is.Wel hebben dewinstmarges van de
exportbedrijven in landen met eenzwakke munt inhet algemeen een verbetering te zien gegeven,terwijl in landen met een sterke munt het tegendeel het
geval was.Ten aanzien van de handel in enkele agrarische producten, waarvoor geen interventieregeling geldt, hebben structurele en klimatologische
factoren volgens de Commissie een grotere invloed dan wisselkoersfluctuaties.
Zo zou de groei van de export van groente uit Spanje naar Frankrijk en Duitsland al zijn ingezet vóór de waardedaling van de Spaanse peseta en isde dalende tendens van de Italiaanse groenteuitvoer naar de genoemde landen
"door de waardedaling van de lire niet merkbaar afgeremd" (EC, 1995d:9/10).
1.1.2

De Europese integratie

In het Verdrag van Maastricht (1991) isvastgelegd dat er in 1996 een Intergouvernementele Conferentie (IGC)wordt georganiseerd om het Verdrag
te herzien. Deze conferentie iseind maart in Turijn gestart, en zal naar verwachting in de eerste helft van 1997,wanneer Nederland het voorzitterschap
van de EUbekleedt, worden afgerond. Tijdens de onderhandelingen komen
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drie hoofdthema's aan de orde: het betrekken van de burgers bij de Europese
eenwording,de aanpassing van de besluitvormingsprocedures en de inrichting
van institutionele kadersop hetterrein van hetgemeenschappelijk buitenlands
enveiligheidsbeleid,justitie enbinnenlandse zaken.Volgensde EuropeseCommissie moet de IGCleidentot eendemocratische endoeltreffende Unie,waarin
de burgers zich herkennen en die in staat isom in de toekomst nieuwe lidstaten opte nemen (EC,1995a:4-5).Of dit lukt isdevraag,omdat de standpunten,
die de lidstaten in diverse memoranda bij de start van de IGChebben ingenomen, nogal ver uit elkaar liggen.Aan de ene kant staan Duitsland,de Beneluxlanden en Italië, die de Europese samenwerking willen verdiepen, en aan de
andere kant bevindt zich het Verenigd Koninkrijk, dat een Europa van soevereine staten voorstaat. De overige lidstaten nemen een tussenpositie in.
"Euro " wordt nieuwe Europese munt
De Europese Ministers van Financiën en Economische Zaken hebben in
oktober 1995 besloten dat de Economische en Monetaire Unie (EMU) -die niet
op de agenda van de IGCstaat, evenmin als de herziening van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB),de uitbreiding van de EUen de financiële
toekomst van de EUna 1999-op 1 januari 1999van start kan gaan. Dat is het
laatst mogelijke tijdstip volgens het Verdrag van Maastricht, dat een ingangsdatum tussen 1997en 1999 noemt. Voorts isop de Europese Top in Madrid in
december 1995 de naam "euro" voor de nieuwe Europese munt gekozen en
isvastgelegd dat begin 1998 wordt bepaald welke landen aan de EMU gaan
deelnemen, dat tot 2002 de euro alleen in het girale verkeer en in transacties
tussen banken wordt gebruikt en dat de euro in 2002 in het fysieke betalingsverkeer van burgers wordt ingevoerd en de nationale munten vervangt.
De EMU houdt in dat de wisselkoersen van de munten van de deelnemende landen aan elkaar worden geklonken en dat het monetaire beleid
wordt gevoerd door de Europese Centrale Bank. Deze muntunie moet het Europese economische integratieproces versterken. Het nut van monetaire eenwording isgroter naarmate landen nauwer met elkaar zijn verbonden door
handel ingoederen endiensten endoor arbeidsmobiliteiten naarmate de conjuncturele ontwikkeling van de verschillende landen meer parallel verloopt. Is
dit niet het geval,dan kunnen de kosten van het opgeven van de monetaire
onafhankelijkheid aanzienlijk zijn, omdat het wisselkoersmechanisme niet
meer beschikbaar isalsaanpassingsinstrument, bijvoorbeeld om recessies af te
zwakken door de interestvoet en de waarde van de munt bij te sturen (OECD,
1995a en Brakman en Garretsen, 1996).
EMU van start met beperkt aantal landen
Het ziet er niet naar uit dat de EMU in 1999alle EU-landenzal gaan omvatten. Lidstaten mogen alleen toetreden als ze aan de zogenaamde convergentiecriteria voldoen:strikte voorwaarden aan de hoogte van de inflatie, de
rentevoet, het financieringstekort en de staatsschuld en aan de stabiliteit van
de wisselkoers. In 1995 voldeed alleen Luxemburg aan alle eisen.Wel komen
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verschillende landen,zoals Duitsland, Frankrijk, Oostenrijk, Nederland, België,
Ierland en Finland vrij dicht bij de gestelde normen. Nederland zal in 1998
waarschijnlijk nog niet aan de normvoor de staatsschuld (minder dan 60% van
het nationaal inkomen) voldoen.Overheidsbezuinigingen in landen als Frankrijk en Duitsland om aan de convergentiecriteria te kunnen voldoen, roepen
steeds meer maatschappelijke weerstanden op.Ookwordt ervan verschillende
kanten, onder meerdoor de Duitsecentrale bank, geopperd om de startdatum
van de EMUte verschuiven. De Europese Commissie houdt vast aan 1999, omdat zij vreest dat uitstel van de EMUde politieke en economische geloofwaardigheid vande EUzalondermijnen.Zijwil met een beperkte groep van landen,
die aan de convergentiecriteria voldoen of deze dicht benaderen, van start
gaan. Met de landen die buiten de EMUvallen,kunnen afspraken worden gemaakt over een bandbreedte ten opzichte van de euro,waarbinnen hun munten mogen fluctueren.Ditvoorkomt dat die landen hun munten gaan devalueren om op die manier te proberen hun concurrentiepositie ten opzichte van de
EMU-landen te verbeteren.
Een belangrijk voordeel van de euro isdat allerlei kosten die samenhangen met het bestaanvanverschillende munten,zoals kosten voor het wisselen
van geld, het afdekken vanvalutarisico's en andere administratieve handelingen, komentevervallen.Volgenseenschattingvande Europese Commissie bedragen deze kosten voor de gehele Nederlandse economie zo'n 2 miljard gulden (Boerderij, 1996).De Nederlandse agrarische sector, die sterk leunt op internationale handel,zaltot op zekere hoogte profiteren van het verminderen
van de valutarisico's. Omdat de EMUvooralsnog niet de gehele EUzal omvatten en omdat een aanzienlijk deelvan deagrarische handel isgericht op Duitsland,waarmee Nederland aljarenlang eenstabiele wisselkoers heeft, blijft het
profijt echter beperkt.
Landbouwproductie

in MOE-landen nog ver onder niveau van 1989

Eenaantal landen aan de oost- en de zuidgrens van de EUwil graag op
kortetermijn lidworden.DeEUheeft echterte kennen gegeven dat zij paseen
halfjaar naafloop vande IGCwil starten met de toetredingsonderhandelingen
met Malta, Cyprus en enkele nog niet bij name genoemde Midden-Europese
landen.Zoalsbij elke uitbreiding van de EUzal de integratie van de landbouwsectoren van de kandidaat-lidstaten in het GLBeen belangrijke rol inde toetredingsonderhandelingen spelen.Vooruitlopend opdezeonderhandelingen met
de Midden-Europese landen heeft EU-landbouwcommissaris Fischler eind 1995
een strategienota gepubliceerd, waarin hij zijn visie uiteenzet over de toekomst van het GLB en de relaties op agrarisch gebied tussen de MOE-landen
ende EUinde periode tot aan detoetreding (EC,1995b). Een indicatie hoe het
GLBer in de nabije toekomst uit moet zienwas nodig om de kandidaat-lidstaten een referentiekader te verschaffen voor de inrichting van hun eigen landbouwbeleid.
Nade omwenteling in de MOE-landen in 1989 isde landbouwproductie
fors gedaald;pasde laatste 1 à2jaar iser inde meeste landen weer sprake van
enige groei (OECD, 1996f). Gelet op develestructurele problemen waarmee
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Tabel 1.2 Producentenprijzenvanenkelelandbouwproducten in eenaantalMidden- en OostEuropese landen, 1994 (in % vande EU-prijs)
Land
Polen
Hongarije
Tsjechië
Slowakije
Litouwen
Letland
Estland

Tarwe

Melk

Rundvlees

73
56
66
63
45
90
56

33
70
54
52
21
26
26

40
52
59
50
22
18
12

Varkensvlees
103
98
94
88
81
77
43

Pluimveevlees
88
77
68
74

-

Bron:Agra Europe, Londen,11augustus 1995.

de landbouw in de MOE-landen kampt, zoalseen gebrek aan kapitaal,een onevenwichtige bedrijfsstructuur, een vrijwel afwezige groothandelsstructuur en
een inefficiënte verwerkende industrie,zalhet nog geruime tijd duren voordat
de landbouwproductie weer deomvangvan 1989heeft.Volgens modelberekeningen van de Europese Commissie bereikt de productie van granen, oliezaden, rundvleesen pluimveevlees in2005 het niveauvan 1989,maarvoor suiker,
melk en varkensvlees isdit pas na 2010te verwachten (EC, 1995b).
Op dit moment zijn de verschillen in het prijsniveau in de EUen de MOElanden vrij fors (tabel 1.2). In 1994 bedroeg de producentenprijs voor tarwe in
de Visegrad-landen en de Baltische staten slechts de helft t o t zo'n driekwart
van die in de EUen waren de prijzen van melk en rundvlees gemiddeld meer
dan de helft lager. De prijzen van varkensvlees en pluimveevlees lagen vrij
dicht in de buurt van die in de EU.Gelet op de tendens naar een voorzichtig
prijsondersteunend landbouwbeleid en de groeiende vraag naar voedsel in de
MOE-landen enerzijds en de plannen voor de verdere hervorming van het GLB
anderzijds, magworden verwacht dat de prijsverschillentussen de MOE-landen
en de EU in de toekomst zullen afnemen.
Structuurverbetering

landbouw MOE-landen

noodzakelijk

Inde MOE-landen wordt zo'n 30-60% van het besteedbare inkomen aan
voedsel uitgegeven (EC, 1995b:9). Prijsondersteuning (dus prijsverhoging) van
de agrarische sector kan dant o t economische verstoringen en sociale spanningen leiden. Dit vormt - naast de structurele problemen in de landbouw - de
tweede overweging om in de strategienota te stellen dat de landbouwsector
in de MOE-landen niet zozeer een hoge prijs- en inkomensondersteuning nodig heeft, maar meer isgebaat bij ondersteuning van het procesvan herstructurering, modernisering en diversificatie en bij verbetering van de infrastructuur op het platteland.Detoekomst die landbouwcommissaris Fischlervoor het
GLB uitstippelt, bestaat uit een uitbreiding van de Mac Sharry-hervorming:
minder prijsondersteuning, waar nodig inkomenscompensaties en een verdere
integratie van marktbeleid, plattelandsbeleid en milieubeleid (zieverder paragraaf 1.3.4 en 1.3.5). Het spreekt voor zich dat eventuele aanspraken van de
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MOE-landenop prijscompensaties bij toetreding verminderen door een lagere
prijssteun in de EUen zelfs zullen verdwijnen alsde EU-prijzen op het niveau
van dewereldmarkt komen.Dekanshierop wordt groter naarmate het tijdstip
van toetreding verder in de toekomst ligt. Met minder aanspraken van de
MOE-boeren op prijscompensaties wijkt ook het gevaar van grote uitgaven.
Volgens destrategienota zou de EUt o t aan de toetreding van de MOElanden zich vooral moeten toeleggen op het verbeteren van de toegang van
de MOE-landen t o t de interne markt en op structuurprogramma's. Met alle
MOE-landen behalve Slovenië, zijn in de afgelopen jaren de zogenaamde
"Europa-akkoorden" gesloten. Deze bevatten een preferentiële toegang t o t
de EU-markt, die voornamelijk uit tariefquota bestaat. De handelsconcessies
zouden moeten worden uitgebreid met eengedeeltelijke afbraak vandetarieven op landbouwproducten en het overdraagbaar maken van de tariefquota
aan andere landen.Volgens de Europese Commissie zal de EUdaardoor niet
worden overstroomd met producten uit de MOE-landen. De meeste MOE-landen, behalve Hongarije, Bulgarije en Estland,hadden in 1994nog een handelstekort met de EUop het terrein van landbouwproducten (Agra Europe, Londen, 4 augustus 1995). Bij de structuurprogramma's denkt de Commissie aan
een integrale plattelandsontwikkeling, die isgebaseerd op lokale initiatieven,
waarin de verwerkende industrie veel aandacht krijgt en die de sociaal-economischecohesieversterkt.Alsde MOE-landentoetreden tot de EU,stelt deCommissievoor om de boeren zelf in die landen geen directe inkomenscompensaties te geven, maar de gelden die hiermee zijn gemoeid aan te wenden voor
integrale plattelandsontwikkeling en milieubescherming.
Mediterrane vrijhandelszone in 2010
De landen in Noord-Afrika en in het Midden-Oosten zijn vanwege hun
geografische ligging van strategisch belang voor de EU.Veel van deze landen
worden gekenmerkt door instabiele politieke,economische ensociale omstandigheden zoals grootschalige migratie,fundamentalisme, terrorisme en criminaliteit. De EUprobeert sindsgeruimetijdtot een nauwere samenwerking met
de Middellandse-Zeelanden te komen,om op die manier een bijdrage te leveren aan de vermindering van de instabiliteit (EC, 1995e).Tijdens de zogenaamde "Euromediterrane conferentie", die in november 1995 in Barcelona isgehouden, hebben de EUen een twaalftal landen uit Noord-Afrika en het Midden-Oosten overeenstemming bereikt over het instellen van een Mediterrane
vrijhandelszone. Dit vrijhandelsgebied moet via bilaterale overeenkomsten
tussen de EUen de Mediterrane landen en tussen deze landen onderling, tegen 2010 een feit zijn. De vrijhandelszone omvat alleen een vrij verkeer van
industrieproducten; de handel in landbouwproducten wordt slechts gedeeltelijk geliberaliseerd. Met eenaantalvandeze landen,zoals Marokko enTunesië,
heeft de EUal vrijhandelsakkoorden gesloten.
Voorzover de landbouwproducten uit de Mediterrane landen kunnen
concurreren met die uit de EU,betekent het gedeeltelijk afschaffen van invoertarieven een verhoging van de concurrentiedruk op de EU-markt. Bij de totstandkoming van het handelsakkoord met Marokko in 1995 liet een aantal lid23

staten danookluide protesten horen.ZowasItalië hetniet eens metde concessiesophetgebied van sinaasappelen, hadIerland problemen metdeafgesproken aardappelcontingenten enhadNederland bezwaren tegen de overeengekomen quota voor tomaten ensnijbloemen. Gelet opdeze ervaringen
ishetdevraagofde EUindenog aftesluiten handelsakkoorden metdeoverige Mediterrane landen grote tariefvrije contingenten voor landbouwproducten zaltoestaan.
1.1.3

Ontwikkelingen indeNederlandse economie

In 1995bedroeg degroei vandeNederlandse economie, evenals in 1994,
ongeveer 2,5%.Voor 1996verwacht hetCentraal Planbureau (CPB)eenietslagere groei, maar voor 1997eeniets hogere (tabel 1.3).Erblijft dus sprakevan
matige groeicijfers.Onder invloedvandesterke uitbreiding vandewereldhandel werd deeconomische groei in 1995vooral gedragen door deexpansievan
de export. Deinvoer namquavolume even sterk toealsde uitvoer. Doordat
de prijzen van de uitvoer zichgunstiger ontwikkelden dandievande invoer,

Tabel 1.3 Enkelenationaal-economische kengetallen voor Nederland
1991

Niveaus
Saldo lopende rekening betalingsbalans (miljarden guldens)
Werkloze beroepsbevolking
(x 1.000 personen) a)
Totale werkgelegenheid
(x 1.000 arbeidsjaren) a)
Beleidsrelevant tekort Rijk (in%
bruto binnenlands product)

1992

1993

1994

1995
(v)

1996

1997

(P)

(P)

14,8

13,8

23,1

25,1

28,5

34,0

38,5

400

411

481

547

538

540

535

5.273

5.328

5.318

5.323

5.398

5.462

5.537

2,9

3,9

3,2

3,6

3,4

3,2

Vh

Volumes (in % t.o.v. voorgaand jaar)
Bruto binnenlands product
Particuliere consumptie
Bedrijfsinvest. (exclusief woningen)
Goederenuitvoer (exclusief energie)
Goedereninvoer

2,3
3,1
3,2
4,9
4,3

2,0
2,5
-2,2
2,8
1,4

0,2
0,9
-4,0
0,8
-1,7

2,7
2,1
0,5
7,5
8,1

2,4
2,1
6,9
6,5
6,5

2
2
4
3Yi
2Vi

2*A

Prijzen (in % t.o.v.voorgaand jaar)
Loonsom perwerknemer marktsector
Consumentenprijsindex
Goederenuitvoer
Goedereninvoer

4,4
3,1
-0,6
-0,3

4,1
3,2
-1,6
-1,9

2,7
2,6
-2,8
-3,4

2,3
2,7
0,7
0,1

2,7
2,0
1,4
0,2

1
2Vi
1%
2

3
3
2V»
2Vi

a)Jaargemiddelden.
Bron:CPB,1996aenCPB,1996b.
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V/2

2*h
6%
S'A

liep het saldo op de lopende rekening vande betalingsbalans verder op. Deze
ontwikkeling zal zich naar verwachting in 1996 en 1997 voortzetten.
Hetvolume van de particuliere consumptie vertoonde in 1995een toename van ruim 2%. In 1996 en 1997 zal dit waarschijnlijk minder zijn. Het verbruik van voedings- en genotmiddelen nam in 1995 iets minder toe dan de
particuliere consumptie in het algemeen endat zalvolgens het CPBin 1996 en
1997eveneens het geval zijn (CPB, 1996a:89).De investeringen gaven in 1995,
na enkele jaren van stagnatie, een vrij sterke groei te zien, maar voor de komende jaren zijn de verwachtingen ongunstiger (tabel 1.3). De investeringen
in de agrarische sector, die in 1993 en 1994 aanzienlijk lager waren dan in de
jaren daarvoor, vertoonden in 1995 een beperkt herstel. Dit zal zich volgens
hetCPBin 1996en 1997inbescheidentempo voortzetten.De winstgevendheid
van het bedrijfsleven is in 1995 in doorsnee niet veel veranderd ten opzichte
van 1994enzalvolgens het CPBook de komende jaren ongeveer gelijk blijven.
Werkloosheid in 1995 gedaald
Dewerkgelegenheid nam in 1995met ongeveer 1,5% toe,datwil zeggen
met zo'n 75.000 arbeidsjaren. Dit was het saldo van een uitbreiding van de
werkgelegenheid in het bedrijfsleven van bijna 2% en van een inkrimping bij
de overheid. Degrootstetoename deed zichvoor inde dienstensector, waarbij
opmerkelijk was dat dewerkgelegenheid in definanciële dienstverlening voor
het tweede achtereenvolgende jaar isteruggelopen. In de agrarische sector is
dewerkgelegenheid zowel in 1994als 1995 met circa 2% verminderd. De groei
van de werkgelegenheid was in 1995 voldoende om de toename van het arbeidsaanbod op te vangen en de werkloosheid isdan ook, voor het eerst sinds
1990,gedaald (tabel 1.3). Voor 1996 en 1997 ziet het er naar uit dat de vraag
naar en het aanbod van arbeid ongeveer gelijke tred zullen houden. De werkloosheid blijft dushardnekkig.Welvermindert de laatstejaren het aantal mensen met een arbeidsongeschiktheidsuitkering, zodat de verhouding van actieven en inactieven iets verbetert.
Ten dele alsgevolg van de daling van het aantal uitkeringsgerechtigden
loopt de omvang van de collectieve sector geleidelijk terug. In 1995 was het
aandeel van de collectieve uitgaven in het nationaal inkomen 47,4%. Dat was
ruim een procentpunt minder dan in hetvoorgaandejaar en ongeveer 8 punten minder dan indetweede helft vandejarentachtig.Het financieringstekort
vertoont eveneens een dalende tendens (tabel 1.3). Hettekort isinmiddels zover gereduceerd, dat aflossingen en nieuwe leningen elkaar min of meer in
evenwicht houden,zodat de staatsschuld, althans in procenten van het nationaal inkomen, nietverdertoeneemt. Gunstig isindit verband dedaling van de
rentetarieven in de afgelopen jaren.In 1992bedroeg de rente op langlopende
leningen nog ruim 8%, maar in 1994en 1995 iets minder dan 7%. In 1996 en
1997 zal de rente volgens het CPBnog enigszins lager liggen dan in de voorgaande jaren (CPB,1996a: 107).Voor de agrarische sector heeft de daling van
de rentevoet sinds 1992 naar schatting geresulteerd in een (netto) vermindering van de rentelasten van ongeveer 500 miljoen gulden (Boone, 1996).
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Reëel gezien zijn de rentetarieven trouwens in de aangegeven periode
niet veel veranderd, aangezien de inflatie evenredig is verminderd. In 1995
kwam de stijging van de consumentenprijzen uit op slechts 2%. Dat was het
laagste percentage sinds 1989.Voor 1996en 1997verwacht het CPBhierin weinigverandering. Eenlage inflatie isinhet algemeen gunstig voor de agrarische
sector, die sterke kostenstijgingen moeilijk kan doorberekenen. Deconsumentenprijzen van voedingsmiddelen zijn in 1995 nauwelijks gestegen.Alleen koffie en aardappelen waren nogal wat duurder dan in 1994, maar vrijwel alle
andere voedingsmiddelen werden iets goedkoper.
Matige economische groei tot 2000
Volgens het CPBzal de Nederlandse economie in dejaren 1997-2000matig groeien. In het "behoedzame" scenario wordt eenjaarlijkse groei aangehouden van 2% en in het "gunstige" scenario van 3%. In het eerste scenario
neemt de werkgelegenheid onvoldoende toe om de groei van het arbeidsaanbod op te vangen, maar in het tweede zal de werkloosheid enigszins dalen.
Hetfinancieringstekort van deoverheid daalt in het eerste scenario nauwelijks,
maar zou volgens het tweede uitkomen op minder dan 1% van het nationaal
inkomen. In dat geval komt er ruimte voor lastenverlichting en zal de druk t o t
beperking van de overheidsuitgaven minder sterk zijn dan in de afgelopen jaren. In beide scenario's vermindert de collectieve-lastendruk, neemt het saldo
op de lopende rekening toe, beweegt de inflatie zich rond 2% en blijft de rentevoet min of meer gelijk.
Agrarische productie zal minder sterk groeien
Op grond van deze scenario's lijkt de algemeen-economische context
voor de agrarische sector er in de komende jaren vrij positief uit te zien. Toch
zijn de verwachtingen van het CPBvoor deze sector niet onverdeeld gunstig.
Pluspunten zijn dat de binnenlandse afzet van voedingsmiddelen ongeveer
evenveel groei te zien zal geven alsin de afgelopen jaren en dat aan de daling
van het binnenlandse marktaandeel min of meer een eind lijkt te komen (tabel 1.4).Voor het volume van de buitenlandse afzet loopt de verwachte groeivoet uiteenvan2%tot bijna4%,terwijl dit inde periode 1982-1992 gemiddeld
6à7% was. Het CPBnoemt alsoorzaken van devertraging "de hevige concurrentiestrijd waarin de Nederlandse tuinbouwers zijn verwikkeld en het milieubeleid dat vooral de veehouderij treft" (CPB,1996a:209). Daarnaast wordt een
verdere groeivande uitvoer voor sommige producten belemmerd,c.q.bemoeilijkt door het GATT-akkoord.
Het is dan ook niet verwonderlijk dat het volume van de bruto toegevoegde waarde van de Nederlandse land- en tuinbouw in de komende jaren
volgens beide scenario's duidelijk minder sterk zaltoenemen dan in het recente verleden. In de periode 1989-1995 beliep deze groei gemiddeld ongeveer
4,5% per jaar, terwijl voor 1997-2000 percentages van 1,75 of 2,75 zijn aangehouden. Bovendien zal het karakter van de groei in de toekomst volgens het
CPBanderszijn dan in het verleden, in die zindat de nadruk sterker ligt op ver26

Tabel 1.4 Kengetallen voor deagrarischesectorin 1982-2000 (mutaties in %per jaar)
1982-'88

1989-'92

1993-'96

1997 •2000
behoedzaam gunstig

Volume consumptievoedingsen genotmiddelen
Volume buitenlandse
afzet landbouw
Volume bruto toegevoegde
waarde landbouw
Werkgelegenheid in arbeidsjaren
Arbeidsinkomensquote a)
Binnenlands marktaandeel landbouw b)

0,6

2,2

1,3

%

V/l

5,8

7,7

1,9

2

3V4

2,8
-0,3
79,7

6,0
-0,1
71,6

2,8
-1,4
84,0

1%
-1,4
78

2%
-0,8
73'A

74,0

72,5

71,3

70%

71

a) In procenten nationaal inkomen, gemiddelde in de betreffende periode; b) Binnenlandse
afzet in procententotale binnenlandse bestedingen.
Bron:CPB,1996a.

mindering van het gebruik van productiemiddelen en minder op een toename
van de brutoproductie. In 1989-1995 nam de brutoproductie jaarlijks met bijna
2% toe en verminderde de ingezette hoeveelheid productiemiddelen gemiddeld met 0,7% per jaar. Detoename van de brutoproductie was trouwens al
aanzienlijk lager dan in de periode 1950-1980,toen eenjaarlijkse uitbreiding
van bijna4 %werd gerealiseerd (Rutten, 1992).Ondanks de aanzienlijk tragere
expansie blijft de agrarische sector de komende jaren redelijk dynamisch: het
deelvandetoegevoegde waarde datwordt aangewendvoor investeringen bedraagt in beide scenario's 26 à27% en dat isduidelijk boven het gemiddelde
van het totale bedrijfsleven van 16à 18%.
Voor hetverloop van dewerkgelegenheid in de sector verwacht hetCPB
geen ingrijpende veranderingen:eendalingvan 1,4%, respectievelijk 0,8% per
jaar. In het licht van dezeverwachtingen ishet opmerkelijk dat het CPB in beide scenario's uitgaat van een daling van de arbeidsinkomensquote: deze zou
uitkomen op ruim 78%,respectievelijk73,5% (tabel 1.4).Hoe lager deze quote,
deste groter is het deel van de toegevoegde waarde dat beschikbaar isvoor
kapitaalinkomen, winst enzovoort. Degenoemde percentages wijzen erop dat
de inkomensvande agrarische zelfstandigen inde laatstejaren van detwintigste eeuw volgens het CPB beter zullen zijn dan in het "rampjaar" 1993 en
waarschijnlijk ook beter dan in de eerste helft van dejaren tachtig.
1.1.4

Het overheidsbeleid in Nederland

In deze subparagraaf wordt aandacht besteed aan een aantal ontwikkelingen in het beleid van de Nederlandse overheid,voorzover deze min of meer
rechtstreeks van belang zijn voor de agrarische sector. Aan de orde komen de
ontwikkeling van de lastenvoor de sector, veranderingen in de sociale wetge27

ving, (de)regulering, het kennisbeleid endewijzigingen in de organisatiestructuur. Elders in deze publikatie wordt ingegaan op andere onderdelen van het
overheidsbeleid, zoals het mest- en ammoniakbeleid (zie paragraaf 4.2).
Lastenverzwaring...
Het overheidsbeleid levert voor de agrarische sector de laatste jaren zowel lastenverzwaring als lastenverlichting op. Het eerste vloeit voornamelijk
voort uit het milieubeleid en uit algemene maatregelen ter vermindering van
het tekort van de overheid. Hettweede isdeels bedoeld als compensatie voor
het eerste en deels ter versterking van de concurrentiepositie van de sector.
Het Ministerie van LNVmoet in 1996ongeveer 130miljoen gulden extra
bezuinigen. In de jaren daarna loopt dit op t o t 190 miljoen gulden (LNV,
1995a). Deze bedragen komen overeen met 4,5% tot 6% van het totale budget. Ongeveer 45 miljoen gulden perjaar zalworden gevonden door bezuinigingen op de apparaatsuitgaven, een zelfde bedrag wordt gehaald bij "regelingen die weinig succesvol zijn gebleken en/of voortdurend onderbesteding
te ziengeven" (LNV, 1995a:11)en de rest bij andere regelingen. Hetdirecte nadeelvoor de agrarische sector zouvolgens het Ministerie beperkt blijven tot 40
à 50 miljoen gulden per jaar.
Debezuinigingen opdeklassieke beleidsinstrumenten voor de productielandbouw gaan gepaard met een verruiming van de middelen voor natuur en
landschap. Dit illustreert een,waarschijnlijk structurele, accentverlegging van
het beleid, die in dezelfde lijn ligt als de ontwikkelingen op EU-niveau: van
landbouwproductiebeleid naar plattelandsbeleid.Eendeelvandeextra middelen voor natuur en landschap kan in de toekomst wellicht ten goede komen
aan agrariërs die op dit gebied bepaalde taken gaan vervullen.
De belangrijkste nieuwe milieuheffing isde kleinverbruikersheffing op
energie, die per 1januari 1996 van kracht werd. De totale opbrengst ervan
wordt geschat op 1,1 miljard gulden.Volgens de Memorie van Toelichting bij
het desbetreffende wetsontwerp zal de bijdrage van de agrarische sector hieraan 85 miljoen gulden bedragen. Binnen de agrarische sector worden de varkensbedrijven het zwaarst getroffen door de energieheffing, waarvan de glastuinbouw als grootgebruiker isvrijgesteld (zie ook paragraaf 4.2).
Een andere vorm van lastenverzwaring isde relatief sterke stijging van
de Onroerende-ZaakBelasting (OZB) die voor een belangrijk deel samenhangt
met de verschuiving vantaken van de Rijksoverheid naar gemeentelijke overheden. Deze krijgen daarbij veelal minder extra middelen dan voor de nieuwe
taken nodig zijn. DeOZBvoor agrarische bedrijven isde laatste jaren met ongeveer 5% perjaar gestegen (Zaalmink et al., 1996a:82). Daarnaast nemen de
heffingen van waterschappen en dergelijke vrij sterktoe, voornamelijk als gevolg van het milieubeleid.
... en lastenverlichting
Bij de lastenverlichting in 1996gaat het voor de primaire agrarische sector om eentotaalbedrag van naar schatting bijna 380 miljoen gulden. Daarvan
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heeft het grootste deel betrekking op algemene fiscale maatregelen zoals een
verlaging van de sociale lasten voor lage-loongroepen en een verhoging van
belastingvrije sommen.Daarnaast isereen pakket metspecifieke lastenverlichtende maatregelen voor het midden- en kleinbedrijf en de agrarische sector,
dat voor de laatstgenoemde sector een bedrag van 163 miljoen gulden omvat.
Hierbij gaat het onder meer om een verhoging van de investeringsaftrek en
vandeondernemersvrijstelling voor devermogensbelasting,verruiming van de
mogelijkheden t o t vervroegde afschrijving van milieu-investeringen en fiscale
faciliteiten voor de bedrijfsovername. Defeitelijke voordelen van deze vormen
van lastenverlichting zijn kleiner naarmate het inkomen lager is.Dit houdt in
dat bedrijven die al in een moeilijke financiële positie verkeren en door de lastenverzwaringen nog grotere problemen ondervinden, met de lastenverlicht i n g slechts weinig worden geholpen (zie bijvoorbeeld Baltussen en Mulder,
1995). Naast de genoemde lastenverlichting zijn ook bedragen van 300en 475
miljoen gulden beschikbaar gesteldvoor respectievelijk de herstructurering van
de glastuinbouw en de aanpassing van de (intensieve) veehouderij aan het milieubeleid (zie paragraaf 4.2).
Devoorgenomen milieumaatregelen hebben aanzienlijke negatieve gevolgen voor de continuïteitsmogelijkhedenvan de agrarische bedrijven, vooral
in de intensieve veehouderij, de glasgroente-, de bollen- en de champignonteelt (Zaalmink et al., 1996a:71). Daarnaast ondervinden de veehouderijbedrijven nadelen van de scherper wordende regels inzake het welzijn van dieren
(zie hierna). De overige vormen van lastenverzwaring hebben in combinatie
met de compenserende maatregelen slechts geringe gevolgen voor de continuïteitsmogelijkheden.
Meer regels voor welzijn dieren
Eenvan de beleidsdoelsstellingen van het Ministerie van LNV isderegulering envermindering van de administratieve lastendruk voor de agrarische bedrijven. De realisatie van deze doelstelling verkeert nog grotendeels in de onderzoeksfase. In een notitie over het welzijn van dieren in de veehouderij legde de Minister vrij sterk de nadruk op zelfregulering in plaatsvan overheidsregulering (LNV, 1995c). Door deTweede Kamer werd deze lijn echter gedeeltelijk teruggedraaid. Op dit gebied werden in het kader van de Gezondheids- en
Welzijnswet voor dieren in 1995 en begin 1996enkele regelingen van kracht.
Eenervan betreft hettransport vandieren,waarbij onder meer hetvervoer van
wrakke dieren aan beperkingen wordt onderworpen en de beladingsgraad
voor slachtvarkenswordt verlaagd. Eenander besluit geeft minimumleeftijden
aan waarop jonge dieren van het ouderdier mogen worden gescheiden. Deze
regeling isnietvantoepassingvoor kalveren en lammeren,terwijl voor kuikens
nog nader onderzoek plaatsvindt. Daarnaast worden bepaalde (onderdelen
van) voortplantingstechnieken verboden evenals sommige amputaties of beschadigingen van delen van dieren. Degevolgen van deze maatregelen voor
deveehouderijbedrijven lijkentamelijk beperkt. Datgeldt nietvoor de maatregeldie isvoorgesteld door EU-landbouwcommissarisFischler,omde individuele
huisvesting van vleeskalveren in "boxen" te verbieden. Deze maatregel zou
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ingrijpende consequenties hebben voor de kalvermesterij, zij het dat Nederland in dit opzicht een voorsprong heeft omdat al ongeveer een kwart van de
kalveren in groepsverband wordt gehouden. In Groot-Brittannië geldt reeds
langer een verbod op individuele huisvesting van kalveren. Een deel van de
varkenshouderij ondervindt problemen van de in 1994van kracht geworden
regels inzake de huisvesting van de dieren in deze sector. Daarbij gaat het om
een minimumoppervlakte per dier, een verbod op het couperen van staarten,
het verplichte gebruik van strooisel eneenverbod op volledige-roostervloeren.
Accentverlegging bij kennisbeleid
Deaccentverschuiving van landbouwproductiebeleid naar plattelandsbeleid van de Nederlandse overheid valt in zekere zin ook af te leiden uit de bezuinigingen op het (praktijk)onderzoek en de voorlichting, alsmede uit het
voorgenomen Kennisbeleid (LNV, 1995b).Volgens het Ministerie iseen verandering van het landbouwkennissysteem nodig, niet alleenterwille vaneen versterking van de concurrentiepositie van de agrarische sector, maar ook om
meer tegemoet te komen aan de eisen van natuur, milieu en landschap. Gestreefdwordt naareenversterking "van het innoverend en probleemoplossend
vermogen van de ondernemers en organisaties in de agro-sector en het landelijk gebied" (LNV, 1995a:26). De Kaderregeling Stimulering vernieuwende projecten, die in 1997van kracht wordt enwaarvoor 100 miljoen gulden beschikbaar is,sluit hierbij aan. De structurele (input)financiering van onderzoeksinstellingen zal worden verminderd en vervangen door resultaatfinanciering.
Vragers,c.q.gebruikers van kennis moeten zelf meer rechtstreeks gaan betalen
enhetcollectief gefinancierde (praktijk)onderzoek wordt ingekrompen. Inhoudelijk gezien moet in het onderzoek meer aandacht worden besteed aan de
kwaliteit van het landelijk gebied en aan de milieuaspecten van de agrarische
productiesystemen.
Voor het totale kennisbeleid - onderwijs, onderzoek en voorlichting worden in de komende jaren iets minder middelen uitgetrokken. Het budget
voor onderwijs van circa 850 miljoen gulden blijft ongeveer gelijk, maar dat
voor onderzoek wordt tussen 1996 en 1998 met bijna 10% verlaagd t o t ruim
300 miljoen gulden. De uitgaven voor voorlichting worden verminderd van 52
t o t 40 miljoen gulden (LNV, 1995b:32). Uit cijfers van de OECD blijkt dat het
overheidsbudget voor agrarisch onderzoek in Nederland relatief laag isin vergelijking met omringende landen. In 1993 kwam het overeen met 0,9% van
het agrarisch inkomen, tegen 1,5% in België, 1,8% in Denemarken en Frankrijk, 2 , 1 % in Duitsland en 3,1% in het Verenigd Koninkrijk (LNV, 1995d:36).
Nietalleendeomvang ende inhoudvan het landbouwkundig onderzoek
zijn in discussie, maar ook de structuur ervan. In een recent rapport bepleit
Peper (1996) een samenvoeging van de Landbouwuniversiteit (LUW) en de
Dienst Landbouwkundig Onderzoek (DLO) met de daaronder ressorterende
instituten tot één holding met twee werkmaatschappijen. Achtergronden van
deze ingrijpende aanbeveling zijn onder meer geconstateerde overlappingen,
onnodige concurrentie en branchevervaging binnen het geheel van het landbouwkundig onderzoek. Dat laatste isvaak onvoldoende afgestemd op de be30

hoefte van de ondernemers in de land- en tuinbouw. Daarnaast iser binnen
de LUW overcapaciteit ontstaan door de teruglopende studentenaantallen.
Sociale wetgeving ingrijpend

gewijzigd

De sociale wetgeving in Nederland is in de afgelopen jaren ingrijpend
gewijzigd en er staan nog meer wijzigingen op stapel, die ook voor de agrarische zelfstandigen en werknemers gevolgen hebben.Zo isde Ziektewet per 1
januari 1996afgeschaft. Alleen voor werknemers zonder arbeidsovereenkomst
iser nog een collectief gefinancierde vangnetregeling. Voor de overige werknemers isde wettelijke uitkering vervangen door een loondoorbetalingsverplichting voor dewerkgever. Vooral voor kleinere bedrijven kan dit problemen
opleveren. Dit risicowordt in agrarische sector door de bedrijven collectief gedragen in het kader van een ineen CAOvastgelegde regelingvoor herverzekering van de werkgeversrisico's bij ziekte en arbeidsongeschiktheid, die geldt
voor alle agrarische en verwante sectoren.
Voor de arbeidsongeschiktheidsregelingen staan ook ingrijpende veranderingen op stapel,maar het isnog niet duidelijk wat er uiteindelijk uit de bus
komt. Degedachte isdat in de WAO "marktwerking" mogelijk wordt, wat inhoudt dat werkgevers uit de collectieve regeling kunnen stappen en de verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering bij een verzekeraar kunnen onderbrengen. Daarnaast circuleren er voorstellen om de WAO-premies op een of
andere manier te differentiëren, bijvoorbeeld naar bedrijfstak. Het hangt van
de uitwerking af of dit voor de agrarische sector tot een relatieve stijging van
de premies leidt. DeAlgemene Arbeidsongeschiktheidswet (AAW) wordt afgeschaft, maar er komt eenWet Arbeidsongeschiktheid Zelfstandigen voor in de
plaats. Daarin zal een zwangerschaps- en bevallingsuitkering voor vrouwelijke
zelfstandigen en meewerkende echtgenotes worden opgenomen.Op een dergelijke regeling was vanuit de agrarische sector al verschillende keren aangedrongen. De regels voor de AAW waren in 1993 zodanig aangepast dat het
voor gedeeltelijk arbeidsongeschikte agrariërs invelegevallen erg moeilijk was
om hun bedrijf met een bedrijfshulp voort te zetten. Inde loop van 1995 isde
regeling op dit punt versoepeld, zodat gedeeltelijk arbeidsongeschikte zelfstandigen eerder in aanmerking komen voor eenAAW-uitkering. De mogelijkheden t o t voortzetting van het bedrijf in die situatie zijn weer wat groter.
Over de in de zomer van 1995door de staatssecretarisvoor Sociale Zaken
voorgestelde regeling voor de seizoensarbeid in de agrarische sector heeft de
Tweede Kamer nog geen besluit genomen. Het voorstel komt erop neer dat
boeren entuindersvoor bepaalde groepen personeel,zoalshuisvrouwen,scholieren en studenten, over maximaal vier weken geen sociale premies hoeven
te betalen. De regeling geldt ook voor het in dienst nemen van werklozen.
Organisatiestructuur in beweging
Deboeren en tuinders in Nederland zijn van oudsher georganiseerd op
levensbeschouwelijke basisenerzijds en naar regio of provincie anderzijds. De
landelijke organisaties vormden in 1954samen met de bonden van de agrari31

sehewerknemers het Landbouwschap. Dit publiekrechtelijke orgaan heeft regelgevende en uitvoerende bevoegdheden, maar houdt zichtevens bezig met
de belangenbehartiging van de sector op sociaal en economisch gebied. De
laatstejaren ishet beeld ingrijpend veranderd.Deverandering begon met f u siesvanverschillende provinciale organisaties,diezowel de provinciale grenzen
alsde levensbeschouwelijke kadersoverschreden.Op landelijk niveau mondde
dit proces uit in de oprichting van één grote agrarische federatie, de Land- en
Tuinbouworganisatie (LTO),die begin 1995vanstart ging. Binnendezeorganisatie heeft zich een accentverschuiving voorgedaan van de regionale naar de
sectorale invalshoek ("kanteling"). Dit procesgaat, met name inde akkerbouw
en de varkenshouderij, maar inmiddels ook in de melkveehouderij, gepaard
met de oprichting van nieuwe, overigens vrij kleine, organisaties door agrariërs, die zich niet kunnen vinden in het beleid van de grote bonden.
Landbouwschap wordt opgeheven
Intussen kwam ook de positie van het Landbouwschap in het geding.
Voor eendeel hing dit samen met een bredere discussieover de publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie, die na deTweede Wereldoorlog vooral in de land- en
tuinbouw van de grond kwam en die een kenmerkend onderdeel vormt van
de Nederlandse overlegeconomie. Onder invloed van het "nieuwe" denken,
waarin de markt richtinggevend is, wordt dit systeem meer en meer aangetast.
Indit kader zijnenkele studiesverricht over het functioneren van de PBO-organen, waarin wordt geconcludeerd dat er heel wat valt te moderniseren, maar
dat deze organen in het algemeen toch een nuttige functie vervullen (zie bijvoorbeeld Ten Have et al., 1996). Eenvan de oorzaken van de teloorgang van
het Landbouwschap was het streven van LTOom zelf de belangenbehartiging
ter hand te nemen. Een verschil van inzicht over de omvang van de dan nog
voor het schapoverblijvende taken en problemen rond detotstandkoming van
de Tuinbouw-CAO, waren vervolgens voor de voedingsbonden aanleiding om
eind 1995aan de Ministervan SocialeZakente vragen om het Landbouwschap
op te heffen. Het ziet er naar uit dat dit in de loop van 1996grotendeels zijn
beslag zal krijgen.
Nog niet duidelijk is in welke vorm de verschillende noodzakelijke publiekrechtelijke taken van het Landbouwschap zullen worden voortgezet en
gefinancierd. Eenstuurgroep van het Ministerie van Landbouw stelde voor om
de uitvoerende en medebewindstaken van de huidige PBO's,dus inclusief die
van het Landbouwschap, onder te brengen in twee nieuw te vormen PBO-organen, één voor de plantaardige en één voor de dierlijke sectoren. Een door
LTOin het leven geroepen commissie onder leiding van oud-Minister vanJustitie Hirsch Ballin kwam tot deconclusie dat het gewenst isdezetaken op te dragen aaneen nieuwe Raadvoor de Land-enTuinbouw, dieeensterk afgeslankt
Landbouwschap zou moeten zijn (LTO-Nederland, 1996).Indeze Raad zouden
de consumenten en de milieuorganisaties een adviserende stem moeten hebben. Wanneer deze aanbevelingen niet worden opgevolgd lijkt het voor de
handte liggen dat de aangegeven taken op een of andere manier worden op-
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gepakt door andere PBO-organen, met name de Produktschappen, of door
(diensten van) het Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij.
Dit Ministerie ondergaat eveneens een ingrijpende reorganisatie: de centrale organisatie wordt ingekrompen en uitvoerende diensten,zoalsStaatsbosbeheer, maar ook bijvoorbeeld de Dienst Landbouwvoorlichting en de Dienst
Landbouwkundig Onderzoek, worden in meerdere of mindere mate verzelfstandigd.Tegelijk worden bepaaldetaken met sterke regionale dimensies door
middel van de zogenaamde Decentralisatie Impuls, overgedragen aan de Provincies. Hierbij gaat het onder meer om delen van het landschapsbeheer, van
de landinrichting en van het landbouwmilieubeleid.

1.2
1.2.1

De landbouw in de wereld
Productie en voedselsituatie

Volgens schattingen van de FAO ishet volume van de wereldlandbouwproductie in 1995 met minder dan een half procent toegenomen. In het jaar
daarvoor deed zich een vrij forse groei voor van bijna 3%. In Noord- en Midden-Amerika was in 1995sprake van een aanzienlijke teruggang (-5%) van de
landbouwproductie, maardaar stondeensterk herstel (+8%) inOceaniëtegenover. InZuid-Amerika enAzië groeide de agrarische productie met enkele procenten, maar inAfrika liep zeenigszinsterug. DeEuropese landbouwproductie
namtoe metongeveer 0,5%. Dezetoename kwam voornamelijk voor rekening
van de Midden- en Oost-Europese landen,waar, met uitzondering van Estland
en Letland, in het algemeen sprake wasvan een herstel van de landbouwproductie. In Albanië, Bulgarije en Polen nam deze zelfs toe met meer dan 10%
(OECD, 1996f). In het gebied van de voormalige Sovjet-Unie trad daarentegen
een verdere teruggang op. Droogte in belangrijke productiegebieden speelde
hierbij een rol en daarnaast komt de hervorming van de landbouw onvoldoende van de grond (Latsis, 1995).
Uitgaande van een groei van de wereldbevolking van ruim 1,5%, betekent het voorgaande dat de voedselproductie per hoofd in 1995 met ruim 1%
isverminderd.Vanaf 1989 iser sprake van een stagnatie op dit punt. Vooral in
Afrika ten zuiden van de Sahara,waar de bevolking met bijna 3% perjaar toeneemt, isde situatie in 1995verslechterd. In Azië hielden voedselproductie en
bevolkingsgroei min of meer gelijke tred.
Graanvoorraden op dieptepunt
Onder meer de wereldproductie van graan is in 1995 gedaald (zie paragraaf 2.2.1). Dat leidde ertoe dat de graanvoorraad in de wereld voor het derde achtereenvolgende jaar verminderde. In 1992/93 bedroeg deze voorraad
bijna 380 miljoen ton, maar in het afgelopen jaar nog slechtscirca 260 miljoen
ton (FAO, 1996).Dedaling van ruim 120 miljoen ton kwam vrijwel geheel voor
rekening van de ontwikkelde landen en isvoor een deel een gevolg van een
bewustop productiebeperking envoorraadvermindering gericht beleid.Zover33

minderde de graanvoorraad in de EUvan 1992t o t 1995 met ongeveer 20 miljoen ton. Daarnaast speelden detegenvallende oogsten in de VSen in de landen van de voormalige Sovjet-Unie een belangrijke rol. De graanvoorraad in
deontwikkelingslanden issinds 1992/93 met 5à 10miljoenton verminderd. De
wereldvoorraad ismomenteel kleiner dan tijdens de voedselcrisis van 1973/74
en komt overeen slechts 14% van de jaarlijkse consumptie in de wereld. De
eerste schattingen van de graanoogst in 1996 wijzen erop dat de voorraden
niet verder zullen verminderen. De FAOgaat er sinds het midden van de jaren
zeventig van uit dat een voorraad van 17à 18%van het verbruik noodzakelijk
is om de voedselvoorziening veilig te stellen.Vooral op grond van de toenemende openheid vandediverse markten envanwege deverbetering vantransport en infrastructuur begint de mening post te vatten dat deze norm in de
huidige situatie aan de hoge kant is(FAO, 1995c). Een gunstige ontwikkeling
in dit verband isdat tegenwoordig een veel groter deel van de wereldgraanproductie wordt voortgebracht inde ontwikkelingslanden: in het begin van de
jaren zeventig was dit circa 40% en in 1995 ruim 55%.
FAO verwacht geleidelijke verbetering

wereldvoedselsituatie

In hoeverre de huidige situatie erop wijst dat de wereldvoedselvoorziening structureel problematisch wordt, valt moeilijk aan te geven. In het begin
van de jaren zeventig waren de (graan)prijzen ook erg hoog en werden, net
alstegenwoordig, structurele tekorten voorspeld.Vooral de VSen de EUhebbentoen hun productie aanzienlijk uitgebreid, met snel oplopende voorraden
als gevolg. De gang van zaken van destijds vormt een reden voor terughoudendheid bij het voorspellen van structurele tekorten. De huidige kleine voorraadhangtvoor eendeelsamenmet incidentele enconjuncturele factoren:ongunstige weersomstandigheden, het gewijzigde beleid in de rijke landen en
deovergangsproblemen indevoormalige communistische landen.Vande laatste problemen magworden aangenomen dat zeooit worden opgelost. Aan de
andere kant spelen ook structurele factoren een rol,zoals de beperkte resterende mogelijkheden om meer grond in productie te nemen,erosie van in gebruik zijnde grond en een zich aftekenende schaarste aan water.
Dejongste prognoses van de FAOvoor de ontwikkelingen t o t 2010 wijzen op een geleidelijke verdere verbetering van de wereldvoedselsituatie (tabel 1.5), ondanks de verwachte groei van de wereldbevolking van 5,8 miljard
tot 7,2 miljard. Dewereldlandbouwproductie zalvolgens deze prognose in de
komende tijd ietssterkertoenemen dan indeafgelopenjaren. Dit isvooral een
gevolgvaneen bescheiden herstelvande landbouwproductie inde voormalige
communistische landen eneen ietssterkere groei in de westerse landen. Kennelijk gaat de FAOervan uit dat het op productiebeperking gerichte beleid in
de laatstgenoemde landen zal worden versoepeld of dat de productie zichonder invloed van hogere prijzen "spontaan" zal uitbreiden.
Opmerkelijk isdatvolgens de prognose van de FAOde landbouwproductie in de ontwikkelingslanden in de komende tijd trager zalgroeien dan in het
recente verleden (tabel 1.5).Dat geldt vooral voor de landen in Zuid- en OostAzië, die inde afgelopenjaren de sterkste productiestijging te ziengaven.On34

Tabel 1.5 Ontwikkelingen enverwachtingen vanlandbouwproductie en voedselsituatie
Regio

Wereld
Ontwikkelingslanden
Midd.-Oost/Nrd. Afrika
Overig Afrika
Oost-Azië
Zuid-Azië
Latijns-Amerika
Ontwikkelde landen
Oost-Europa/ex-USSR
Overige landen

Voedselproductie
(% perjaar)

Beschikbare hoeveelheid (kcal per
persoon per dag)

Chronisch
ondervoede

1990-'92

19741984

19841994

19892010
(P)

1990-'92

2010
(P)

2,3
3,4
2,8
0,9
4,6
3,2
2,7
1,4
0,6
1,8

1,5
3,2
2,8
2,9
3,7
3,4
2,1
-0,3
-2,8
0,6

1,8
2,6
2,7
3,0
2,7
2,6
2,3
0,7
0,4
0,8

2.710
2.520
2.960
2.040
2.670
2.300
2.740
3.330
3.160
3.410

2.860
2.730
3.120
2.170
3.040
2.450
2.950
3.470
3.380
3.510

1 1 I C I U C I 1 \l 1 1 i i i . /

_

2010
(P)

_

809
32
204
262
250
61

730
35
302
105
239
49

-

-

Bron: FAO,1995a.

danks de vertraging zal de beschikbare hoeveelheid voedsel per hoofd toenemen, wat verband houdt met de verwachte afzwakking van de bevolkingsgroei. Het aantal chronisch ondervoede mensen,dat rond 1970 nog bijna 900
miljoen bedroeg,zalvolgens de FAO in de komende decennia verminderen. In
Afrika bezuiden deSahara neemt dit aantal naarverwachting echtertoe, waarmee de ongunstige tendens van de afgelopen decennia zich voortzet. Ook in
Zuid-Azië (India, Bangladesh) zullen in2010 nog grote aantallen mensen leven
die geregeldte weinig te eten hebben.Met intotaal meer dan 700miljoen ondervoede mensen ziet het er niet naar uit dat het wereldvoedselprobleem aan
het eind van het eerste decennium van de volgende eeuw zal zijn opgelost.
Andere studies wijzen in dezelfde richting (zie bijvoorbeeld IFPRI, 1995).
Kunstmestgebruik loopt terug
Veel pessimistischer dan de FAO is-traditiegetrouw - het World Watch
Institute, dat bij herhaling stelt dat de "magere jaren" zijn aangebroken
(World Watch Institute, 1995). Dit instituut wijst daarbij onder meer op het teruglopende kunstmestgebruik in de wereld.Van 1988/89t o t 1993/94 bedroeg
de daling daarvan ongeveer 25 miljoen ton,wat overeenkomt met ongeveer
17% (FAO, 1995b). Devermindering komt vrijwel geheel voor rekening van de
voormalige Oostbloklanden, waar het kunstmestgebruik met 25 à 30 miljoen
ton terugliep, terwijl deWest-Europese landen samen ongeveer 5miljoen ton
minder gingen gebruiken. Het eerste isgrotendeels een gevolg van de politieke omwenteling en het tweede van de wijzigingen in het landbouwbeleid en
de aanscherping van het milieubeleid.Inalle andere delen van dewereld ishet
kunstmestgebruik de laatstejaren gestegen,zij het minder snel dan voorheen.
Inde periode 1973-1983nam het kunstmestverbruik inde ontwikkelingslanden
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jaarlijks toe met bijna 10% en in de daaropvolgende tien jaar met bijna 5%
(FAO, 1995a:9). De ontwikkelingen in Nederland en andere EU-landen wijzen
erop dat het mogelijk isom met minder kunstmest toch gelijkblijvende of zelfs
hogere opbrengsten te realiseren, onder meer doordat nieuwe rassenter beschikking komen.
Ontwikkelingslanden

zullen meer gaan importeren

Het hangt vooral afvande koopkrachtontwikkeling in hoeverre degroeiende behoefte aan voedsel zich vertaalt in een toenemende vraag op de
markt. Het IFPRI(International Food Policy Research Institute) verwacht dat de
effectieve vraag naar broodgraan in de wereld tussen 1990en 2020 zal toenemen met ongeveer 55% en die naar dierlijke producten met 75% (IFPRI,
1995:7). Per hoofd vandewereldbevolking betekent dit een groei van respectievelijk 3% en 17%.Voor beide groepen producten zal devraag in de ontwikkelingslanden volgens het IFPRIveel sterker toenemen dan in de ontwikkelde
landen: zowel de bevolking alsde koopkracht stijgt in de eerstgenoemde landen sneller en een groter deel van de bevolking gaat in steden wonen. Naar
verwachting zal in de ontwikkelingslanden de consumptie van granen, vooral
vantarwe, relatief toenemen. Dit gaat ten koste van het verbruik van wortels
en knollen en in mindere mate van rijst.
Omdat de productie indeontwikkelingslanden minder zalstijgen dan de
koopkrachtige vraag,neemt de netto-invoer vandeze landenvolgens het IFPRI
de komende decennia naarverwachting aanzienlijk toe (tabel 1.6).Volgens deze prognose zullen alleen de Latijns-Amerikaanse ontwikkelingslanden hun
agrarisch handelssaldo kunnen vergroten. Door het IFPRIzijn ook andere scenario's doorgerekend dan het basisscenario waarop de tabel is gebaseerd,
maar die leiden niet t o t wezenlijk andere uitkomsten. Het IFPRIschat onder
meer dat de nettograaninvoer vandeontwikkelingslanden in2020 met ruim

Tabel 1.6 Verwachteontwikkeling handelssaldo 1990-2020voorenkeleagrarische producten
(miljoen ton)
Regio

Ontwikkelde landen
Ontwikkelingslanden
Latijns-Amerika
Zuidelijk Afrika
N-Afrika en M-Oosten
Overig Azië
w.o. China

Graan

Rundvlees

Pluimveevlees

Eieren

1990

2020 1990 2020 1990 2020 1990 2020 1990 2020

91,2

182,8

0,3

6,4

-0,4

2,4

0,3

3,2

0,1

0,6

-91,2 -182,8
-8,2
-13,3
-9,3 -27,3
-41,7 -62,3
-26,5 -84,8
-13,2 -27,1

-0,3
1,0
0,0
-0,6
-0,6
0,1

-6,4
2,0
-1,5
-1,9
-5,0
-0,3

0,4
-0,0
-0,0
-0,0
0,4
0,5

-2,4
-0,1
-0,3
-0,0
-2,0
-0,8

-0,3
0,1
-0,1
-0,3
-0,0
0,0

-3,2
-0,1
-0,6
-0,8
-1,7
0,1

-0,1
-0,0
0,0
-0,0
-0,0
0,0

-0,6
0,1
-0,1
-0,0
-0,4
-0,0

Bron: Berekend uit Rosegrant et al., 1995,basisscenario.
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Varkensvlees

90 miljoen ton zal zijn toegenomen ten opzichte van 1990 (Rosegrant et al.,
1995).Hetgrootste deelvan dezegroei komt voor rekening vanAziatische landen, maar relatief gezien gaan ook deAfrikaanse landen ten zuiden van deSahara veel meer graan importeren. De netto-import van de verschillende vleessoorten naar de landen in Zuid- en Oost-Azië zal verhoudingsgewijs nog sterker toenemen, al blijft de internationale handel in deze producten, met uitzondering van die in rundvlees, tamelijk beperkt.
DeFAOverwacht indevoormalige communistische landen een groei van
de agrarische productie van minder dan een half procent per jaar. Dat doet
vermoeden dat de invoerbehoefte van deze landen niet verder zal toenemen,
maar dat aan de andere kant hun uitvoer niet fors zal gaan groeien. Het IFPRI
verwacht dat deze landen in 2010onder meer voor granen netto-exporterend
zullen zijn (Islam, 1995).
Invoer China zal toenemen
De netto-invoer van China zal volgens het IFPRIvoor alle producten behalve pluimveevlees,toenemen, maar veel minder spectaculair dan door anderen wordt aangenomen. Zo schatten Tyers en Anderson (1992) de Chinese invoerbehoefte aan graan in 2000 al op 92 à 138 miljoen t o n . Brown (1994)
kwam zelfs t o t de conclusie dat China in 2030 wel 300 miljoen ton graan zou
moeten importeren. Daartegenover stellen Senauer en Stevens (1996) dat Chinavoor dergelijke hoeveelhedenteweinig haven-entransportcapaciteit heeft.
Demeeste scenario'svan het IFPRIkomen neer op een Chinese invoerbehoefte
van enkele tientallen miljoenen tonnen graan in 2020 (Rosegrant et al., 1995).
De uitkomsten van schattingen van USDA (1995) liggen in dezelfde orde van
grootte. Ter vergelijking: de graanexport van de VSbedroeg in 1995 ongeveer
90 miljoen ton.Al met al lijkt wel vastte staan dat China in de komende jaren
meer graan za.lgaan importeren, maar over de mate waarin dat zal gebeuren
zijn nauwelijks zinvolle uitspraken te doen. Eenen ander bevestigt nogmaals
dat de uitkomsten van dergelijke prognoseberekeningen vrijwel volledig worden bepaald door de veronderstellingen die men hanteert.
1.2.2

Agrarische handel

De wereldmarkten voor agrarische producten werden in 1995 gekenmerkt door een enigszins teruglopend volume en een stijging van de prijzen.
Onder invloed van de dalende voorraden gingen onder meer de prijzen van
granen en zuivelproducten aanzienlijk omhoog (zie hoofdstuk 2). Gemiddeld
zijn de prijzen van voedselproducten met 3 à 4 % gestegen ten opzichte van
1994 en de prijzen van agrarische grondstoffen, zoals vezels, zelfs met bijna
25% (CPB, 1996a: 67).Voor de totale agrarische wereldhandel levert dit een
gemiddelde prijsstijging op van 8à9%. Hierbij moet worden bedacht dat het
gaat om prijzen gemeten in dollars en dat de dollar in 1995ten opzichte van
bijvoorbeeld de ecu met ongeveer 10% in waarde isgedaald.
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Hoge wereldmarktprijzen

niet blijvend

Mede in verband met de discussie over een verdere verlaging van de
landbouwprijzen in de EUin de richting van het wereldmarktniveau (zie paragraaf 1.3.4), isde vraag van belang in hoeverre het huidige hoge prijsniveau
op dewereldmarkt eenstructureel karakter heeft. Debelangrijkste uitkomsten
van een recente studie van de OECD(1996b) op dit gebied zijn samengevat in
tabel 1.7. Vooraf moet worden opgemerkt dat de uitkomsten van dergelijke
studies sterk worden beïnvloed door de gehanteerde veronderstellingen en
door de uitgangssituatie. Daarnaast spelen wijzigingen in het beleid een belangrijke rol. De weergegeven prognoses zijn daarom behept met een grote
matevanonzekerheid.Eenvergelijking met de uitkomsten vandevorige versie
van de betreffende studie (OECD, 1995b) geeft bijvoorbeeld aan dat de OECD
zijn verwachting voor de prijzen van tarwe en rundvlees in het jaar 2000 met
10 à 15% heeft verlaagd. Deverwachte prijzen voor voergraan en boter zijn
met 5 à 10% naar boven bijgesteld en de prijs voor oliezaden zelfs met ruim
30%. Met dit voorbehoud leiden dejongste OECD-prognosest o t de algemene
conclusie dat de wereldmarktprijzen van granen en boter in 2000 duidelijk lager zullen zijn dan in 1995,maar wel boven het peilvan het begin van de jaren
negentig zullen liggen (tabel 1.7).Deprijzen vanoliezaden zullen zich handhaven op het huidige, relatief hoge peil ende prijzen van kaas,magere-melkpoeder en rundvlees zullen in 2000 hoger liggen dan in 1995. Deconclusiesvan de
OECD lijken te sporen met die van de FAO,die voor 2000voor de meeste producten, maar vooral voor zuivel,duidelijk hogere prijzen verwacht dan in de
periode 1987-1989, maar lagere dan in 1995 (FAO, 1995a:20).
Uit de hoge prijzen in 1995 en de verwachtingen voor 2000 mag niet
worden geconcludeerd dat een einde isgekomen aan de trendmatige daling
van de wereldmarktprijzen voor agrarische producten ten opzichte van indus-

Tabel1.7 Verloop enprognose wereldmarktprijzen vanenkeleagrarischeproducten, 19902000 ($/ton)
Product

1990-94

Tarwe
115
Voedergranen
106
Oliezaden
246
Boter
1.404
Magere-melkpoed er 1.534
Kaas c)
2.170
Rundvlees d)
2.760

1994
(v)

1995
(r)

1996

1997

1998

1999

(P)

(P)

(P)

(P)

131
109
249
1.404
1.660
2.280
2.740

186
159
304
2.215
2.100
2.630
2.580

147
135
340
2.053
2.237
2.905
2.550

150
141
299
1.904
2.303
3.075
2.460

150
131
297
1.853
2.207
3.070
2.500

147
125
303
1.767
2.133
2.990
2.640

2000 EU-prijs
2000 a)
(P)
136
117
305
1.722
2.265
2.970
2.700

a)Voor granenenrundvleeszijndedoor deOECDverwachteproducentenprijzen aangehouden
envoor boter,kaasenmagere-melkpoederdeverwachtegroothandelsprijzen;b)Vanwegetoeslagenbeleid minder relevant; c)Dedoor de OECDverwachte exportprijs van kaasuit NieuwZeeland;d) Gemiddelde van door deOECDverwachte rundvleesprijzen inAustralië endeVS.
Bron: OECD,1996b.
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163
158
b)
4.586
2.830
6.278
3.215

trieproducten.Volgens Tyersen Anderson (1992) bedraagt deze daling op langetermijn ongeveer 0,5% perjaar. Inde periode 1980-1993 wasde daling circa 2,5% per jaar. In het begin van dejaren negentig lag het feitelijke prijsniveau dan ook duidelijk beneden de langetermijntrend. In 1994 en vooral in
1995 heeft zicheen herstel voorgedaan inde richting van detrend. Uitspraken
over de prijsontwikkeling op dewereldmarkt na2000zijnvanzelfsprekend nog
minder betrouwbaar. De modelstudies van het IFPRIvoor de ontwikkelingen
tot 2020 komen in het algemeen uit op lagere prijzen dan in het begin van de
jaren negentig (Rosegrant et al., 1995).
Wereldmarktprijzen

blijven beneden EU-prijspeil

De OECD wijst erop dat de verwachte verhoging van het wereldmarktprijspeil in de tweede helft van dejaren negentig grotendeels wordt veroorzaakt door de toenemende vraag vanuit landen met een sterke economische
groei, vooral inAzië (OECD, 1996b). Een belangrijke veronderstelling bij de berekeningen isdat de EUzowel de melkquotering alsde Mac Sharry-regelingen
- inclusief de braakverplichting - min of meer ongewijzigd handhaaft. Loslaten
van dit beleid zou waarschijnlijk leiden tot een forse productiegroei en daardoor tot lagere wereldmarktprijzen, mede gelet op de vrij grote aandelen van
de EUin de wereldexport. Voor rundvlees en boter was dit aandeel in het begin van de jaren negentig 25 à 30% en voor kaas zelfs ruim 50%. Wanneer
men ervan uitgaat dat de Mac Sharry-maatregelen een neerwaarts effect hebben op de graanexport van de EUvan zo'n 15 miljoen ton per jaar (zie Landbouw-Economisch Bericht 1995:66) betekent dit 7à8% minder aanbod op de
wereldmarkt. Voor de wereldzuivelmarkt is het effect nog aanzienlijk groter.
Van belang hierbij isdat de door de OECDvoor 2000 verwachte wereldmarktprijzen in het algemeen duidelijk lager zullen zijn dan de prijzen binnen
de EU(tabel 1.7).Voor granen,magere-melkpoeder en rundvlees blijft het verschil beperkt t o t 20 à 30%, maar de prijzen van boter en kaas zullen volgens
deze prognose binnen de EUveel hoger zijn dan die op dewereldmarkt. Deze
conclusie blijft gelden,wanneer men rekening houdt met verschillen in kwaliteit en met het feit dat voor de EUproducentenprijzen of groothandelsprijzen
zijn aangehouden in plaats van interventieprijzen. Ter illustratie: voor graan
zijn de laatste 5à8% en voor boter ongeveer 10% lager dan de prijzen in de
tabel. De rond detotstandkoming van het GATT-akkoord geuite gedachte dat
de EUop vrijgrote schaalzonder restituties kaasnaar dewereldmarkt zou kunnen exporteren zonder veel gevolgen voor de interne prijs, wordt door deze
cijfers niet bevestigd.
Aandeel EUin wereldexport iets omlaag
Uit de in paragraaf 1.2.1weergegeven prognoses van het IFPRIvalt af te
leiden dat de rijke landen meer afzetmogelijkheden op de wereldmarkt zullen
krijgen, al moet men zichdaarvan niet te veel voorstellen.Zo nam de netto-export van graan vanuit de EUindejaren vóór "MacSharry" toe met 3,5 miljoen
ton per jaar, wat ruim voldoende zou zijn geweest om in de verwachte groei
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vandevraagvanuit deontwikkelingslanden tevoorzien.Voor dierlijke producten lijkt de toekomstige extra afzet substantiëler te zullen zijn. Omdat het
grootste deel van de verwachte groei zal plaatsvinden in Zuid- en Oost-Azië
biedendeaangegeven ontwikkelingen de producenten inOceaniëen Amerika
meer kansen dan die in West-Europa.
Dit komt overeen met de prognoses van de OECD,die een beperkte verschuiving verwacht van marktaandelen van de afzonderlijke OECD-landen
(OECD, 1996b). Degraanexport van deVSzal in 2000 bijna 10miljoen ton groter zijn dan het gemiddelde in de periode 1993-1995. Ook Australië zou meer
graan gaan exporteren. Daarentegen zal de nettograanexport van de EU met
ongeveer 2miljoen ton verminderen. De EU-export van zowel rund-, varkensals pluimveevlees zou volgens de OECD in 2000 eveneens kleiner zijn dan in
1995,terwijl deVSdeexportvandeze producten aanzienlijk zouvergroten. Dit
land zou in 2000een netto-exporteur van rundvlees worden. De zuivelexport
van de EUzou enigszins afnemen,terwijl de VSen Nieuw-Zeeland de uitvoer
van kaaszouden uitbreiden. Het in het algemeen enigszinsteruglopen van het
marktaandeel van de EUhangt samen met het feit dat de EUin het verleden
zijn uitvoer met behulp van subsidies vrij sterk heeft vergroot. Aan dit proces
is door het GATT-akkoord een halt toegeroepen. Of dit laatste alseen groot
nadeel moet worden gezien,isdevraag,vooral geletop de hoge kosten waarmee de uitbreiding van het marktaandeel in het verleden gepaard ging.
In het algemeen lijken de aangegeven ontwikkelingen de Nederlandse
agrosector betrekkelijk weinig extra afzetmogelijkheden voor deproducten als
zodanig op te zullen leveren.Waarschijnlijk ontstaan er wel meer mogelijkheden in de sfeer van (kennisintensief) uitgangsmateriaal en dergelijke.
Directe effecten GATT-akkoord beperkt
Uit de prijsverwachtingen van de OECDvoor hetjaar 2000 viel reeds af
te leiden dat het GATT-akkoord slechts een beperkt opwaarts effect heeft op
de wereldmarktprijzen. In een afzonderlijke studie naar de effecten van de
Uruguay-ronde had de OECDal eerder een soortgelijke conclusie getrokken
(OECD, 1995c).Welverwacht deOECDeen beperkte uitbreiding vandewereldhandel, vooral voor rijst, zuivelproducten en vlees. De FAO schat de effecten
van de Uruguay-ronde op de wereldmarktprijzen ietsgroter (FAO, 1995d:20).
Zo verwacht deze organisatie dat de prijzen van tarwe en rijst in 2000 7% hoger zullen zijn dan zonder het GATT-akkoord en die van maïs4 % .Voor de diverse vleessoorten wordt het prijseffect geschat op 8 à 10% en voor melk op
7%. Andere auteurs c.q.organisaties komen t o t ongeveer gelijkluidende conclusies (zie bijvoorbeeld Evansen Walsh, 1995).
Opmerkelijk isdat de FAOvoor wat betreft de volume-ontwikkeling van
productie en handel slechtszeer beperkte effecten verwacht van het GATT-akkoord. Voor alle granen samen zijn de effecten in 2000voor zowel de wereldproductie alsde internationale handel volgens de FAO vrijwel nihil: negatieve
effecten bijtarwe worden gecompenseerd door positieve bijde andere granen
(FAO, 1995d:17).Voor oliën envetten envoor vleesblijven de volumegevolgen
beperktt o t enkele procenten envoor zuivelproducten zijnze verwaarloosbaar.
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Het enige product waarvoor de Uruguay-ronde volgens de FAO een substantieel effect heeft, is de banaan: zowel de productie als de handel komt 9%
lager uit dan zonder GATT-akkoord. De FAOverwacht wel verschuivingen tussen de ontwikkelingslanden en de rijke landen.Zo zou de graanproductie in
de ontwikkelingslanden door het GATT-akkoord 0,5% groter uitvallen en hun
export 9%. Vooral de graansector in Latijns-Amerika zou hiervan profiteren
(FAO, 1995e).Ook bij vetten en oliën valt het productie- en exportaandeel van
de ontwikkelingslanden door het akkoord hoger uit, maar voor dierlijke producten geldt juist het tegendeel.Verschillende studies suggereren dat vooral
in Zuid-Oost-Azië de handel in landbouwproducten een stimulans kan ondergaan van het GATT-akkoord (zie bijvoorbeeld: Rabobank, 1995).
Vrijwel geheel als gevolg van de hogere prijzen valt de waarde van de
wereldhandel inagrarische producten in2000door hetGATT-akkoord ruim 7%
hoger uit (FAO, 1995d:26). Daarvan profiteren vooral de ontwikkelingslanden:
hun exportsaldo voor agrarische producten (inclusief grondstoffen zoals rubber) gaat met ongeveer 3 miljard dollar omhoog, terwijl de rijke landen hun
invoersaldo met eenzelfde bedrag zien toenemen. De stijging van het exportsaldo van de arme landen tot 2000komt geheelten goede aan Zuid-Amerika,
voor de overige groepen ontwikkelingslanden verwacht de FAOweinig veranderingen alsgevolg van het GATT-akkoord.Op langeretermijn zal het exportsaldo van de ontwikkelingslanden waarschijnlijk weer gaan dalen, aangezien
volgensde FAOhun invoer procentueel sterker toeneemt dan hun uitvoer. Deze laatste conclusie komt overeen met deeerder besproken uitkomsten van de
studie van het IFPRI(Rosegrant et al., 1995).
Ontwikkeling vraag en aanbod bepalend voor

wereldmarktprijzen

Alsoorzaken van de betrekkelijk geringe effecten van het GATT-akkoord
noemt deOECDhet beperkte karakter ervanende beleidswijziging inde vorm
van de Mac Sharry-hervorming die door de EUalwasdoorgevoerd voordat het
akkoord van kracht werd.Deze beleidswijziging vormde overigens eenessentiële voorwaarde voor detotstandkoming van het GATT-akkoord.Voorts isvan
belang dat als referentieperiode is gekozen 1986-1988, jaren waarin de bescherming haar hoogtepunt bereikte.Daarnaast speeltde mogelijkheid een rol
om per product uiteenlopende tariefreducties toe te passen, leder land tracht
langsdie weg de nadelen voor de eigen agrosector zoveel mogelijk te beperken.Tenslotteworden non-tarifaire handelsbelemmeringen omgezet in invoertarieven, die somserg hoog zijn.Ook dat beperkt deeffecten van het akkoord.
Het GATT-akkoord heeft wel indirecte effecten, in die zin,dat het voorkomt dat de rijke landen opnieuw op grote schaal productie-overschotten
gaan dumpen op de wereldmarkt en dat de afscherming tegen importen niet
meer kan toenemen. Wanneer in een volgend akkoord de uitgezette lijnen
worden doorgetrokken, mag men dan ook meer effect verwachten. Vooralsnog zijn andere factoren dan het GATT-akkoord van veel grotere betekenis
voor het verwachte verloop van de wereldmarktprijzen. Daarbij moet vooral
worden gedacht aan de groei van devraag in met name Aziatische ontwikkelingslanden enerzijds endestijgingvande opbrengsten per hectare als gevolg
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Tabel1.8 Verloop vandeondersteuning vandeagrarischeproductie, 1979-1995a)
Land/landengroep

1979-'81 1986-'88

1990-'92

1993

1994
(r)

1995
(P)

EU
VS
Canada
Australië
Nieuw-Zeeland
Japan
Oostenrijk
Zweden
Noorwegen
Finland
Zwitserland

1.5
1,2
1.2
1.1
1,2
2,3
1,4
1,7
3,3
2,2
2,7

2,0
1,4
1,6
1,1
1,2
3,3
1,9
2,4
4,8
3,9
4,5

1,9
1,3
1,6
1,1
1,0
2,8
1,9
2,5
4,8
4,1
4,3

2,0
1,3
1.4
1.1
1,0
3,1
2,4
2,1
4,4
3,2
4,7

1,9
1,2
1,3
1,1
1,0
3,3
2,5
2,1
4,2
3,5
4,7

1,9
1,2
1,3
1.1
1.0
3,4
b)
b)
4,0
b)
4,6

OECD-totaal

1,4

1,8

1,7

1,7

1,7

1,6

a) Gemeten in Nominale Assistentie Coëfficiënten (NAC),gemiddelde voor alle beschermde
agrarische producten.DeNACgeeft deverhouding aantussendeinterne prijzen(inclusief toeslagen en andere subsidies) en dewereldmarktprijzen. Voor bron enverdere toelichting zie
OECD,1996a;b)Opgenomen inEU.

van technische ontwikkelingen anderzijds (OECD, 1996b). Het IFPRIkomt t o t
overeenkomstige conclusies:de voor 2020geprojecteerde wereldmarktprijzen
komen in een "liberalisatiescenario" - dat veel verder gaat dan het GATT-akkoord van 1995-voor de meeste producten nauwelijks hoger uit dan in het basisscenario (Rosegrant et al., 1995). Wanneer de productie per hectare een
kwart langzamer toeneemt dan in het basisscenario isaangenomen, zouden
de wereldmarktprijzen voor voedergraan in 2020 meer dan 50% hoger liggen
en die van maïs zelfs 70% (Islam, 1995).
In ieder geval heeft 1995, het jaar waarin het nieuwe GATT-akkoord in
werking trad, geen duidelijke vermindering van de bescherming laten zien (tabel 1.8) ondanks de relatief hoge wereldmarktprijzen.Alleen in Noorwegen en
Zwitserland ging de door de OECDgeschatte protectiegraad omlaag, maar Japan ging zijn agrarische sectorjuist sterker beschermen. De EUheeft de steun
aan de landbouw iets verminderd, maar de verlaging viel binnen de afrondingsmarge. Hierbij moet worden bedacht dat de compenserende toeslagen
van de Mac Sharry-hervorming worden meegerekend bij de in de tabel weergegeven steuncoëfficienten. Voor de hele OECD ging de gemiddelde coëfficiënt enigszins omlaag.Ditwasvooral een gevolg van hogere wereldmarktprijzen en veranderingen van wisselkoersen en niet zozeer van een verlaging van
de steun binnen de blokken (OECD, 1996a). Het karakter van de steun begint
de laatste jaren te veranderen. In 1986-1988 werd bijna 80% van de totale
steun gegeven in de vorm van prijsondersteuning en in 1995 nog maar 64%.
Tegelijk is het aandeel van de directe toeslagen toegenomen.
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Verschillende handelsconflicten aanhangig bij nieuwe

handelsorganisatie

Per 1 januari 1995 werd de uit 1947 daterende GATT-organisatie opgevolgd door de World Trade Organisation (Wereld Handelsorganisatie, WTO).
Met het opheffen vandeGATT-organisatie werdentegelijk de lopende geschillenprocedures beëindigd. Daarvan hadden er twee betrekking op de EU-invoerregeling voor bananen (OECD, 1996a).Inmiddels hebben enkele MiddenAmerikaanse landen en deVSinWTO-verband een nieuwe procedure over dit
produkt aanhangig gemaakt. Daarnaast kreeg de EUonder meer te maken
met klachten vanThailand en van Canada en de VSover de invoerregelingen
van respectievelijk rijstentarwe.Voor eendeel hebben deze problemen te maken met het complexe karakter van de uitvoeringsregelingen van het GATTakkoord. Zo hanteert de EUin haar invoerregime voor rijst vier verschillende
referentieprijzen, al naar gelang de kwaliteit.
Eenonderwerp van voortdurende onenigheid tussen de VSen de EUbetreft de invoer van met behulp van hormonen geproduceerd rundvlees. In de
VSishet gebruik van een aantal hormonen toegestaan, maar in de EUzijn en
blijven deze verboden. Insamenhang daarmee laat de EUinvoer van "hormonenvlees" uit de VSniet toe. Voor de VSwas dit aanleiding om ook hierover
een procedure bij deWTOte beginnen,waar Australië, Canada en Nieuw-Zeeland zich later bij aansloten.
Erwaren ook positieve ontwikkelingen op het gebied van de wereldhandel. Zo bereikte de EUmet verschillende landen overeenstemming over compensaties in verband met de uitbreiding van de EU-12 naar de EU-15, die t o t
gevolg had dat het invoerregime voor bepaalde producten werd verzwaard in
vergelijking met het bestaande regime in de drie nieuwe lidstaten. Op grond
van het GATT-akkoord moet daarvoor compensatie worden verleend. De verzwaring van het invoerregime betrof onder meer de invoer van fruit uit Argentinië, rijst en tabak uit de VS,zetmeel uit Thailand, graan uit Canada en
schapenvlees uitAustraliëen Nieuw-Zeeland. Eeneerder voorstel vande EUom
de tariefsverhogingen voor deze producten te verrekenen met verlagingen
voor andere producten werd door de handelspartners niet geaccepteerd. De
compensaties zijn in het algemeen gegoten indevormvan tariefcontingenten.
Inmiddels worden de eerste ballonnen opgelaten voor de onderhandelingen over de volgende ronde in de liberalisatie van de handel in agrarische
producten. Zo heeft de Cairns-groep, waartoe onder andere Australië en
Nieuw-Zeeland behoren,aangekondigd de MacSharry-toeslagen vande EUter
discussiete willen stellenendan met namede koppeling daarvanaan hectaren
en aantallen dieren (Agra Europe, Londen, 9februari 1996). Regelingen in de
sfeervan het milieubeleid,arbeidsvoorwaarden, kwaliteitvan hetvoedsel, biotechnologie en de wijze van omgaan met de dieren in de veehouderij zullen
waarschijnlijk eveneens belangrijke onderwerpen van bespreking zijn. Gelet
op de in het algemeen sterk uiteenlopende zienswijzen op dezeterreinen tussen de EUenerzijds en de VS,Australië en Nieuw-Zeeland anderzijds, zal het
niet eenvoudig zijn om t o t een nieuwe overeenkomst te komen.
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VS hervormen

landbouwbeleid...

Zowel voor de ontwikkelingen op de wereldmarkt alsvoor de volgende
WTO-ronde van handelsbesprekingen, ishet beleid van de VSvan grote betekenis. Na langdurige en moeizame discussiestussende Democratische regering
van president Clinton en het door de Republikeinen gedomineerde Congres,
hebben de VSbegin april 1996besloten het landbouwbeleid op enkele onderdelen ingrijpend te hervormen. Het meest in het oog springen de veranderingen in de productprogramma's voor tarwe,voergranen,rijsten katoen,die bestaanuit afschaffing vandeareaalbeperkende maatregelen envervanging van
dedeficiency payments door vaste hectarepremies. Daarnaast wordt bezuinigd
op de exportbevorderende programma's zoals het Export Enhancement Program, maar zonder deze fundamenteel te veranderen. Het suikerbeleid blijft
vrijwel ongewijzigd,terwijl in het zuivelbeleid bescheiden verlagingen van interventieprijzen zijn afgesproken. Debesluiten werden neergelegd in de Federal Agriculture Improvement and Reform Act of 1996,die voor de komende
jaren het kader vormt van het landbouwprijs- en inkomensbeleid, de binnenlandse en buitenlandse voedselhulp, het landbouwmilieubeleid, de exportondersteuning, het landbouwkundig onderzoek en het rurale ontwikkelingsbeleid van de VS.Dewet isde opvolger van de Food, Agriculture, Conservation
and Trade Act of 1990,die in 1995 afliep.
Vanaf het begin stond de discussie over de nieuwe wet in het teken van
de wens van het Congres om de marktwerking te vergroten en het federale
budgettekort te beperken.Om dat laatstete bereiken wilde het Congres meer
vat krijgen op de omvang van de landbouwuitgaven, die vooral voor wat betreft de deficiency paymentsvoor tarwe,voergranen,rijst en katoen altijd sterk
afhangen van prijsontwikkelingen op dewereldmarkt. De uitgaven voor deze
deficiency payments bedroegen in de periode 1990 - 1995 gemiddeld 5,8 miljard dollar per jaar. Met de nieuwe wet worden deze uitgaven strakker beheerstdoor de komende zevenjarentewerken metvooraf bepaalde bedragen
perjaar.Voor de genoemde producten samengaat het daarbij om een jaarlijks
afnemend bedrag van gemiddeld 5,1 miljard dollar. Aan het einde van de periode (in 2003) zouden de bedragen dan geheel kunnen vervallen.
... maar discussieblijft doorgaan
Dewens om de marktwerking te vergroten, heeft in de nieuwe wet gestalte gekregen door boeren meer vrijheid te geven in de keuze van hun
bouwplan. Deareaalbeperkende maatregelen vervallen en de hectarepremies
zijn losgekoppeld van de feitelijke productieniveaus. De premies worden verleend op basis van een overeenkomst tussen teler en overheid (Production
Flexibility Contracts). Daarbij wordt uitgegaan van 85% van de forfaitair bepaalde fysieke opbrengst per hectare,die wordt vermenigvuldigd met de voor
het betreffende jaar vastgestelde productpremie (Annual Contract Payment
Rate).Voorlopige schattingen van de tarwepremie wijzen op een bedrag van
0,94 dollar per bushel in 1996en 0,50 dollar per bushel in 2002,wat neerkomt
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op respectievelijk 6en 3gulden per 100 kilogram. Bij de voergranen gaat het
om ongeveer de helft van deze bedragen.
Of de wet op korte termijn tot bezuinigingen leidt, kan worden betwijfeld. Door de opwaartse ontwikkeling van dewereldgraanprijzen zou de oude
landbouwwet in 1996 minder uitgaven voor de prijs- en inkomenssteun in de
akkerbouw hebben gevergd dan de nieuwe. Door de afschaffing van de areaalbeperkingen mag de komendejaren een uitbreiding van de akkerbouwproductie in de VSworden verwacht. Deze zal een drukkend effect hebben op de
wereldgraanmarkt. De OECDverwacht dat in 2000 de graanprijzen op de wereldmarkt gemiddeld een kwart lager zullen zijn dan in 1995 (zietabel 1.7).
Devraag iswat deVSdoen wanneer de wereldmarktprijzen weer scherp
zouden dalen.Op dit moment isdaar tegen de zin van de Democraten minder
voor geregeld dan voorheen.Bijde ondertekening vandewet verklaarde president Clinton aan het Congres voorstellen te zullen doen om een nieuw vangnet voor een situatie met lage prijzen te scheppen. Ook in de VSblijft de inhoud van het landbouwbeleid duster discussie staan.
De nieuwe wet heeft mogelijk gevolgen voor de Mac Sharry-toeslagen
van het EU-landbouwbeleid. Inhet GATT-akkoord zijn deze net alsde deficiencypayments van de VS,uitgezonderd van reductieverplichtingen. Nu de deficiency payments zijn vervangen door toeslagen die niet aan de productie zijn
gekoppeld, hebben deVSgeen belang meer bij uitzonderingen voor toeslagen
die wel aan de productie gekoppeld zijn, zoalsde huidige toeslagen in de EU.
Daardoor zou dit element van het EU-beleid in een volgende WTO-ronde wel
eens extra onder druk kunnen komen te staan.

1.3
1.3.1

De landbouw in de EU
Productie, prijzen en inkomens

Het volume van de landbouwproductie in de EU-15was in 1995 vrijwel
gelijk aan dat in de twee voorafgaande jaren (tabel 1.9). Dit betekent weliswaar een onderbreking van de groei inde afgelopen decennia, maar daarmee
isniet gezegd dat het op productiebeheersing gerichte beleid momenteel op
alle fronten succesvol is.Achter de stabilisatie gaan namelijk uiteenlopende
ontwikkelingen per product schuil:eenstijging vande akkerbouwproductie en
van melk en pluimveevlees, een daling van de tuinbouwproductie en een vrijwel onveranderde productie van eieren, rund-, varkens- en schapenvlees.
Het volume van de aangekochte productiemiddelen in de EU-15 nam in
1995 met ruim een half procent toe (Eurostat, 1996a). In combinatie met een
vrijwel gelijkblijvende productie wijst dit op een ongunstige productiviteitsontwikkeling. Hetverbruik vanveevoeder, datdegrootstecomponent vande aangekochte productiemiddelen vormt, ging met 0,5% omhoog. Hetverbruik van
kunstmest en bestrijdingsmiddelen is net als in 1994 met zo'n 1 %gestegen.
Daarmee lijkt een einde te zijn gekomen aan de neerwaartse trend, die zich
tussen 1989 en 1993 in dit middelenverbruik voordeed. De stijging hangt vermoedelijk samen met de verlaging van het verplichte braakpercentage.
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Tabel 1.9 Productievolume, ruilvoet eninkomen vandelandbouw in de EUa)
Volume brutoproductie

Ruilvoet b)

Reëel agi ar.
inkomen per
arbeidskracht c)

Gezinsinkomen per
gezinsarbeidskracht
x 1.000 ecu d)

1994
(v)

1995
(r)

1992/93

1993/94

1994
(v)

1995
(r)

1994
(v)

1995
(r)

België
Denemarken
Duitsland
Griekenland
Spanje
Frankrijk
Ierland
Italië
Luxemburg
Nederland
Portugal
Ver. Koninkrijk
Finland
Oostenrijk
Zweden

-3,2
-2,4
-2,7
3,8
-3,3
1,2
-1,4
-0,6
-1,1
1,4
4,2
1,4
-0,9
-1,0
2,7

1,4
1,0
2,2
-0,7
-5,0
1,6
3,9
-0,6
4,3
1,2
0,2
0,2
-1,7
-2,2
1,3

6,4
8,1
0,4
2,4
9,9
2,3
-0,8
1,0
0,6
4,0
0,6
1,4
-2,1
0,0
1,2

-4,1
0,9
-0,6
-2,0
2,8
-1,1
-1,1
-1,6
-1,2
-4,2
2,7
4,9
-20,6
-19,9
-5,5

10,3
31,8
7,1
10,4
22,5
15,4
9,0
3,6
2,0
29,3
34,8
3,7
-1,2
21,1
-16,8

-11,6
22,8
7,8
2,2
-0,6
5,9
5,7
4,8
8,8
-5,1
6,7
16,2
-5,7
4,4
55,4

20,7
2,5
10,7
5,1
12,1
14,8
11,2
8,7
20,3
17,4
1,9
20,3

23,0
6,3
10,7
5,2
13,2
14,5
10,7
8,5
20,9
17,4
1,2
22,6

-

-

EU-12
EU-15

-0,4
-0,3

0,3
0,2

3,2
3,1

-0,2
-0,8

12,2
12,0

4,6
4,7

9,6

9,8

-

-

a) Mutatie inprocententen opzichte vanvoorgaandjaar; b)Verhouding opbrengstprijzen en
prijzen aangekochte productiemiddelen;c)Invorige editiesvanhet Landbouw-Economisch Berichtwerd het inkomen pergezinsarbeidskracht weergegeven;dit kengetal isvoor EU-15 niet
beschikbaar;d)BedrijvenEU-landbouwboekhoudnet;deondergrensvandeopgenomen bedrijvenverschilt van landtot land.
Bronnen: Eurostat, 1996aen Europees Boekhoudnet van Landbouwbedrijven.

Hogere

opbrengstprijzen

De gemiddelde opbrengstprijs van alle agrarische producten in de EU-12
ging in 1995 met 2,5% omhoog. In Finland en Oostenrijk, die sinds 1januari
1995 deel uit maken van de EU,daalden de opbrengstprijzen met respectievelijk 37% en 23%.Dat kwam doordat de prijzen in deze landen t o t aan de toetreding op een veel hoger niveau lagen dan in de EU.In Zweden, de derde
nieuwe lidstaat, bevonden de prijzen zich op het tijdstip van toetreding al op
ongeveer hetzelfde niveau als in de EU;hier gingen de prijzen in 1995 met
slechts 1% omlaag. De prijsstijging van de plantaardige producten in de EU-12
kwam uit op zo'n 4%,terwijl die van de dierlijke producten t o t 0,5 à 1% beperkt bleef.Vooral de prijzen van fruit, wijn en olijfolie (ruim 10%), varkensvlees(6%) enaardappelen (3,5%)gingen omhoog; prijsdalingen werden genoteerd voor oliezaden, rund- en pluimveevlees en eieren (5t o t 7%). De prijzen
van granen stegen -ondanks de verlaging met 7% van de officiële steunprijs 46

met circa 1%. Deze ontwikkeling was het gevolg van het vrij lage aanbod op
de graanmarkten, de grotere vraag naar granen voor veevoeders,de kleine interventievoorraad en de hoge wereldmarktprijzen.
De prijzen van aangekochte productiemiddelen waren in 1995 ruim 2%
hoger dan in het jaar daarvoor. Vooral kunstmest liet een forse prijsstijging
zien (8%),terwijl veevoeder bijna 1% goedkoper werd. De ruilvoet -de prijsverhouding van producten en productiemiddelen -verslechterde in 1995 voor
de EU-15met bijna 1% (tabel 1.9).Alser echter geen rekening met de invloed
van de drie nieuwe lidstaten wordt gehouden, iser sprake van een vrijwel ongewijzigde ruilvoet. De reële opbrengstprijzen van agrarische producten in de
EU-12daalden gemiddeld met 0,6% (1,8%voor EU-15).Dereële prijsontwikkeling liep uiteen van -8% in Belgiëtot +6% in het VK. In Nederland bedroeg de
reële prijsdaling 5%. De verschillen tussen de landen hangen samen met uiteenlopende inflatiecijfers en met agromonetaire ontwikkelingen.
Reële gezinsinkomens in EU omhoog
De hiervoor beschreven ontwikkelingen leidden ertoe dat de bruto toegevoegde waarde van de agrarische sector in de EU-12 in 1995 nominaal met
2,4% steeg (0,4%voor EU-15). Het totale bedrag aan gemeenschappelijke en
nationale subsidies en toeslagen nam in de EU-12 met ruim 12% toe t o t circa
30 miljard ecu,wat overeenkomt met zo'n 15% van de brutoproductiewaarde.
Deze stijging was grotendeels het gevolg van de verdere doorvoering van de
MacSharry-hervorming.Nederland en Duitslandwaren deenige lidstaten waar
het bedrag aan subsidies entoeslagen terugliep (3%).Dit had vooral te maken
met eenvermindering vanenkele nationale steunmaatregelen. Inde drie nieuwe lidstaten ging het bedrag aan subsidies en toeslagen alsgevolg van overgangsmaatregelen fors omhoog: met ruim 80% in Finland en Zweden en met
150% in Oostenrijk. De productiegebonden belastingen in de EU-12 veranderden in 1995 vrijwel niet, terwijl de bedragen aan afschrijvingen, rente en betaalde pacht met enkele procenten stegen. Een en ander had tot gevolg dat
het netto agrarisch inkomen van de totale sector in de EU-15 naar schatting
met 5%toenam. Rekening houdend met een inflatie vancirca 3% en eenafname van het aantal arbeidskrachten van 2à 3%, deed zich in 1995 in de EU-15
een verbetering voor van het reële inkomen uit bedrijf per arbeidskracht met
bijna 5% (tabel 1.9). Hoewel deze toename slechtsde helft bedroeg van die in
het jaar daarvoor, is het op wat langere termijn bezien een aanzienlijke stijging. Het reële inkomen per arbeidskracht inde EUkwam hiermee in 1995 zo'n
15% boven het niveau van 1990 en zo'n 35% boven dat van 1980.
De inkomensontwikkeling in 1995vertoonde een grote spreiding tussen
de lidstaten. In België (-12%), Finland (-6%), Nederland (-5%) en Spanje (-1%)
liep het reële inkomen per arbeidskracht terug,terwijl detoename inde overige lidstaten varieerde van 2% in Griekenland tot 23% in Denemarken en zelfs
55% in Zweden. Opmerkelijk isdat deforse inkomensdaling natoetreding t o t
de EU,waarvoor de nieuwe lidstaten vreesden, zich in Zweden en Oostenrijk
niet heeft voorgedaan en in Finland vrij beperkt bleef. Naast een afname van
het aantal arbeidskrachten in 1995,die ongeveer even groot was alsin het jaar
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daarvoor, werd de daling indeopbrengstprijzen indeze landen vooral gecompenseerd door de forse toename van de subsidies.
Inkomensontwikkeling

in Nederland stagneert

Sinds het begin van dejaren negentig blijft de reële inkomensontwikkeling in Nederland aanzienlijk achter bij het EU-gemiddelde. Dit isook het geval
in België, Griekenland, Luxemburg en Portugal. Het VK zag daarentegen het
reële inkomen per arbeidskracht tussen 1990en 1995 met de helft toenemen,
in Ierland nam het met een derde toe en Denemarken en Spanje noteerden
een stijging van een kwart. Destagnatie van de inkomens in Nederland wordt
onder andere veroorzaakt door hetfeit dat onsland relatief weinig vande toeslagen van de Mac Sharry-hervorming profiteert en door de langzame afname
van het arbeidsvolume. In de EU-12verminderde het totale arbeidsvolume in
de landbouw tussen 1990en 1995 met 20%, in Nederland slechts met ruim 6%
(Eurostat, 1996a:183). Daarnaast is de ruilvoet voor agrarische produkten in
Nederland tussen 1990en 1995 met meer dan 10%verslechterd. Inde hele EU
was dat de helft minder. Dit verschil hangt althans voor een deel samen met
het uiteenlopende produktiepakket.
Overigens liggen de Nederlandse inkomens nog steedsver boven hetEUgemiddelde. De bruto toegevoegde waarde per arbeidskracht, gemeten in
koopkrachtpariteiten, was in 1994bijna twee derde hoger dan het EU-gemiddelde, maar dit was duidelijk minder dan in de jaren tachtig, toen het ruim
tweemaal zo hoog was (Eurostat, 1996a:139).
Uit gegevens van het Europese boekhoudnet blijkt dat in 1993/94 de
hoogste gezinsinkomens per gezinsarbeidskracht werden behaald in België,
het VK en Luxemburg en dat Nederland op de vierde plaats kwam (tabel 1.9).
Tweejaar eerder voerde Nederland deze ranglijst nog aan. De laagste gezinsinkomens per gezinsarbeidskracht werden in Portugal, Griekenland en Denemarken verdiend.
Inkomen uit agrarische activiteiten op veelbedrijven van ondergeschikt belang
Veel agrarische huishoudens hebben inkomsten uit niet-agrarische activiteiten. Daardoor vormt het agrarisch inkomen in veel gevallen geen goede
maatstaf voor de levensstandaard van de agrarische gezinnen. Deoverige inkomsten bestaan grotendeels uit lonen, sociale uitkeringen en opbrengsten
van vermogen. Eurostat coördineert al zo'n tien jaar een onderzoek naar het
totale inkomen van agrarische huishoudens. Dit zijn de huishoudens die aangeven dat agrarische activiteiten de belangrijkste bron van inkomsten vormen.
Het aantal agrarische huishoudens inde EU-12kwam in 1987overeen met zo'n
40% van het aantal landbouwbedrijven, waaruit blijkt dat op veel bedrijven
het landbouwinkomen van ondergeschikt belang is (Eurostat, 1996b:21). Dit
percentage varieert van 25à30 in Spanje, Italië en Portugal t o t 100 in het VK.
Inde agrarische huishoudens in Duitsland,Griekenland, Portugal en Finland is
minder dan de helft van het totale inkomen afkomstig uit agrarische activiteiten; in de Benelux-landen en Ierland isdit meer dan twee derde. Een kleiner
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aandeel van het agrarisch inkomen in hettotale inkomen geeft aan dat agrarische huishoudens minder gevoelig zijn voor wijzigingen in het landbouwbeleid. Omdat het inkomen uit niet-agrarische activiteiten minder fluctueert dan
het inkomen uit agrarische activiteiten,heeft dit eenstabiliserend effect op het
totale besteedbare inkomen.
Totale inkomen agrarische huishoudens meestal boven nationaal

gemiddelde

Het totale besteedbare inkomen van de agrarische huishoudens ligt in
veel lidstaten boven het gemiddelde van alle huishoudens; alleen in Portugal
blijft het ver achter. In Nederland was het totale inkomen van de agrarische
huishoudens aan het begin van de jaren negentig gemiddeld zelfs bijna drie
keer zo hoog als het algemene gemiddelde. Dit cijfer geeft overigens een te
rooskleurige voorstelling van zaken, doordat huishoudens met een tijdelijk
laag inkomen uit agrarische activiteiten buiten de groep van agrarische huishoudens vallen. Daarnaast wordt geen rekening gehouden met verschillen in
het aantal gewerkte uren.Omdat in het gemiddelde van alle huishoudens ook
de over het algemeen lage inkomens van uitkeringsgerechtigden zitten, geeft
een vergelijking met vergelijkbare beroepsgroepen een beter beeldvan de inkomenssituatie. Inde meeste lidstaten ligt hettotale inkomen van huishoudens
vanoverige zelfstandigen bovendat vande agrarische huishoudens.Alshet totale inkomen wordt uitgedrukt per persoon van het huishouden, zijn de verschillentussende inkomensvandeagrarische huishoudens enalle huishoudens
wat kleiner, doordat de agrarische huishoudens gemiddeld meer personen tellen. Uit deze vergelijking blijkt dat de agrarische huishoudens - mede dankzij
het landbouwbeleid -qua inkomen geenachtergestelde groepvormen. Omdat
hier naar nationale gemiddelden wordt gekeken, kan dit wel het geval zijn
voor individuele huishoudens of groepen van huishoudens in bepaalde regio's.
1.3.2

Landbouwuitgaven

De uitgaven voor het markt- en prijsbeleid in de EUgingen in 1995 met
ruim 3% omhoog t o t 34,5 miljard ecu, waarmee ze weer op het niveau van
1993 kwamen (tabel 1.10). De stijging werd vooral veroorzaakt door hogere
uitgaven voor akkerbouwprodukten (19%) en rundvlees (16%),diesamenhangen met de verdere doorvoering van de Mac Sharry-hervorming. Zowerden er
in de akkerbouwsector meer uitgaven gedaan voor toeslagen en braaklegpremies,terwijl in de rundvleessector de premies voor zoogkoeien en stieren hogere uitgaven vergden. Ook gingen de uitgaven in de groente- en fruitsector
omhoog (18%), wat het gevolg wasvan een hogere steun voor de verwerking
van citrusvruchten en voor het rooien vanfruitbomen. Door een vertraging in
de uitbetaling van de ooipremies in 1994,lieten de uitgaven voor schapenvlees
een stijging van bijna 40% zien. De uitgaven voor zuivel (-5%), suiker (-11%),
olijfolie (-53%)enwijn (-27%)gingen daarentegen omlaag.Dit hadachtereenvolgenste maken met devrijwel verdwenen interventievoorraden van mageremelkpoeder en boter, met lagere interventiekosten voor suiker, met betalingsachterstanden bij de steunvoor olijfolie en met lagere uitgaven voor de inter-
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Tabel 1.10 Enkelegegevensover het EU-budget(inmiljarden ecu) a)
1980

1985

1990

1993

1994

1995 b) 1996 b)
(v)
(p)

Totale uitgaven EU
16,06 28,22 46,93 66,86 70,01 75,44 81,89
Idem, in % bruto binnenlands
product EU
0,71 0,84 0,99
1,13
1,19
1,16
1,19
Uitgaven Landbouwfonds,
afdeling Oriëntatie
0,6
0,7
1,83
2,66 3,34
3,57
3,77
Uitgaven Landbouwfonds,
afdeling Garantie
11,32 19,74 26,45 34,75 33,41 34,50 40,83
Idem, mutatie in %t.o.v.
voorgaand jaar
+8
+8
+2
+8
-4
+3
+18
Idem, in %totale uitgavenEU
70
70
56
52
48
46
50
Eigen middelen landbouwsector
2,18
2,14
2,30
2,18
!,00
2,08
2,16
Netto-uitgaven Landbouwfonds
in procenten netto-inkomsten
landbouwsector
22
30
33
46
43
39
Uitgaven naarsectoren:
4,21
5,93
4,96
5,21
4,25
4,03
4,75
- zuivel (naaftrek mvh)c)
3,47
5,46
1,36
2,75
2,83
3,99
4,02
- rundvlees
1,67
2,31
3,80
6,56 12,65 15,02
17,19
- granen (naaftrek mvh) d)
0,34
3,48
3,06
- oliehoudende zaden d)
1,11
a) Een ecu (voorheen European Currency Unit = Europese Valuta Eenheid) bedroeg in 1995
±ƒ2,08);b)Betreft EU-15;c)mvh=medeverantwoordelijksheffing; d) Met ingangvan1994zijn
deuitgavenvoor oliezaden eneiwitgewassen opdepostgranen geboekt.
Toelichting:Denetto-uitgaven vanhet Landbouwfondsworden berekenddoor detotale uitgavenvoor deafdelingen Oriëntatie enGarantieteverminderen metdeeigen middelen (de heffingen in de suikersector en die op geïmporteerde agrarische producten) van de landbouwsector.
Bron: Diversedocumenten vande EU-Commissie,aangevuld met schattingen vanLEI-DLO.

ventie voor wijn envoor het rooien van wijngaarden. Deuitgaven voor de drie
begeleidende maatregelenvandeMacSharry-hervormingstegen met ruim 300
miljoen ecutot 830 miljoen ecu.Ruimde helft daarvan wasvoor de landbouwmilieuverordening; het overige voor de bosbouwmaatregel en de vervroegde
uittreding. Deuitgavenvoor het markt-en prijsbeleid hadden in 1995voor het
eerst ook betrekking op de nieuwe lidstaten Finland,Zweden en Oostenrijk.
Doordat er in de toetredingsverdragen geld isgereserveerd voor allerlei overgangsmaatregelen, bleven de uitgaven voor het landbouwbudget in de nieuwe lidstaten in 1995 beperkt t o t ruim 200 miljoen ecu.
De uitgaven voor het markt- en prijsbeleid in 1996worden geschat op
40,8 miljard ecu,wat zo'n 18% hoger isdan in het jaar daarvoor (tabel 1.10).
Daarmee worden ze voor het eerst gelijk aan het zogenaamde "landbouwrichtsnoer", dat in 1988 isingesteld. Het richtsnoer wordt jaarlijks opgehoogd
met een percentage dat isafgeleid van de economische groei en de inflatie in
de EUenvormt een plafond voor de landbouwuitgaven. Hetgrootste deel van
de stijging van de uitgaven komt evenals in 1995voor rekening van de akker50

bouwsector, de rundvleessector en de begeleidende maatregelen. Daarnaast
zijn er op de begroting van 1996 hogere uitgaven voor groenten en fruit, voor
schapenvlees en voor zuivel geraamd. Detoename in de rundvleessector heeft
voor een groot deel te maken met onvoorziene uitgaven ter waarde van 850
miljoen ecu in verband met de BSE("Gekke-koeienziekte")-perikelen in het
voorjaar van 1996. Dit bedrag wordt besteed aan inkomenscompensaties voor
rundveehouders. De Europese Commissie isverder van plan om op de begroting van 1997 nog zo'n 500 miljoen ecu voor de BSE-affaire te reserveren. Dit
geld wordt gebruikt voor de financiering van slachtprogramma's, interventieaankopen van rundvlees en inkomenscompensaties voor rundveehouders.
Aandeel Nederland in EU-uitgaven gedaald tot 4%
Sinds 1992 is Nederland nettobetaler aan de EU:er wordt meer aan de
EU-kas betaald dan er uit wordt ontvangen. Ook het VK, Duitsland, Frankrijk,
Italië en België zijn netto-betalers, en op termijn zal dat ook gelden voor de
drie nieuwe EU-lidstaten. In 1995 beliep de netto-positie van Nederland -3,7
miljard gulden en dit zal naar verwachting oplopen t o t -6 miljard gulden in
1999. Dehervorming vande Structuurfondsen (1988)en de Mac Sharry-hervorming zijn de voornaamste redenen voor de omslag in de Nederlandse positie.
De hervorming van de Structuurfondsen leidde t o t een verhoging van de uitgaven voor regionale ontwikkeling, waar Nederland slechts mondjesmaat in
deelt. Door de Mac Sharry-hervorming gingen vooral de uitgaven voor inkomenscompensaties voor granen en rundvlees sterk omhoog. Als kleine graanproducent ontvangt Nederland weinig steun voor de graansector en vanwege
de hoge veedichtheid komen veel Nederlandse boeren slechts in beperkte mate in aanmerking voor stieren-of zoogkoeienpremies. Deontvangsten van Nederland uit het EU-budget zijn dan ook gedaald van 3miljard ecu in 1990 naar
2,4 miljard ecu in 1994. Dit komt overeen met een vermindering van het aandeel van Nederland in het EU-budget van 8% in 1990 t o t 4 % in 1994 (tabel 1.11).Ook de aandelen van Denemarken,Spanje, Ierland en Italië zijn sinds
1990 afgenomen. Portugal was de enige van de vier arme lidstaten in de EU
waarvan hetaandeel inde EU-uitgaventussen 1990en 1994toenam. De grootste stijging van de uitgaven van de Structuurfondsen deed zichvoor in Duitsland; het merendeel van deze middelen werd besteed in de voormalige DDR.
Wijzigingen in de financiering om nettobetalingspositie

te verbeteren?

Degrote afdrachten aan Brussel baren de Nederlandse regering zorgen.
Door het "eigen-middelen-bes|uit", dat tijdens de Europese Top in 1992 in
Edinburgh isgenomen, liggen de uitgaven van de EUen de bijdragen van de
lidstaten aan het EU-budget t o t 1999vast. Volgens een interdepartementale
werkgroep zou de Nederlandse bijdrage aan Brussel na afloop van het eigenmiddelen-besluit kunnen worden verminderd door financiële renationalisatie
van het landbouwbeleid (LNV et al., 1995).Financiële renationalisatie houdt in
dat de kadergeving op EU-niveau plaatsvindt, maar dat definanciering van inkomenscompensatie op nationaal niveaugebeurt.Zonder gemeenschappelijke
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Tabel 1.11 Aandelen (in %)vandeEU-lidstaten in debetalingen aandeEU, de totale uitgavenvandeEU, het EOCFL-Garantie endeStructuurfondsen a), 1990en1994
Bijdrage aan EU

België
Denemarken
Duitsland
Griekenland
Spanje
Frankrijk
Ierland
Italië
Luxemburg
Nederland
Portugal
Ver. Koninkrijk

Totale EU- •uitgaven b)

EOGFL-Garantie

Structuurfondsen

1990

1994

1990

1994

1990

1994

1990

1994

4,3
1,9
25,0
1,4
8,9
19,5
0,9
14,7
0,2
6,3
1,2
15,8

4,4
2,0
33,3
1,5
7,4
19,6
1,0
12,1
0,3
6,6
1,9
10,0

2,7
3,2
12,9
8,1
14,4
16,9
6,1
15,2
0,0
8,0
3,0
8,4

4,2
2,5
12,8
8,0
13,0
16,5
4,0
8,7
0,7
4,0
5,0
8,7

3,3
4,2
16,5
7,4
8,0
19,5
6,3
15,7
0,0
10,9
0,8
7,5

3,5
3,8
15,7
8,1
13,2
24,0
4,5
10,4
0,0
5,8
2,1
8,9

1,3
0,8
4,9
11,5
24,6
12,1
16,3
16,7
0,1
1,1
8,2
12,4

1,5
0,9
13,5
12,6
19,0
9,7
5,1
10,3
0,1
2,0
13,6
11,9

64,2

37,3

60,3

26,4

33,6

9,4

13,4

Totaal (mrd. ecu) 41,4

a)EOGFL-Oriëntatie,Regionaal FondsenSociaalFonds;b)Percentagestellen niet optot 100%
omdat eendeelvan de uitgaven niet aan lidstaten wordentoegerekend.
Bron:Jaarverslagvan de Europese Rekenkamer, diversejaren.

kadergeving, zoals maxima aan de inkomenscompensaties voor boeren, kunnen marktverstoringen ontstaan.Scenarioberekeningen wijzen uit dat de uitgaven voor de Nederlandse schatkist bij voortzetting van het huidige landbouwbeleid in 1999zo'n 5,6 miljard gulden (circa0,7% van het bruto nationaal
inkomen in 1999) zullen bedragen (LNV et al., 1995). In deze scenario's wordt
renationalisatie gekoppeld aaneen liberalisering van het markt- en prijsbeleid
met directe inkomenstoeslagen.Wanneer het GLBwordt afgeschaft en de boerenvolledig worden gecompenseerd voor hun inkomensverlies, belopen de uitgaven voor de schatkist in 1999 circa 6,8 miljard gulden. Renationalisatie zou
indezesituatie betekenen dat de uitgaven voor de Nederlandse begroting uitkomen op 5,8 miljard gulden,wat nauwelijks meer isdande uitgaven bij voortzetting van het huidige beleid. Renationalisatie isgoedkoper voor Nederland
dan betaling van de inkomenscompensaties door de EU, omdat Nederland dan
alleen maar de Nederlandse boeren hoeft te compenseren. Paswanneer de inkomensverliezen voor boeren niet volledig worden gecompenseerd, leidt renationalisatietot besparingen.Deberekeningen richten zicheenzijdig op de budgettaire gevolgen van renationalisatie; omdat volledige inkomenscompensatie
erg duur blijkt, isde keuze voor gedeeltelijke inkomenscompensaties vanuit
budgettair oogpunt aantrekkelijker.
Andere voorstellen om de netto betalingen aan banden te leggen zijn
een nettobegrenzer aan de betalingspositie, die functioneert alseen plafond,
en het beperken van de uitgaven van de Structuurfondsen t o t de vier armste
EU-lidstaten (LNV et al., 1995).Op dit moment wordt ongeveer de helft van de
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middelen vandeStructuurfondsen inderijkere EU-lidstatenbesteed.Regionaal
ondersteuningsbeleid via de Structuurfondsen houdt in dat lidstaten zich aan
EU-doelstellingenmoeten committeren.Het isefficiënter alsderijkere lidstaten
hun eigen regionaal beleidontwikkelen volgens hun eigen prioriteiten dan dat
zevia EU-regelgeving het regionaal beleid in andere rijkere lidstaten medefinancieren. Het beperken van de uitgaven van de Structuurfondsen t o t Spanje,
Portugal,GriekenlandenIerlandzou in 1999eenverbeteringvande nettopositie van Nederland met ruim 850 miljoen gulden opleveren.
1.3.3

Prijsbesluiten en agromonetaire maatregelen

Het seizoen 1995/96was het derde en laatste waarin de Mac Sharry-hervorming gestalte kreeg.Inhet kader vandie hervorming waren voor de institutionele prijzen van enkele producten meerjarige afspraken gemaakt. In juni
1995werden conform die afspraken de interventieprijzen van granen (-7,4%)
envan rundvlees (-5,5%)verlaagd en de compenserende toeslagen en premies
verhoogd. Voor producten die buiten de hervorming waren gehouden, zoals
suiker, wijn en groente enfruit, werden gelijkblijvende ecu-prijzenvastgesteld.
Deprijsvoorstellen voor het seizoen 1996/97,die de Commissie in februari
1996 bekendmaakte, stonden in het teken van het behoud van de gerealiseerde hervorming.Voor vrijwel alle producten werden ongewijzigde ecu-prijzen
voorgesteld. Deopvallendste punten in het pakket betroffen vereenvoudigingen van de braakregeling en van de stierenregeling. Voor de laatste regeling
stelde de Commissie voor om de eerste stierenpremie met 14% te verhogen,
deze enkele maanden later uit te keren en de tweede stierenpremie af te
schaffen. Voor de braak werd een uniform basispercentage van 18% voorgesteld, in plaatsvan de huidige 15%voor roterende en20%voor niet-roterende
braak. Overigens treedt dit basispercentage alleen in werking wanneer de
Raad geen overeenstemming bereikt over een afwijkend percentage.
Bij de eind juli 1996 genomen prijsbesluiten werden de voorstellen van
de Commissie in grote lijnen overgenomen. Het basispercentage voor braak
werd op 17,5%vastgesteld en hetfeitelijke braakpercentage voor deoogst van
1997op 5%. Voor de rundvleessector, die door de BSE-crisiswordt geteisterd,
werden aanvullende steunmaatregelen aangekondigd.Tegelijk met de prijsbesluiten werd een akkoord bereikt over een hervormingspakket voor de groente- enfruitsector. Eenvan dediscussiepunten betrof de bepaling van financiële
steun van de EUvoor door producentenorganisaties beheerde fondsen ten behoeve van produktpromotie en het uit de markt nemen van overschotprodukten. De EU-steunwerd beperkt tot 4% van de totale produktiewaarde van alle
producentenorganisaties, mits het totaal niet groter isdan 2% van de gezamenlijke omzetvande producentenorganisaties. Vanaf 1999zullen de grenzen
worden opgehoogd t o t respectievelijk 4,5% en 2,5%.
Groene koersen van de D-mark en gulden gedevalueerd
Nadat enkele jaren geleden al de monetaire compenserende bedragen
(mcb) waren afgeschaft, werd in 1995de switch-over weggewerkt, de (gefa53

Tabel 1.12 Ontwikkeling institutionele prijsniveausin nationale munt alsgevolg vanaanpassinggroene koersen(1januari 1993=100)
1januari 1994
België/Luxemburg
Denemarken
Duitsland
Griekenland
Spanje
Frankrijk
Ierland
Italië
Nederland
Portugal
Verenigd Koninkrijk
Finlanda)
Oostenrijk a)
Zwedena)

101,5
104,1
100,0
106,9
114,6
101,1
111,1
108,5
100,0
113,1
98,1
n.v.t.
n.v.t.
n.v.t.

1januari 1995
101,5
104,1
100,0
114,2
116,5
101,1
111,1
114,3
100,0
114,2
101,5
100,0
100,0
100,0

1januari 1996

7juli 1996

98,3
100,9
97,8
121,3
120,0
101,1
114,0
125,4
97,4
114,2
110,1
101,1
97,7
101,6

98,3
100,9
98,3
121,3
120,0
101,1
114,0
117,6
97,8
114,2
107,2
103,7
98,3
95,0

a)EU-lidper 1 januari 1995.
Bron: Berekendop basisvangegevens Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer enVisserij.

seerde) aanpassing van de groene koersen aan de werkelijke muntkoersen geregeld enwerden EU-compensaties voor groene-koersrevaluaties vastgesteld.
Daarbij werd de groene koers van de gulden voor de Mac Sharry-steunbedragen tot en met 1 januari 1999 bevroren op het niveau dat gold voor de 2,57%
revaluatie van de groene koers op 1 juli 1995 (zie Landbouw-Economisch Bericht 1995:59-63).
Intabel 1.12 wordt een beeld gegeven van de gevolgen van de groenekoersaanpassingen sinds 1993voor het (nominale) niveauvan de institutionele
prijzen in nationale munt. Inde meeste landen was het effect prijsverhogend,
met name in Spanjeen Griekenland.InItalië isde prijsverhoging, die halverwege 1995zelfs meer dan 30% bedroeg,door de opwaardering van de lire weer
onder de 20% gekomen. In Nederland, België/Luxemburg, Duitsland, Zweden
en Oostenrijk was per saldo sprake van een prijsverlaging, en wel het meest in
Zweden. Het isoverigens opmerkelijk dat de groene koersenvan de D-mark en
de gulden medio 1996,voor het eerst sinds het ontstaan van de groene koersen in 1969,enkele keren moesten worden gedevalueerd. Daarbij ging het om
kleine (landbouwprijsverhogende) aanpassingen, die maar in beperkte mate
opwegen tegen de (landbouwprijsverlagende) revaluaties in 1995.
Compensatie voor effect revaluatie
In het kader van de compensatieregeling voor aanzienlijke revaluaties
van groene koersen werden in 1995 per land maximumbedragen vastgesteld,
waarvan de helft door de EUwordt gefinancierd. De lidstaten zijn echter niet
verplicht de EU-compensatie aan te vullen. Duitsland en Luxemburg hebben
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het voornemen uitgesproken om de EU-compensatie tot het maximumbedrag
met nationale middelen aante vullen. Nederland heeft aanvullende financiering afgewezen uit budgettaire overwegingen en omdat de werkelijke prijzen
hoger zijn dan de interventieprijzen. Het maximale compensatiebedrag voor
Nederland isdoor de EUbepaald op 218 miljoen gulden per jaar. Volgens de
Nederlandse regeling ontvangt de sector over 1995 een bedrag van 109 miljoen gulden en over 1996 en 1997 respectievelijk ongeveer 73 en 36 miljoen
gulden. Deze bedragen komen overeen met de bijdrage van de EU.De compensatiebedragen zijnvooral bestemd voor de zware-marktordeningsproducten en zullen voor wat betreft 1995en 1996rechtstreeks aan de agrariërs worden uitbetaald in de vorm van toeslagen per hectare en per dier. Het bedrag
voor 1997 isvoor "generieke maatregelen" waarschijnlijk in de sfeer van ziektepreventie en/of voor steun aan een "rampenfonds" voor de sector.
Naastdebovengenoemde compensatieregeling iser inoktober 1995voor
de lidstaten een mogelijkheid geschapen om een volledig nationaal gefinancierde compensatie te verstrekken aan sectoren die aanzienlijke inkomensverliezen oplopen alsgevolg van lagere muntkoersen in andere lidstaten. In antwoord op kamervragen stelde LNV-minister Van Aartsen dat hijvan deze regeling geen gebruik wil maken,omdat hij een beroep hiervoor op de algemene
middelen niet te verantwoorden acht. Hij voerde daarbij aan dat ook andere
exportsectoren worden geconfronteerd met mogelijke verliezen alsgevolg van
concurrentie uit landen met een zwakke munt en dat een harde gulden de Nederlandse agrarische sector ook kostenvoordelen biedt. Frankrijk en België
hebben wel initiatieven genomen om van de nieuwe mogelijkheid gebruik te
maken. De betreffende programma's behoeven goedkeuring van de Europese
Commissie,die zevooraltoetst op mogelijke concurrentieverstorende effecten.
1.3.4

De hervorming van het EU-markt- en prijsbeleid

De overeengekomen evaluatie in 1997 van de uit 1992 daterende Mac
Sharry-regelingen vormt aanleiding voor eennieuwediscussieover een verdere
hervormingvanhet EU-landbouwbeleid.Debelangrijkste redenvoor eeneventuele aanpassing van het landbouwbeleid isgelegen in externe ontwikkelingen, vooral de uitbreiding van de EUin oostelijke richting (zie paragraaf 1.1.2)
en de komende nieuwe WTO-onderhandelingen. Er lijken daarentegen geen
zwaarwegende interne argumenten te zijn waarom de Mac Sharry-regelingen
niet in grote lijnen zouden kunnen worden voorgezet. Destijging van de uitgaven blijft de laatste jaren binnen de perken (paragraaf 1.3.2),de inkomens
gaan omhoog (paragraaf 1.3.1)ener isgeen sprake meer vangrote overschotten (hoofdstuk 2). De EU-Commissie stelt dan ook dat "het hervormde landbouwbeleid goed functioneert" (EC, 1995c:7),terwijl ook voor zuidelijke producten zoals wijn, groente en fruit hervormingen in gang zijn gezet.
Verdere aanpassing EU-landbouwbeleid nodig vanwege GATT-akkoord?
Deafwezigheid vanomvangrijke interventievoorraden biedt vanzelfsprekend geen garantie dat er na verloop van tijd niet opnieuw overschotten zul55

len ontstaan. De prognoses van de OECDwijzen echter vooralsnog niet in die
richting (paragraaf 1.2.2),maar de Europese Commissie verwacht na 2000 toenemende overschotten in de graansector. Daarnaast kunnen zich andere ontwikkelingen voordoen die, gegeven het GATT-akkoord, in de toekomst een
verdere aanpassing van het EU-landbouwbeleid noodzakelijk maken. De ontwikkeling vandewereldmarktprijzen enhet verloopvande koersvan de dollar
ten opzichte van de ecuvormen daarvan duidelijke voorbeelden. Naarmate de
wereldmarktprijzen en de dollarkoers lager zijn, zal de EUzijn interne beleid
sterker moeten aanpassen. Deconclusies van de eerste studies hierover waren
in het algemeen dat, gegeven de Mac Sharry-hervorming, met beperkte verdere aanpassingen kon worden volstaan (zie Van Berkum, 1994 en Buchholz
et al., 1994).Wanneer de eerder besproken verwachtingen van de OECD over
de toekomstige wereldmarktprijzen zouden worden bewaarheid, is het niet
uitgesloten dat de aanpassingen ingrijpender moeten zijn (paragraaf 1.2.2).
Eenvergelijking van het door de OECD in 2000verwachte uitvoervolume
vande EUmetde GATT-verplichtingen (tabel 1.13)doetvermoeden dat er voor
granenvanuit dat oogpunt een beperkte aanpassing nodig isvan intotaal zo'n
2,3 miljoen ton graan. Dat is iets meer dan 1% van de productie. Voor boter,
magere-melkpoeder en rundvlees liggen de verwachte exporthoeveelheden
lager dan detoegestane, zodat daarbij helemaal geen problemen zouden optreden. Alsde prognoses van de OECDjuist zijn, zouden er wel problemen zijn
te verwachten bij kaas, varkensvlees en pluimveevlees. Voor de hand ligt dat
voor die producten de exportvolumes en/of de exportsubsidies worden verlaagd. Dan zal meer productie binnen de EU(moeten) worden afgezet, met als
gevolg lagere prijzen en eenverdringing van de invoer. Overigens zijn de werkelijke gevolgen van het GATT-akkoord voor deagrarische sector inde EUsterk
afhankelijk van allerlei, min of meer autonome ontwikkelingen en kan een

Tabel 1.13 OverzichtGATT-verplichtingen EU-15inzake gesubsidieerdeexport (x 1.000 ton)
Product

Volume gesubs. export
basisperiode
(1)

Tarwe
Voedergraan
Suiker a)
Boter
Magere-melkpoeder
Kaas
Rundvlees
Varkensvlees
Pluimveevlees
Eieren

18.276
13.726
1.612
506
345
407
1.040
561
362
125

Verwacht volume
in 2000

2000
(2)
14.439
10.843
1.274
399
273
321
822
444
286
99

a) Exclusief ACP-suiker.
Bronnen:Agra Europe, Londen,8maart 1996;enOECD,1996b.
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Verschil (2) en (3)

(4)

(3)
16.400
11.200

-1.961
-357

-

-

201
257
406
731
635
500

198
16
-85
91
-191
-214

-

-

procent meer of minder productie- of consumptiegroei t o t heel andere uitkomsten leiden.Zo isvoor rundvlees het beeld inmiddels ongunstiger geworden doordat de consumptie in de EUisverminderd als gevolg van de "gekkekoeienziekte" (paragraaf 2.3.2).Aannemelijk isdat na een nieuwe onderhandelingsronde over eenverdere liberalisatie van dewereldhandel, gesubsidieerde export naar de wereldmarkt nog moeilijker zal zijn dan nu het geval is.
Kritiek op

landbouwbeleid

Hoewel er eigenlijk minder reden toe isdan in het verleden, lijkt de kritiek op het landbouwbeleid niet afte nemen.Vooral het heersende marktdenken, waarin weinig ruimte isvoor een omvangrijk ingrijpen van de overheid in
de prijsvorming, isdaar debet aan. Deze kritiek is nagenoeg even oud als het
EU-landbouwbeleid zelf, maar heeft in het verleden weinig effect gehad.Onder meer vanwege de verminderde electorale betekenis van de agrarische bevolking kan dat nu anders zijn. In ieder geval isde kritiek van invloed op de
sfeer van de discussie. Hierbij isvan belang dat het beleid voor de landbouwsector veel minder dan voorheen op zichzelf staat, maar meer en meer wordt
ingebed in andere doelstellingen, dan wel daaraan ondergeschikt wordt gemaakt. Daarbij moet vooral worden gedacht aan algemene "geopolitieke"
overwegingen, zoals het aanhalen van de banden met Noord-Afrikaanse en
Midden- en Oost-Europese landen, en aan milieu en landschap.
Een belangrijk punt van kritiek betreft de kosten voor consumenten en
belastingbetalers, dieonnodig miljarden guldens kwijt zouden zijn aan hetEUlandbouwbeleid (zie bijvoorbeeld: Kolen Kuijpers, 1996).Dit onderdeel van de
kritiek isvoornamelijk gebaseerd op analyseswaaraan allerlei veronderstellingen ten grondslag liggen en waarbij meestal een vergelijking wordt gemaakt
met een situatie van volledige vrijhandel. Stolwijk wijst er terecht op "dat op
grond van louter economischetheorie niet beweerd magworden dat volledige
vrijhandel, welvaartstheoretisch, het beste beleid is" (Keyzer et al., 1995:13).
Zowordt veelal uitgegaan van het huidige wereldmarktprijspeil om de kosten
van het EU-markt- en prijsbeleid voor consument en belastingbetaler te berekenen, wat dan in relatie tot bijvoorbeeld de toegevoegde waarde van de
agrarische sector, onwaarschijnlijk hoge bedragen oplevert. Stolwijk en
Veenendaal geven aan dat deze berekeningswijze onjuist isen leidt t o t een
overschatting van desteun aan de landbouw en dusvan de kostenvoor consument en belastingbetaler (Stolwijk enVeenendaal, 1995:30en verder).Aan de
invloed vanveranderingen in het beleidvan de EUvoor dewereldmarkt wordt
in deze analyses vaak onvoldoende aandacht besteed;een vermindering van
deondersteuning binnende EUleidttot hogerewereldmarktprijzen, waardoor
een deel van de voor de consument berekende voordelen achterwege blijft.
Prijsbeleid nadelig voor milieu en landschap?
Een ander punt van kritiek isdat het vigerende markt- en prijsbeleid zou
leidentot een intensieve landbouwproductie endaarmee nadelig zou zijn voor
milieu en landschap, terwijl lagere prijzen op dit gebied positief zouden uit57

werken (zie bijvoorbeeld Vermuë, 1994). Dit punt lijkt aan betekenis te winnen, onder meer door de grotere aandacht voor het milieu.
In dit kader wordt wel gewezen op het positieve verband tussen het niveau van de opbrengstprijzen en het gebruik van kunstmest en bestrijdingsmiddelen per hectare in de verschillende landen (OTA, 1995:145). Omdat het
gebruik van kunstmest en bestrijdingsmiddelen economisch gezien interessanter is naarmate de opbrengstprijs van het betreffende product hoger is, zit
hierin een kernvanwaarheid.Toch lijkt enige nuancering op haar plaats. In de
eerste plaats blijkt het kunstmestverbruik tussen landen met een vergelijkbaar
prijsniveau nogal uiteen te lopen. Zo ishet gebruik van stikstofkunstmest per
hectare op Nederlandse melkveebedrijven gemiddeld meer dan driemaal zo
hoog alsop melkveebedrijven in Frankrijk en zelfs viermaal zo hoog als in Ierland (Brouwer et al., 1995:37). In beide landen is de melkprijs 5à 10% lager
dan in Nederland. Op Italiaanse melkveebedrijven, die een 10% hogere melkprijs ontvangen dan de Nederlandse, isde stikstofgift nog lager dan in Ierland.
Kennelijk spelen naast de opbrengstprijzen ook andere factoren een rol.
Indetweede plaats heeft een deel van de milieuproblemen meer te maken met onevenwichtigheden in het markt- en prijsbeleid dan met het niveau
van de bescherming. Het Nederlandse mineralenprobleem hangt althans voor
een deel samen met het ontbreken van bescherming tegen de invoer van
graanvervangers. In de derde plaats is het de vraag of men moet kijken naar
de hoeveelheid chemicaliën per hectare of per eenheid product. Er is een
"school" die de stelling verdedigt dat een intensieve landbouw per saldo milieuvriendelijker isomdat dan het verbruik en het verlies aan chemicaliën voor
een gegeven hoeveelheid producten het kleinst isen er meer grond overblijft
voor natuur (bijvoorbeeld DeWit, 1992).
Prijsverlaging niet zonder meer goed voor milieu
Dijk et al.(1995:12) stellenterecht dat specifieke op vermindering van inputs gerichte maatregelen beter zijn dan prijsverlagingen,terwijl Vermuë concludeert dat prijsverlaging op korte termijn slechtst o t een geringe extensivering zal leiden, maar dat op lange termijn het effect iets groter zal zijn (Vermuë, 1994:43).Daarnaast kaneendeelvandemilieuproblemen worden ondervangen door gerichte investeringen,vooral in de veehouderij en de overdekte
teelten. Bij hogere prijzen endito inkomens zijn daarvoor meer mogelijkheden
dan bij lagere.Voorts bestaat het huidige landbouwbeleid niet alleen uit prijsondersteuning:er worden op grote schaal hectare- of diertoeslagen gegeven
en er zijn productiebeperkingen in de vorm van verplichte braaklegging en
quotaregelingen. De laatste leveren per saldo positieve effecten op voor het
milieu. Afhankelijk van de uiteindelijke producentenprijs kan afschaffing van
bijvoorbeeld de melkquotering leiden tot een uitbreiding van de melkveestapel en daarmee tot een verzwaring van het Nederlandse mestprobleem (LNV,
1996a:25/26;Dijk et al., 1995:143enverder).Tenslotte kan een drastische verlaging van het prijsniveau eenforse schaalvergroting tot gevolg hebben en het
istwijfelachtig of dat positief uitpakt voor het in het algemeen tamelijk kleinschalige landschap inWest-Europa. Kortom,de opvatting dat het huidige prijs58

beleid slecht is voor milieu en landschap en dat een beleid van lage prijzen
zonder meer positief zal zijn, lijkt enigszins ongenuanceerd. Dat neemt niet
weg dat (hectare-)toeslagen ruimere mogelijkheden bieden om het beleid
meerte richten op behoud van milieu en landschap en op versterking van de
plattelandssamenleving dan prijsondersteuning.
Commissie wil voortgaan op ingeslagen weg
Erlijkt eenzekere mate van consensuste bestaan over de richting waarin
het landbouwbeleid moet worden aangepast: minder nadruk op prijsondersteuning en meer (compenserende) directe toeslagen. Dezetoeslagen zullen
dan meer gericht worden op het realiseren van doelstellingen in de sfeer van
milieu, natuur en landschap("crosscompliance"). Derichtingwaarin het beleid
zal gaan, lijkt dus duidelijk.
Devraag isechter hoever de prijsverlagingen zullen gaan en of productiebeperkende maatregelen zoalsde braaklegging ende melkquotering zullen
worden losgelaten. De Europese Commissie sprak in het najaar van 1995 een
voorkeur uit voor voortzetting van de in 1992 uitgezette lijn en dus niet voor
een radicale hervorming met prijzen dichtbij het wereldmarktpeil en afschaffing van de productiebeperkende maatregelen (EC, 1995b). Daarbij streeft de
Commissie naar een grotere concurrentiekracht voor de landbouw in de EU,
naareengeïntegreerd plattelandsbeleid ennaarvereenvoudiging vande regelingen. De lidstaten zouden meer vrijheid krijgen bij de uitvoering van de gemeenschappelijke regelingen. In haar afwijzing van een radicale hervorming
lijkt de Commissie steunte krijgen van de meerderheid van de lidstaten (LNV,
1996a: 29/30). Dat lijkt eveneens te gelden voor het Europese Parlement; dat
heeft althans deCommissiegevraagdom rekeningte houden met de inkomens
en detoekomstperspectieven van de landbouwers en erop aangedrongen om
decommunautaire preferentie nietaftezwakken (Bulletin EU,1996nr. 1/2:66).
Alleen het Verenigd Koninkrijk en Zweden betonen zich voorstander van een
radicale hervorming. Frankrijk en Denemarken tenderen voor granen ook in
deze richting. De stellingname van de verschillende lidstaten wordt voor een
groot deel bepaald door hun concurrentiepositie en door de waarde die ze
hechten aanafzet naar dewereldmarkt. Dit isook voor het Nederlandse Ministerie van Landbouw een belangrijke overweging (LNV, 1996a:21).
In de huidige situatie zet de EU-15, in waarde gemeten, gemiddeld 5à
10% van de productie van de (zware-)marktordeningsproducten (vlees,zuivel,
graan en suiker) af op de wereldmarkt. Naarmate de EUwordt uitgebreid, zal
dit percentage waarschijnlijk verminderen. Een drastische prijsverlaging voor
de hele productie vormt een hoge prijs voor het behoud van een betrekkelijk
kleine extra afzetmogelijkheid, temeer omdat prijsverlagingen voor marktordeningsproducten op termijn uitwaaieren naar andere producten. Om die reden komt er meer belangstelling voortwee-of meerprijzensystemen, vergelijkbaar met het huidige suikerbeleid (zie bijvoorbeeld Danish Dairy Board, 1996).
EU-landbouwcommissarisFischler heeft zich inmiddels voor zuivel eveneens in
deze richting uitgelaten (Agra Europe, Londen, 1maart 1996). Het isde vraag
of dergelijke systemen,waarbij de prijsvoor exportproducten lager isdan voor
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de rest,inWTO-verbandopdenduur overeind kunnen blijven.Daarnaast ishet
waarschijnlijk niet eenvoudig om binnen de EUovereenstemming te bereiken
over de omvang van de "A- ende B-quota" en brengt zo'n systeem extra administratie met zich mee.
Verdere prijsverlaging voor granen en rundvlees?
In een discussienota van het Nederlandse Ministerie van Landbouw worden verschillende scenario's als optie voor een verdere beleidsvorming uitgewerkt, zonder dat een keuzewordt gemaakt.Voor granen komt het meest vergaande scenario erop neerdat de prijs in2010ruim 10%lager isdan het huidige peil,waarbij de prijs nog slechtsenkele procenten boven het verwachte wereldmarktniveau zou liggen. Daarbij zou er volgens het Ministerie echter nog
een omvangrijk exportoverschot ontstaan,wat alleen voorkomen kan worden
door een forse uitbreiding van de braaklegging. In die situatie zou een iets
verdere verlaging van het EU-prijspeilt o t het wereldmarktpeil in de rede liggen, omdat dan zonder subsidie geëxporteerd kan worden. Voor suiker verwacht het Ministerie dat geen vermindering van de productiehoeveelheid nodig zal zijn, maar dat de prijs met 15à30% zal moeten worden verlaagd ten
opzichte van het huidige prijspeil van de A-suiker (LNV, 1996a:20).
Het Ministerie verwacht voor rundvlees in 2000 een exportoverschot dat
150.000à200.000 ton hoger zal zijn dan de maximale exporthoeveelheid die
istoegestaan in het kader van het GATT-akkoord. Op grond daarvan zouden
de prijzen inde EUopnieuw met 15à20% moeten worden verlaagd. Eventuele maatregelen ten aanzien van het productievolume van rundvlees komen in
de nota niet aan de orde.
Verschillende scenario's voor zuivelbeleid
Voor zuivel heeft het Ministerie verschillende scenario's doorgerekend,
waarin de te verwachten melkprijs in 2010 varieert tussen 61 en 44 cent per
kilogram melk en de productiehoeveelheid tussen 109en 113 miljoen ton. Het
Ministerie betwijfelt of het bij een melkprijs van minder dan 50cent zinvol is
om de melkquotering te handhaven. De in tabel 1.7 weergegeven prognoses
vandeOECDdoentrouwens vermoeden datdewereldmarktprijzen voor zuivel
in 2000 nog duidelijk beneden dit niveau zullen liggen.Wanneer de melkquotering inde EUzouworden afgeschaft, heeft dat waarschijnlijk een neerwaarts
effect op de wereldmarktprijzen. Uit een studie met behulp van ECAM (European Community Agricultural Model) valt af te leiden dat bij voortzetting van
het huidige beleid de export van zuivelproducten (exclusief boter) van de EU-9
in 2005 ongeveer een kwart lager zou zijn dan in 1992 (Folmer et al., 1995:
193).Bij een verruiming van de melkquota met 0,7% perjaar eneen verlaging
van de zuivelprijzen met 1% perjaar -met compenserende toeslagen -zou dezeexport daarentegen meer danverdubbelen (Folmer et al., 1995:231-239). Dit
betekent voor de wereldzuivelmarkt een extra aanbod in de orde van 50%,
met ongetwijfeld forse negatieve gevolgen voor de wereldmarktprijzen.
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Deop grond van de scenario's van het Ministerie te verwachten productiewaarde van melk in de EU-15 loopt uiteen van 69tot 51 miljard gulden. Dat
is 10% tot 33% lager dan devoor 1995geschatte opbrengstwaarde van 76 miljard gulden. Het Ministerie wijst erop dat deze cijfers voor een Nederlands
melkveebedrijf met een productie van 400.000 kilogram een inkomstendaling
tussen 16.000 en 52.000 gulden inhouden en dat dan in de melkveehouderij
grote aanpassingsproblemen zullen optreden (zie ook Zachariasse, 1996). Ter
illustratie: op de groep melkveebedrijven uit het Bedrijven-lnformatienet van
LEI-DLO met gemiddeld 95 melkkoeien isde kostprijs ongeveer 10cent lager
dan op de bedrijven met 50 koeien en ruim 20 cent lager dan op de bedrijven
met gemiddeld 38 koeien (Van Everdingen, 1996). Deze cijfers geven aan dat
bij eenverlaging van de melkprijs met 10à20 cent een forse schaalvergroting
noodzakelijk isom de kostprijs evenredig te laten dalen.Ter vergelijking: in de
afgelopen 20jaar ishet gemiddelde aantal melkkoeien op de melkveebedrijven uit het Bedrijven-lnformatienet toegenomen van 35t o t 53. Naast schaalvergroting zijnvanzelfsprekend ookandereaanpassingen meteen kostprijsverlagend effect denkbaar. Daar staattegenover dat er, zeker in Nederland, ook
kostprijsverhogingen zullen optreden, onder meer als gevolg van de strenger
wordende milieumaatregelen (zie paragraaf 4.2). Gegeven het vigerende milieubeleid isaannemelijk dat de milieukosten relatief hoger zullen zijn naarmate de (dierlijke) productie groter is.
Beperkte mogelijkheden voor compensatie
Detotale productiewaarde van melk, rundvlees en suiker in de EU-15 bedroeg in 1994 bijna 70 miljard ecu. Een prijsverlaging van 15% - gelet op de
scenario's van het Ministerie lijkt dat een minimum - komt dus overeen met
een waardevermindering van circa 10miljard ecu,nog afgezien van de effecten voor andere producten.Aannemelijk isdat op enige termijn zulke prijsverlagingen "uitwaaieren" over andere producten. Bij de Mac Sharry-hervorming
isdat voor een groot deel voorkomen. In de eerste plaats door de verplichte
braaklegging, zodat op devrijkomende grond geen andere gewassen worden
geteeld. Indetweede plaats doordat de compenserende premies zijn gebonden aan een beperkt aantal teelten.Zonder zo'n koppeling zouden de akkerbouwers geneigd zijn om overte gaan op andere, meer rendabele gewassen.
Het iszeer de vraag of de bedragen die nodig zijn voor een min of meer
volledige compensatie van prijsverlagingen van 15% of meer, daadwerkelijk
beschikbaar zullen komen.Volgens het Ministerie zaler bij handhaving van het
geldende landbouwrichtsnoer in 1999ongeveer 7miljard ecu ruimte zijn in het
landbouwbudget (LNV, 1996a:9). Dat zou dus overeenkomen met een verlaging van de prijsvan de hierboven genoemde producten met ongeveer 10%.
Het Ministeriewijst op het risicodat decompenserende steundanwordt gedifferentieerd ten gunste van benadeelde gebieden en/of kleine producenten
(LNV, 1996a:24). Een bijkomende complicatie isdat de melkproductie voor de
benadeelde gebieden veel belangrijker isdan de graanteelt. De beperkte mogelijkheden voor compensaties zouden wel eenseen rem kunnen vormen voor
ingrijpende hervormingen.
61

In 1995 ontvingen de gezamenlijke agrariërs in de EUin totaal 20 à 25
miljard ecu aan premies en toeslagen in het kader van het markt- en prijsbeleid. Dat kwam overeen metongeveer 20%vande nettotoegevoegde waarde.
Wanneer, om de gedachten te bepalen,ereenextra bedragvan 10miljard ecu
aancompenserende steun zouworden verstrekt,gaat hettotaalbedrag van de
directe toeslagen dus in de richting van tenminste een derde van de toegevoegde waarde. Mede vanwege de vrij algemene tendens om inkomensoverdrachten via de collectieve sectorte verminderen bestaat de kansdat daar vanuit de maatschappij of vanuit de "politiek" steeds meer kritiek op komt (zie
ook Keyzer et al., 1995:18/19).Gelet op de eerder vermelde kritiek van sommige handelspartners op de Mac Sharry-toeslagen (zie paragraaf 1.2.2)moet ook
rekeningworden gehouden mettoenemende bezwarenvanuit het buitenland.
Het Ministerie acht het "ondenkbaar dat inkomenstoeslagen die bedoeld zijn
om prijsverlagingen te compenseren,tot in lengte vanjaren zullen blijven bestaan" (LNV, 1996a:27).
Tegenprestaties bij toeslagen
Detoeslagen kunnen volgens het Ministerie minder kwetsbaar worden
gemaakt voor kortingen door zete koppelen aantegenprestaties in de sfeer
van de zorg voor het milieu, de natuur, het landschap of het welzijn van dieren. Zo'n koppeling isechter niet probleemloos. Inde eerste plaats ishet daarbij onvermijdelijk dat de lidstaten of zelfs regio's en provincies een belangrijk
aandeel in de implementatie en uitvoering van de regeling krijgen. Mede omdat de geleverde prestaties op de genoemde gebieden niet altijd eenvoudig
en objectief zijn te kwantificeren, zullen bij de hoogte van de beloning vaak
arbitraire factoren een rol spelen. Het gevaar dat deze decentralisatie leidt t o t
concurrentieverstoring isdan niet uitgesloten,al leveren "omgevingsgerichte"
toeslagen op dit punt minder nadelen op dan produktiegerichte steunmaatregelen. Deagrariërs zullen beter af zijn naarmate de betreffende overheid een
ruimer budget en een sterkere affiniteit met de agrarische sector heeft. In de
tweede plaats lijkt het onvermijdelijk dat naarmate de aangegeven tegenprestaties een grotere rol gaan spelen,het verband tussen de omvang van de compensatie en het productieniveau zwakker wordt en de koppeling met het aantal hectaren sterker. Endat isvoor de Nederlandse agrarische sector geen erg
gunstig vooruitzicht.
1.3.5

Plattelands- en structuurbeleid in de EU

Op basisvan de OECD-indeling,die isgebaseerd op bevolkingsdichtheid,
beslaan de overwegend rurale gebieden bijna 50%van het grondgebied van
de EU-12en de overwegend urbane gebieden zo'n 15% (figuur 1.1). Ruim de
helft van de bevolking vande EUwoont in de laatstgenoemde gebieden, terwijl slechtszo'n 17%vande bevolking zijnwoonplaats heeft inde overwegend
rurale gebieden. De beduidend rurale gebieden, die qua bevolkingsdichtheid
een tussenpositie innemen, hebben een aandeel van ruim 30% in zowel het
grondgebied alsde bevolking van de EU-12(OECD,1994).Nederland heeft vol62
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Figuur 1.1 Ruraleenurbanegebiedeninde EU-12

gensdeze indeling geen overwegend ruralegebieden;dedrie noordelijke provincies, Flevoland en Zeeland vallen onder de beduidend rurale gebieden en
de overige provincies zijn geclassificeerd alsoverwegend urbaan.
Niet-agrarische activiteiten belangrijkste bron

werkgelegenheid

Het aandeel van de landbouw in dewerkgelegenheid varieert sterk tussende drie typen gebieden. In alle EU-lidstaten ligt dit aandeel in de overwegend urbane gebieden tussen de 1en 5%. In de overwegend rurale gebieden
ishet aandeel van de landbouw in de regionale werkgelegenheid veel groter:
het varieert van ruim 6% in het VK tot 26% in Ierland (OECD, 1996d). Door de
relaties met detoeleverende en verwerkende industrie ishet indirecte aandeel
van de landbouwsector in de regionale werkgelegenheid hoger. Wanneer
w o r d t uitgegaan van nationale verhoudingen, is het aandeel van het hele
agrocomplex in de werkgelegenheid in rurale gebieden circa 1,5- t o t 2-maal
zo hoog alsdat van de primaire landbouw (OECD, 1996e:69). Hoewel de aan-
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delen in de afzonderlijke gebieden aanzienlijk kunnen afwijken van het gemiddelde, blijkt uit dezecijfersdat deeconomische betekenisvande agrarische
sector in de meeste rurale gebieden weliswaar belangrijk is,maar dat het overgrote deel van de regionale werkgelegenheid afkomstig isvan niet-agrarische
activiteiten.
Dewerkgelegenheid groeit inde rurale gebieden inde EUietstrager dan
in deoverwegend urbane gebieden:indejaren 1985-1991 bedroeg deze groei
respectievelijk 1 %en 1,6% perjaar. Ditverschil isvoornamelijk te verklaren uit
tempoverschillen in de daling van de agrarische werkgelegenheid: bijna 4 %
perjaar inde rurale gebieden en ruim 2% inde urbane gebieden.Deze tempoverschillen hangen samen met het aandeel van deagrarische sector in de werkgelegenheid. De groei van de werkgelegenheid buiten de agrarische sector
was in de rurale gebieden gelijk aan of iets groter dan die in de urbane gebieden. Binnen de groep van rurale gebieden iser een aantal,waar de werkgelegenheidsgroei de nationale groei sterk overtreft. Het gaat hier bijvoorbeeld
om regio's als Ribe (Denemarken), Oberfranken (Duitsland), Almeria (Spanje),
Haute-Savoie (Frankrijk) en Viterbo (Italië). De kracht van deze succesvolle gebieden moet niet zozeer worden gezocht in de specifieke samenstelling van
economischeactiviteiten,maarveeleer infactoren alsondernemersklimaat, publieke en particuliere netwerken, regionale identiteit, toeristische aantrekkelijkheid en natuurlijke omgeving (OECD, 1996d).
Hetagrarischgezinsinkomen perarbeidskracht indeoverwegend urbane
gebieden in de noordelijke EU-lidstaten overtreft dat van de rurale gebieden
(tabel 1.14),wat vooral te maken heeft met de intensievere productiewijze in
de urbane gebieden. Inde zuidelijke lidstaten ishet agrarisch gezinsinkomen
in rurale gebieden vrijwel gelijk aan of iets hoger dan dat in de urbane gebieden. Indeze landen komen degrootste bedrijvenjuist indeoverwegend rurale
gebieden voor. Binnende landen bestaanertussendedrietypen van gebieden
nauwelijks verschillen in het aandeel van boeren met neveninkomsten;tussen

Tabel 1.14 Agrarisch gezinsinkomen per arbeidskracht in de regio's in enkele lidstaten in
"1989" a)(EU-gemiddelde= 100)
Land

Overwegend
urbaan

Beduidend
ruraal

Overwegend
ruraal

164

53
96
142
90
38

-

131
55
79
146
92
28
176

71

100

Duitsland
Griekenland
Spanje
Frankrijk
Italië
Portugal
Verenigd Koninkrijk

220

126
60
75
145
94
27
148

EU-12

149

95

66
173
88

-

_

a) "1989" =gemiddelde 1988, 1989en1990.
Bron: EuropeesBoekhoudnet van Landbouwbedrijven; bewerking LEI-DLO.
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Nationaal
gemiddelde

EU-lidstaten varieert dit aandeel wel aanzienlijk. Zo heeft ruim 40% van de
Duitse bedrijfshoofden inkomsten uit nevenactiviteiten tegen zo'n 20% in Nederland en Luxemburg (OECD, 1996d).
Effect landbouwbeleid

op plattelandseconomie

varieert

De landbouwstructuur en de matevan integratie vande landbouwsector
met de overige economische sectoren varieert enorm tussen de Europese regio's. Binnen de EUzijn globaal drie verschillende vormen van landbouwstructuur te vinden. In de eerste plaats grootschalige landbouw met een hoge arbeidsproductiviteit, die wordt veroorzaakt door een hoge productie per hectare of door een groot bedrijfsareaal; in de tweede plaats kleinere bedrijven,
waarbij het agrarisch inkomen wordt aangevuld met inkomsten uit nevenactiviteiten entenslotte kleine bedrijven met lage inkomens, die vaak te kampen
hebben met permanente natuurlijke handicaps en die onvoldoende werkgelegenheid leveren voor een fulltime arbeidskracht (Merlo en Manente, 1995).
Grofweg gesproken - er zijn veel uitzonderingen - is de grootschalige landbouw in Noordwest-Europa gesitueerd,de kleinere bedrijven met nevenactiviteiten in Zuid-Duitsland, Zuid-Frankrijk en Noord-ltalië en de kleine bedrijven
met lage inkomens in het zuiden van de EU.
De effecten van veranderingen in het landbouwbeleid voor de plattelandseconomie hangen samen met de landbouwstructuur en de relatie van de
agrarische sector met de andere onderdelen van het agrocomplex. De Mac
Sharry-hervorming, waarbij voor grote producenten vanwege de braaklegverplichting een relatief ongunstiger regeling geldt, zalvooral in regio's in Noordwest-Europa merkbaar zijn. Een mogelijke verdergaande liberalisering van het
GLB, waarbij onder meer zuivel, wijn, groente en fruit in het geding zijn, zal
- afhankelijk van de regeling van de compensaties vooral ook in de zuidelijke
regio's met kleine bedrijven de meeste gevolgen hebben. Gebieden,die worden gekenmerkt door kleinere bedrijven met nevenactiviteiten en voldoende
niet-agrarische werkgelegenheid, zijn het best in staat om veranderingen in
het landbouwbeleid op te vangen,doordat slechtseen deel van hun inkomen
w o r d t beïnvloed door het landbouwbeleid en doordat ze hun arbeidsinzet
gemakkelijk kunnen verplaatsen van de landbouwsector naar de overige economische sectoren (Merlo enManente, 1995).Omdat landbouw slechtseenonderdeel vande plattelandseconomie vormt, islandbouwbeleid niet toereikend
voor een evenwichtige plattelandsontwikkeling. Daartoe moet een breder opgezet plattelandsbeleid worden geïmplementeerd.
Naar een integrerend

plattelandsbeleid

Inde strategienota van EU-landbouwcommissaris Fischler worden zowel
de veelzijdigheid van het platteland als de grote verschillen in ontwikkeling
onderstreept (EC,1995b).Fischlersteltdateenverdere hervorming van hetGLB
- in de zin van eenvoortgaande liberalisering van het markt- en prijsbeleid (zie
paragraaf 1.3.4) - moet worden geflankeerd door een "integrerend plattelandsbeleid". Inzo'n beleid moeten de doelstellingen van deverschillende be65

leidsvormen die de ontwikkeling van het platteland beïnvloeden - algemeen
economisch beleid,werkgelegenheidsbeleid, landbouwbeleid, structuurbeleid,
regionaal beleid en milieubeleid -op elkaar worden afgestemd. Hetdoel is het
bereiken van een duurzaam evenwicht tussen agrarische activiteiten, andere
economische activiteiten en natuurlijke hulpbronnen, waarin boeren "plattelandsondernemers" zijn. Deactiviteiten van het integrerend plattelandsbeleid
moeten op lokale behoeften zijn afgestemd ensterk leunen op lokale initiatieven. Fischlersvoorstel kan worden gezien alseen verdere intensivering van de
hervorming van de Structuurfondsen (1988),die een integratie van de activiteiten van de verschillende fondsen en lokaal partnerschap behelsde, en de inbedding van de begeleidende maatregelen van de Mac Sharry-hervorming
daarin. Bij deze laatste gaat het om de landbouwmilieuverordening, de bosbouwmaatregel en de vervroegde uittreding. Fischler wil in november 1996
een grote conferentie beleggen over de vormgeving van een dergelijk breed
plattelandsbeleid.
Kloof tussen arme en rijke regio's wordt nauwelijks kleiner
Het hoofddoel van het gemeenschappelijk structuurbeleid ishet stimuleren van de economische ontwikkeling in de achterblijvende regio's om op die
manier de cohesie binnen de EUte versterken. In 1990 was het inkomen per
hoofd in de meestwelvarende regio van de EU(Hamburg) zeskeer zo hoog als
dat in de armste regio (Thüringen). Indeeerste helft van dejaren tachtig is het
inkomensverschil tussendearmsteen rijkste regio's ietsgroter geworden, maar
in de tweede helft heeft zich een beperkte convergentie voorgedaan (tabel 1.15). Door de uitbreiding van de EUmet de voormalige DDR zijn de verschillentussen de rijkste enarmste regio'sweer groter geworden. Het inkomen
per hoofd in de 25 armste regio's van de EUbedroeg in 1991 iets minder dan
de helft van het EU-gemiddelde.Dezegroep bevatvooral regio's inde voormalige DDR,Griekenland,Spanjeen Portugal. Inde groep van de 25 rijkste regio's
lag het inkomen per hoofd in 1991eenderde boven het EU-gemiddelde. Inde-

rate/ 1.15 Inkomen per hoofd vandebevolking in dearmsteenderijkste regio's a)vande
EU.1980-1991 (EU-12 =100)
Jaar

Gemiddelde vande
25armste regio's

1980
1985
1991

55
53
54

1991b)

43

Gemiddelde vande
25 rijkste regio's

Verschil in
%-punten

135
139
137

80
86
83

137

94

a)NUTS-2-niveau,datwil zeggen 183regio's;desamenstellingvandegroepenisdoor dejaren
heen niet gelijk; b) Inclusief regio's uit devoormalige DDR.
Bron: EC,1994.
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Tabel 1.16 Infrastructuur, scholingsgraadenaandeel in Structuurfondsen vande vier armste
EU-lidstaten
Griekenland Spanje
Wegendichtheid, 1986
(EU-12= 100)
Aantal telefoonlijnen per
100inwoners, 1992
Beroepsbevolking zonder
middelbare schoolopleiding,
1991(als %van totaal)
Aandeel infinanciële middelen
Structuurfondsen 1994-1999 (%)
Financiële middelen Structuurfondsen als %van BNP,1989
Financiële middelen Structuurfondsen als%van BNP,1999(p)

Portugal

Ierland

EU-12

23

23

42

76

100

40

34

27

30

44

53

64

77

33

17

11

24

11

5

100

2,5

1,0

2,1

2,7

0,1

4,0

2,3

2,7

3,8

0,3

Bron: EC,1994.

ze groep zitten voornamelijk Italiaanse enWest-Duitse regio's. Dekloof tussen
arme en rijke regio's zal bij een eventuele toetreding van de Midden-en OostEuropese landen verder worden vergroot. Het verkleinen van de kloof is een
zaak van lange adem: de economie in de arme regio's moet dan gedurende
een groot aantal jaren een hogere groei vertonen dan die in de rijke regio's.
Een gebrekkige infrastructuur en een lage scholingsgraad van de beroepsbevolking vormen grote belemmeringen voor economische ontwikkeling.
Detoestandvande infrastructuur endescholingsgraad in devier armste lidstaten van de EU- Griekenland, Spanje, Portugal en Ierland - blijft achter bij het
EU-gemiddelde (tabel 1.16). Ruim de helft van de financiële middelen van de
Structuurfondsen in de periode 1994-1999, die in totaal zo'n 146 miljard ecu
belopen, wordt dan ook aangewend om deze problemen in die landen te verminderen. Duitsland en Italië hebben indat bedrag elk een aandeel van 15%,
terwijl Frankrijk 9% ontvangt en hetVerenigd Koninkrijk 7%. Het aandeel van
de overige lidstaten in de financiële middelen van de Structuurfondsen iscirca
1%. Deze middelen vormen overigens niet de enige externe kapitaalinjectie;
eenandere bronwordt gevormd door directe buitenlandse investeringen. Hierdoor wordt de productiecapaciteit vergroot entoegang verkregen t o t de technologie van multinationals. In de tweede helft van de jaren tachtig waren de
directe buitenlandse investeringen in Spanje, Portugal en Ierland circa 1t o t 3
keer zo hoog als de middelen uit de Structuurfondsen (EC, 1994). De directe
buitenlandse investeringen in Spanje en Portugal zijn vooral afkomstig uit andere EU-lidstaten; in Ierland komt een aanzienlijk deel uit deVS.
Ruim 300 beschermde regionale

producten

Tegenover de tendens t o t globalisering, die een belangrijke stempel
drukt op de gedachtenvorming rond een verdere hervorming van het GLB (zie
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paragraaf 1.3.4),iseentendens t o t regionalisering merkbaar. Dit blijkt onder
meer uit het streven om productie en consumptie van voedsel dichterbij elkaar
te laten plaatsvinden. Mogelijk zullen deze, in feite tegengestelde tendensen
elkaar gaan versterken.Wanneer de inkomensondersteuning vanuit het EUmarkt- en prijsbeleid verder afbrokkelt onder invloed van de globalisering, zal
ditvermoedelijk gepaardgaan met eenversterking van het nationale of regionale beleid.Tegelijk raakt de consument door de globalisering het zicht op de
herkomst van zijn voedsel nog meer kwijt dan nu al het geval is.Dit kan leiden
tot een vlucht in de richting van het vertrouwde, in eigen land geproduceerde
voedsel.In Duitsland isdezetendensalvrijduidelijk zichtbaar. Eenaffaire zoals
die rond de "gekke-koeienziekte" versterkt deze neiging. Hoe dit uiteindelijk
uitpakt voor de sterk op export naar EU-landen gerichte Nederlandse agrosector ismoeilijk aante geven,maar zonder risico zijn deze ontwikkelingen niet.
Eenandere uitingsvorm van de tendenst o t regionalisering isde neiging
om streekeigen producten,zoalsParmezaanse kaas,Ardenner ham. Gorgonzolaen Griekse fetakaas,te beschermen. In veel Europese regio's proberen producenten met deze producten nieuwe markten te veroveren. In 1992 is,vooral
op aandrang van dezuidelijke lidstaten,een EU-verordening aangenomen, die
de regionale producten moet beschermen tegen namaak uit andere streken.
Intotaal zijn er door de EU-lidstaten zo'n 1.400 aanvragen voor oorsprongsbescherming bij de Europese Commissie ingediend. Medio 1996 iser een lijst met
ruim 300 beschermde regionale producten vastgesteld, die na een overgangsperiode van vijfjaar alleen nog in de regio van herkomst mogen worden geproduceerd, althans onder de beschermde naam. Er staan drie Nederlandse
producten op die lijst: Noord-Hollandse Goudakaas, Noord-Hollandse Edammerkaasendeaardappel Opperdoezer Ronde.Dezelijstzal inde komende tijd
verder worden uitgebreid, omdat het onderzoek naar de oorsprongsbescherming voor veel producten nog niet isafgerond.
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2. PRODUCTIE, CONSUMPTIE EN
PRIJSVORMING

2.1

Inleiding

Het productievolume vande Nederlandse land- entuinbouw was in 1995
0,5% groter dan in 1994. De productiewaarde nam echter met zo'n 3,5% af
door een gemiddelde prijsdaling van 4%. Daarmee werd de prijsstijging van
1994bijna geheel tenietgedaan. Achter de genoemde percentages gaan verschillende ontwikkelingen per product schuil.Zo nam het volume van akkerbouwproducten, melk en groente en fruit met meer dan 2% toe, terwijl dat
van vleesen eieren en sierteeltproducten daalde. Bij de akkerbouwproducten
en groente en fruit traden gemiddelde prijsdalingen op van respectievelijk
16,5% en 6,5%, maar bij andere productgroepen bleven die beperkt t o t 2%.
Het prijsbeeld van het eerste halfjaar van 1996 wordt overheerst door lage
prijzen voor rundvlees en hoge voor varkensvlees en pluimveevlees, mede als
gevolg van de BSE-affaire.Op de internationale markten liepen vooral de prijzen van granen en oliezaden sterk op.
Indit hoofdstuk worden degenoemde veranderingen toegelicht per productgroep, mede door aandacht te geven aan de beleidsontwikkelingen in de
EU.Vervolgens worden devoedings- en genotmiddelenindustrie en de detailhandel en consumptie van voedingsmiddelen in Nederland beschouwd. De
laatste paragraaf gaat over de agrarische handel, waarbij in het bijzonder
wordt ingegaan op de positie van ons land in de agrarische handel van de EU.

2.2

Akkerbouwproducten

Indeeerstehelft van 1996hebbenopdeinternationale marktenvangranen en andere agrarische grondstoffen (behalve suiker) spectaculaire prijsstijgingen plaatsgevonden (figuur 2.1).Daarinkomteen belangrijke karakteristiek
van de landbouwmarkten t o t uiting, namelijk de grote gevoeligheid van de
prijzen voor veranderingen in productie en consumptie. Wereldwijd werden
in 1995 minder granen en sojabonen geoogst dan in 1994, maar de productie
vansuiker enaardappelen kwam hoger uit (tabel 2.1).Inde EU-15namde productie van alle genoemde producten toe, ondanks de dramatische daling van
de akkerbouwproductie in Spanje alsgevolg van droogte (tabel 2.2).
2.2.1 Tarwe en voergranen
Deproductie indewereldvantarwe envoergranen was in 1995met 1,35
miljard ton ongeveer 5% lager dan in 1994,vooral door de sterk gedaalde pro-
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Index, 1993=100
220

Mais

I

Tarwe
Chicago
Sojabonen )
Suiker (ruw) NewYork
Figuur 2.1 Prijsontwikkeling vanenkele agrarischeproducten op termijnmarkten

ductie van voedergranen (- 90 miljoen ton). Dewereldproductie van tarwe en
voergranen in 1996 wordt bijna 8% hoger geraamd dan in 1995.
De laatstejaren werd de geproduceerde hoeveelheid graan overtroffen
door de consumptie. In 1995bedroeg dewereldconsumptie vantarwe en voergranen 1,38 miljard ton. Degraanvoorraden indewereld namen in 1995af tot
14% van de consumptie, wat historisch gezien een dieptepunt is. De wereldmarktprijzen weerspiegelen deze ontwikkeling. Bedroeg de wereldmarktprijs
van tarwe volgens de notering op de graanbeurs in Chicago in januari 1995
nog 24gulden per ton, injanuari 1996 was deze gestegen naar 30 gulden en
in april 1996t o t 36 gulden per ton. Injuni 1996was de prijs echter weer gedaald naar 32 gulden per ton. De prijsinstabiliteit hangt niet alleen samen met
de productieschommelingen maar ook met de veranderende structuur van de
invoervraag, die dankzij het toenemende aandeel van nieuwe welvarende
landen minder prijselastisch isgeworden (Tangermann en Pilzecker,1996).
In de EU-15 nam het areaal granen in 1995 met bijna 3% toe t o t 35,5
miljoen hectare. Het grotere areaal hing samen met de verlaging van het
braakpercentage van 15% naar 12% voor roterende braak en van 20% t o t
17% voor niet-roterende braak. Vooral de arealen tarwe, rogge en gerst werden uitgebreid. De productie inde EUwas in 1995slechts 12miljoen ton hoger
dan de interne consumptie. De stijging van de EU-graanconsumptie is in belangrijke mate te danken aan de Mac Sharry-hervorming. Door de lagere prijs
is het graanaandeel in de mengvoeders forsomhoog gegaan.Zo ishet totale
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Tabel2.1 Ontwikkeling vandeakkerbouwproductie in dewereld (inmiljoen ton)
Product

1992

1993

1994

1995
(v)

1996
(P)

1995 in %
van 1994

Granen
w.v.: tarwe
voedergranen
rijst (ongepeld)
Suiker (ruw)
Aardappelen
Sojabonen
Peulvruchten

1.966
566
870
530
117
277
114
54

1.897
564
808
525
110
302
115
57

1.955
527
890
537
116
276
136
58

1.899
547
800
552
121
281
126
56

2.012
571
883
557

97,1
103,8
89,9
102,8
104,3
101,8
92,6
96,6

-

Bronnen: FAO,ProductionYearbook 1994en FoodOutlook, mei/juni 1996;Faostat-database.

verbruik van graan in veevoeders sinds 1992/93 met zo'n 22% toegenomen,
terwijl het verbruik van tapioca met ongeveer 50% is gedaald. Toen de EUgraanprijs alsgevolg van de krapte op de Europese markt en de wereldmarkt
eind 1995 opliep, stelde de EU-voor het eerst sindsdejaren zeventig -een exportheffing op granen in en later staakte men ook (tijdelijk) de verstrekking
van exportsubsidies. Naar verwachting zal de graanproductie in de EUin 1996
stijgen alsgevolg van deverlaging van het braakleggingspercentage naar 10%
voor zowel roterende als niet-roterende braak. Bij de prijsbesluiten van juli
1996 isbesloten het braakpercentage voor de oogst van 1997 verder te verlagen t o t 5% (zie paragraaf 1.3.3).
Het graanareaal in Nederland was met zo'n 185.000 ha in 1995 bijna 4 %
groter dan in 1994. Het grootste deel van het graanareaal bestond uit wintertarwe (125.000 ha),ruim 26% meer dan in 1994.Relatief grote dalingen deden
zich voor bij zomertarwe (van 23.000 ha in 1994t o t 9.800 ha in 1995) en zomergerst (van 41.100 ha in 1994 t o t 32.500 ha in 1995). De gemiddelde opbrengstvan wintertarwe steeg in 1995 met 4% t o t 8.800 kg per ha. De totale
tarweproductie nam in 1995toe met 19%,terwijl devoergranenproductie met
bijna 10% daalde (tabel 2.3).Deprijzen vantarwe waren in 1995zo'n 2% lager
dan in het voorgaande jaar en die vanvoergranen 4%.
2.2.2 Oliezaden
Deproductie indewereldvandetien belangrijkste oliezaden (sojabonen,
katoenzaad, aardnoten, zonnebloempitten, raapzaad, sesam, palmpitten, kopra, lijnzaad en ricinus) bedroeg in 1995/96 naar schatting 252 miljoen ton,
ongeveer 4 miljoen ton minder dan in het voorgaande jaar. De sojabonenproductie kwam uit op 126miljoen ton,ongeveer 7% minder dan eenjaar eerder.
In de VS,waar bijna de helft van de productie plaatsvindt, was er door sterke
regenval en vroege vorstinval sprake van een productiedaling van 15%. In
Brazilië en Argentinië, samen goed voor 30% van de wereldproductie, deed
zich een lichte stijging voor. In 1996wordt een zeker herstel van de productie
in de VS verwacht, maareen lichte daling in Brazilië en Argentinië. De uitvoer
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Tabel2.2 Ontwikkeling vandeakkerbouwproductie in deEU-15enin enkele lidstaten
Product

Granen
w.o.: tarwe
Oliezaden
Suikerbieten
Aardappelen

Productiewaarde
1994
(mrd. gld.)
38,4
21,8
5,6
10,7
13,7

Volumemutatie 1995t.o.v. 1994 i n %
EU-15

1,2
2,0
3,5
3,2
5,1

Frank- Duits- Veren.
rijk
land
Koninkr.
1,1
0,5
22,2
4,4
9,6

9,1
8,1
-6,3
7,5
11,9

10,8
5,9
-1,4
-1,4
-3,3

Italië

-0,8
-1,2
7,9
3,2
-5,0

Dene- Spanje
marken
15,0
20,3
-5,0
-2,0
-2,0

Bronnen:Eurostat,Agricultural Income 1995en Eurostat,Cropproduction, 1996-1, aangevuld
met schattingen LEI-DLO.

van sojabonen, waarin de VS een aandeel heeft van ruim 80%, wordt in
1995/96 geraamd op 28 miljoen ton,een fractie meer dan in 1994/95. Terwijl
de wereldmarktprijzen in 1995 gemiddeld met 3% daalden,werden in de eerste helft van 1996 mede onder invloed van de krappe graanmarkt hogere prijzen genoteerd (figuur 2.1). Aan de invoerkant neemt de betekenis van Azië
toe. Zo wordt verwacht dat China en Indonesië hun invoer van sojaschroot in
1996 zullen verdubbelen tot 1,3 miljoen ton.
In de EUsteeg de productie van oliezaden ondanks een kleiner areaal
(-7%) in 1995 met 3,5%. Datwasvooralte danken aan Frankrijk,waar het productievolume met ruim 22%toenam (tabel 2.2). Het aandeel van de productie
voor non-foodtoepassingen nam sterk toe, onder invloed van de regeling dat
braak gelegde grond voor deze doeleinden mag worden aangewend. In 1995
steeg het betreffende areaal (vooral raapzaad) van620.000t o t 950.000 ha,wat
neerkomt op 17% van het totale oliezadenareaal.
Als uitvloeisel van het GATT-akkoord heeft de EUin 1996voor oliezaden,
olie enschroot eenzeervrije invoerregeling vastgesteld.Bijde invoer van deze
producten geldt geen kwantitatieve beperking of heffing,maarworden alleen
invoerrechtentoegepast:0%voor zaad,schrooten perskoeken,entussen2,5%
en 25% voor olie, afhankelijk van staat (ruw of geraffineerd), bestemming
(menselijke voeding of industrie) en herkomstgebied.
Voor de Nederlandse land- en tuinbouw zijn de ontwikkelingen op de
oliezadenmarkt nietzozeervanbetekenisvoor deakkerbouwsector (het areaal
oliezaden en peulvruchten isde laatstejaren voortdurend gedaald t o t slechts
een paar duizend hectare), maar wel voor deveehouderij vanwege de ontwikkeling van de krachtvoerprijzen.
2.2.3 Suiker
Dewereldsuikerproductie in 1995/96wordt door de FAOgeraamd op 121
miljoen ton, ruim 4% meer dan in 1994/95 (tabel 2.1). De productie bestaat
voor 70% uit rietsuiker en voor 30% uit bietsuiker. Terwijl het aandeel van
West-Europa daalde van 18,7% in 1990/91 t o t 15,5% in 1995/96, en dat van
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-43,4
-32,6
-41,6
-9,4
3,4

Oost-Europa van 11,8%tot 8%, steeg het aandeel van Azië van bijna 29% t o t
33% en dat van Zuid-Amerika van 11,5% t o t 16,5%.
Ondanks de toenemende suikerconsumptie in de wereld - in 1995 circa
115 miljoen ton en in 1996 naar verwachting 118 miljoen ton - w o r d t in 1996
een verdere stijging van de eindvoorraad verwacht t o t 42 miljoen t o n . Dat
komt overeen met 36% van de mondiale consumptie, terwijl voor deze stockratio 30% uit een oogpunt van voorziening alsvoldoende wordt beschouwd.
Hierdoor zal de wereldmarktprijs onder druk blijven staan (figuur 2.1).
Bij een uitbreiding van het suikerbietenareaal in de EU-15van 3% steeg
de suikerproductie in 1995 t o t bijna 17 miljoen ton. Ter vergelijking: in het
topjaar 1993/94werd een productie van 18,5miljoenton gerealiseerd.Voor de
suikervoorziening isverder van belang de preferentiële invoer van 1,3 miljoen
ton suiker uit de zogenaamde ACS-landen: landen in Afrika, het Caraïbisch
gebied en de Stille Oceaan. De suikerconsumptie in de EU-15wordt in zowel
1995 als 1996 geraamd op 14,4 miljoen ton. In aanvulling op de export van 3
miljoen ton A- en B-suiker,moest in 1995 ongeveer 2 miljoen ton als C-suiker,
dat wil zeggen zonder exportrestituties, worden geëxporteerd.
De Nederlandse suikerproductie was met iets minder dan 1miljoen ton
in 1995/96 2% hoger dan in 1994/95 (tabel 2.3). Het bietenareaal steeg in
1995/96t o t 116.000ha.Deopbrengst per hectare nam gemiddeld met 4 % toe
tot 56ton, maar het suikergehalte was in 1995 ruim 0,5 procentpunt lager dan
in 1994. Het A- en B-quotum bleef ongewijzigd op 872.000 ton.
In Nederland werd het zogenaamde bewaakte mengprijssysteem (dat
gericht isop 915.000ton witsuiker, ofwel tussen de 115.000en 120.000 ha suikerbieten) voortgezet. Als gevolg van de revaluatie van de groene koers van
de gulden per 1 juli 1995daalde de basissuikerbietenprijs in guldens met ruim
2,5%.Vooral hierdoor kwam de suikerprijsvoor 1995/96ongeveer 2,50 gulden
perton lager uit dan in 1994/95.Inde loop van dit jaar zullen de bietentelers,
net als producenten van andere zware-marktordeningsproducten, een
compensatie voor de genoemde revaluatie ontvangen (zie ook paragraaf
1.3.3). Door de lagere wereldmarktprijs viel de telersprijs voor de C-bieten in
1995/96 met bijna 25 gulden terug tot 33 gulden per t o n .
2.2.4 Aardappelen
In 1995werden indewereld 281miljoenton aardappelen geproduceerd,
2% meer dan in 1994. De aardappelproductie in de EUsteeg in 1995 met 5%
(tabel 2.2) t o t 45 miljoen t o n . Het aardappelareaal werd mede onder invloed
vande hoge prijzen in 1994met 70.000ha uitgebreid tot 1,53 miljoen ha. Door
de hoge kosten van het pootgoed werd een nog sterkere uitbreiding voorkomen. In Duitsland (endan met name in de nieuwe deelstaten) werd het areaal
het sterkst uitgebreid,gemiddeld met ruim 7%, gevolgd door België met 6%.
Inonder meer Italië en het Verenigd Koninkrijk trad door de droge zomer een
productiedaling op.
Het Nederlandse areaal consumptieaardappelen steeg in 1995 met 8,5%
tot ruim80.000 ha.Deproductiestijging bleef hierbij achter,doordat degemiddelde hectareopbrengst zo'n 4 % lager uitviel. Het areaal pootaardappelen
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Tabel2.3 Volume- en prijsontwikkeling van akkerbouwproducten in Nederland (exclusief
snijmaïs)
Mutaties ir 1 % to.v '.voorgaande jaren

Waarde a)
(min. gld.)

volume

Totaal akkerbouwproducten
w.o.: tarwe
voergranen
suikerbieten b)
cons.- en voeraardappeler i
pootaardappelen
fabrieksaardappelen
uien

1994/95
(v)

93/94

3.737
318
145
790
1.282
620
283
118

2,0
1,8
31,3
-2,1
8,6
1,2
-2,2
0,7

prijs

94/95
(v)

95/96
(r)

93/94

-5,7
-5,2
-14,5
-14,3
-0,9
10,9
-15,9
-18,1

2,5
19,0
-9,5
2,0
4,0
1,0
4,0
5,5

6,2
-21,5
-19,0
0,1
51,6
5,6
4,0
5,5

94/95

M

95/96
(r)

37,3
5,8
4,9
11,2
106,2
60,9
5,2
67,8

-16,5
-2,0
-4,0
-3,5
-38,0
-7,5
1,5
-49,5

a)Waardegemeten inproducentenprijzen; b)Veranderingen in het suikergehalte zijn verdisconteerd in de volumemutatie.
Bron:LEI-DLO.

werd in 1995 uitgebreid met 2% tot bijna 38.000 ha,terwijl de productie met
1 % toenam. Deaardappelprijzen vielen na hettopjaar 1994/95terug,maar behielden een redelijk niveau (tabel 2.3).
Aardappelsector opgeschrikt door bruinrot
Deaardappelsector inNederlandwerd inhet najaarvan 1995 opgeschrikt
toen de bacterieziekte bruinrot werd aangetroffen. Deze quarantaineziekte,
die grote schade aanricht, kan alleen door bedrijfshygiënische maatregelen
worden voorkomen. Erwerden door de overheid stringente maatregelen getroffen om de besmettingen te traceren en u i t t e roeien. Bedrijven met bruinrot werden in zekere zin onder curatele geplaatst. Op besmette percelen mogen vijfjaar lang geen aardappelen worden geteeld en op de andere percelen
vande betreffende bedrijvenditjaar uitsluitend consumptieaardappelen. Rooien mag alleen na toestemming van de Plantenziektenkundige Dienst (PD).
Deze dienst heeft verder strenge eisen gesteld aan de bedrijfshygiëne: machinesen opslagruimten moeten worden ontsmet, en aardappelopslag enwaardplanten zoals nachtschade worden bestreden. Bruinrot werd uiteindelijk bij
circa negentig telersaangetroffen, waarvan meer dande helft pootgoedtelers.
Door deze bedrijven werd in 1995 1.400ha aardappelen geteeld,waarvan 280
ha isbesmet met bruinrot. Detotale schadewerd in het voorjaar van 1996geraamd op 19miljoen gulden. Door overheid en bedrijfsleven (Landbouwschap)
is een schaderegeling ontwikkeld, die voorziet in een schadevergoeding van
ongeveer 17.000gulden per hectare besmette pootaardappelen envan 12.000
gulden per hectare consumptieaardappelen. Demiddelen voor de schaderege74

ling worden overigens in belangrijke mate door de telers zelf opgebracht via
heffingen per hectare pootaardappelen (250gulden) en consumptieaardappelen (15gulden). Daarnaast levert het ministerie van LNV (eenmalig) een bijdrage van 8 miljoen gulden. Gevreesd wordt dat de besmetting met bruinrot zich
via het oppervlaktewater (beregening) verder zalverspreiden,wat dramatische
gevolgen zou hebben voor de pootaardappelsector.
Aardappelzetmeel

gecontingenteerd

Hetareaalfabrieksaardappelen inNederland nam in 1995met2%toe tot
ruim 61.000 ha. Door een stijging van de productie per hectare van 40 t o t 41
t o n kwam de totale productie 4 % hoger uit. In EU-verband vindt prijsondersteuning van fabrieksaardappelen plaats in het kader van de graanmarktordening. Voor t o t zetmeel verwerkte aardappelen geldt een minimumprijs die
door de industrie aan de telers moet worden uitbetaald. Als tegenprestatie
maakt de industrie dan aanspraak op eenzogenaamde evenwichtspremie. Een
en ander houdt verband met de concurrentiepositie van de fabrieksaardappelverwerking ten opzichte van de graanverwerking. Daarnaast geldt voor zetmeel een stelsel van verwerkingsrestituties. Deze zijn van toepassing op ongeveer40%vandetotale EU-zetmeelproductievan6,6 miljoenton,die bestaat
uit 3,5 miljoen ton maïszetmeel, 1,5 miljoen ton tarwezetmeel en 1,6 miljoen
ton aardappelzetmeel. Derestitutieregeling iserop gericht dat verwerkers hun
grondstoffen tegen wereldmarktprijzen kunnen kopen, zodat hun producten
kunnen concurreren met producten die vrij in de EU kunnen worden ingevoerd.Zonder die restituties zouden dezetmeelindustrie ende fabrieksaardappelteelt de internationale concurrentie niet aan kunnen.
Voor de fabrieksaardappeltelers zijn in het kader van de Mac Sharry-hervorming evenalsvoor detelersvan granen,oliezaden en eiwitgewassen, hectaretoeslagen ingevoerd ter compensatie van de institutionele prijsverlagingen.
Perton zetmeel kwam detoeslag in 1995/96 uit op ongeveer 190gulden. Aan
deze toeslagen isgeen braakverplichting verbonden. Met ingang van 1995/96
is echter wel een contingentering van aardappelzetmeel ingesteld. Het contingent voor de EU-15 bedraagt circa 1,8 miljoen ton en dit isop basisvan de
zetmeelproductie in het verleden over defabrieken verdeeld;aan Avebe werd
ruim 40% van het contingent toegekend. De contingentering geldt in eerste
instantie voor drie jaar. Boven het contingent geproduceerde hoeveelheden
moeten uit de EUworden uitgevoerd zonder restitutie en zonder dat aan de
teler de minimumprijs en het compensatiebedrag wordt betaald. In verband
met oogstschommelingen isgezorgd voor enige flexibiliteit in de regeling. Zo
kan een zetmeelbedrijf bij overschrijding van zijn contingent 5% lenenvan het
contingent in het volgende jaar.

2.3

Veehouderijproducten

Deveehouderijproductie indewereld isde laatstejaren verder gestegen,
met name dievanvarkensvlees en pluimveevlees (tabel 2.4). De melkproductie
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Tabel2.4 Ontwikkeling vandeveehouderijproductie in de wereld (miljoen ton)
Product

Koemelk
Rundvlees
Varkensvlees
Schapen-en geitenvlees
Pluimveevlees
Eieren

1992

1993

1994

1995

1995in %
van 1994

465,9
54,5
72,6
9,8
44,9
37,1

463,6
54,2
75,3
10,0
47,5
38,6

464,4
55,3
78,5
10,3
51,2
41,5

465,7
55,9
83,2
10,3
53,9
41,5

100,3
101,0
105,9
99,4
105,2
100,2

Bron: Faostat-database.

in de wereld was nagenoeg stabiel. In de EU nam in 1995 de productie van
melk, rundvlees en pluimveevlees enigszinstoe,terwijl die van varkenvlees en
eieren daalde (tabel 2.5).
2.3.1 Zuivel
Hoewel detotale melkproductie indewereld in 1995vrijwel net zo groot
wasalsin 1994,hebben zich inde verdelingervanweer verschuivingen voorgedaan. Eentoename van de productie vond plaats in belangrijke productiegebieden zoals Canada, de VS en de EU.Ook Australië en Japan toonden een
stijging van de productie. Hier tegenover stond een verdere daling in de landen van Oost-Europa en in het gebied van de voormalige Sovjet-Unie. De iets
kleinere melkveestapel en de hogere gift per koe - mede door de toepassing
van BST-zullen in de VSper saldo leiden tot een verdere groei van de productie in 1996. Ook in de overige voor de wereldmarkt van belang zijnde productiegebieden wordt rekening gehouden met een toename van de productie.
Deproductie van kaasnamwereldwijd toe metongeveer 0,5%. Demeeste productiegebieden, met uitzondering van Oost-Europa en de voormalige
Sovjet-Unie, lieten een lichte stijging zien. De EUisdegrootste kaasproducent

Tabel2.5 Ontwikkeling vande veehouderijproductie in deEU-15enin enkele lidstaten
Product

Melk
Rund-en kalfsvlees
Schapenvlees
Varkensvlees
Pluimveevlees
Eieren

Productiewaarde
1994
(mrd. gld.)
81,4
56,5
8,4
46,6
21,6
11,1

Volumemutatie 1995t.o.v. 1994 i n %
EU-15

1,5
1,5
-0,4
-1,7
1,9
-1,2

Bronnen: Eurostat en Faostat-database.
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Frank- Duits- Veren.
rijk
land Koninkr.
0,3
1,3
-2,3
0,9
5,4
4,5

3,6
0,9
-2,0
-3,9
0,6
0,0

-2,0
5,4
2,1
-4,5
0,0
-2,3

Italië

2,4
0,3
2,7
-0,5
-2,4
-6,1

Dene- Spanje
marken
0,8
-4,0
-21,1
-0,6
0,8
1,0

2,5
4,9
-0,7
1,0
4,2
-4,5

van dewereld.Vanaf 1985 ishier weliswaar eentoename vande productie gerealiseerd, maar de jaarlijkse groei is kleiner dan voor de introductie van de
melkquota. Detien grootste exporterende landen hebben hun aandeel van circa95% in dewereldkaashandel gehandhaafd. De EUen Oceanië zagen echter
wel kans hun aandeel te vergroten van 64% in 1985tot 75% in 1994. Door de
in het GATT-akkoord afgesproken afbouw van de exportsubsidies is het de
vraag of de EU-zuivelindustrie, met de Nederlandse alseen van de koplopers,
in staat isom haar grote aandeel in de wereldhandel te handhaven.
Lagere exportsubsidies zetten melkprijs onder druk
De melkprijs in de EUbleef in 1995 op een redelijk niveau mede dankzij
hoge boterprijzen die optraden doordat er in het tweede halfjaar van 1995
vrijwel geen boter meer invoorraad was.Als reactie hierop verlaagde de Europese Commissie de exportsubsidies. In de eerste helft van 1996zette de Commissiedit beleidversterkt door, vooral om beneden het in GATT-verband afgesproken plafond voor de gesubsidieerde afzet te blijven. De export vanuit de
EUwerd daarmee duidelijk bemoeilijkt, wat met name voor de Nederlandse
zuivelsector problemen oplevert.Alsgevolg van het voorzichtige exportbeleid
zal de EU-melkprijs in 1996onder druk komen te staan.
Demelkproductie in Nederland nam in 1995met 3% toe (tabel 2.6). Door
deze hogere productie dreigde het melkquotum in 1995/96 fors te worden
overschreden. In het begin van 1996 hebben de melkveehouders de productie
afgeremd. Beperking van de voergift en extra uitstoot van koeien zorgden

Tabel2.6 Volume-enprijsontwikkeling vanveehouderijproducten in Nederland
Waardea)
(min.gld.)

Mutaties in %t.o.v. voorgaande jaren
volume

1994
(v)

pnjs

1993

1994
(v)

1995
(r)

1993

20.971

1,7

-1,0

0,5

-9,7

0,1

-2,0

Totaal melk

8.832

1,0

-0,2

3,0

-1,7

-2,8

-2,0

Totaal vleesen eieren
w.o.: rundvlees
kalfsvlees
schapenvlees
varkensvlees
pluimveevlees
eieren

12.571
2.219
1.851
190
5.379
1.362
953

2,1
-5,3
2,9
3,6
5,7
-1,6
-0,2

-1,6
-5,6
4,0
-10,3
-2,2
0,4
0,2

-1,5
-5,0
1,0
-11,0
-1,5
4,0
-1,5

Totaal veehouderijproducten

-14,7
2,5
-6,7
-13,4
-27,0
-5,1
1,2

1994 1995
(v)
(r)

2,1
-0,4
-2,4
13,2
7,7
-0,4
-10,5

-2,0
-12,0
-5,0
1,5
7,0
-9,0
-4,0

a)Waarde gemeten in producentenprijzen.
Bron:LEI-DLO.
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ervoor dat de productie in de eerste maanden van 1996 bijna 4 % onder het
niveau van 1995 kwam te liggen. De uiteindelijke overschrijding van het melkquotum in 1995/96 bleef daardoor beperkt tot 168 miljoen kilogram, ongeveer
1,5% van het quotum. Degrotere melkaanvoer bij de zuivelfabrieken in 1995
kwam tot uiting in een groei van de productie van de meeste zuivelproducten.
De productie van kaassteeg met bijna 5% en die van boter met ruim 3%, terwijl er ook ruim 4 % meer gecondenseerde melk werd geproduceerd. De productievanvolle-melkpoeder liep echter mettweederde terug endievan magere-melkpoeder met ruim 17%.
De Nederlandse opbrengstprijzen voor melk daalden in 1995 met circa
2%, vooral door de verlaging van de institutionele prijzen als gevolg van de
2,5% revaluatie van de groene koersvan de gulden per 1 juli 1995. De ontwikkelingen in de eerste maanden van 1996geven aan dat er nog geen einde aan
de daling vande melkprijs isgekomen.Met namede kaasprijs ishiervoor bepalend. Omdat de maximale hoeveelheid kaas die de EUvolgens het GATT-akkoord in 1995/96 mag uitvoeren eind april 1996 al nagenoeg was bereikt, beperkte de Commissiedeafgifte van uitvoervergunningen,waardoor nauwelijks
geëxporteerd kon worden. Behalve het hieruit volgende negatieve effect op
de melkprijs bestaat ook het gevaar dat de afnemers van de Nederlandse zuivelindustrie hun producten eldersaankopen.Nadruk van onder andere Nederlandse zijde heeft de Commissie het mogelijk gemaakt om naar een beperkt
aantal landen, waaronder Noorwegen, Liechtenstein en Vaticaanstad, ongesubsidieerd te exporteren. Hierdoor kon zo'n 15.000ton kaas boven de GATThoeveelheid worden uitgevoerd.
2.3.2 Rundvlees en schapenvlees
De productie van rundvlees inde wereld nam in 1995 met 1%toe tot bijna 56 miljoen ton. In de meeste belangrijke productiegebieden was de toename groter, maar inAustralië en de voormalige Sovjet-Unie daalde de productie. Het grote aanbod in deVSin 1995van 11,5 miljoen ton rundvlees, wat 3%
meer was dan in 1994, leidde t o t lage prijzen en tot grote verliezen voor de
Amerikaanse vleesveehouders. Ten opzichte van enkele jaren geleden zijn de
opbrengstprijzen met meer dan een derde gedaald.
De rundvleesexport van de VSnaar de EUwordt belemmerd in verband
met de gehanteerde productiemethode. Meer dan 80% van de VS-rundvleesproductie heeft plaats met behulp van groeihormonen. In de EU,waar het gebruik hiervan niet istoegestaan,wordt de import van met hormonen geproduceerd vleestegengehouden. Angst voor een daling van de rundvleesconsumptie in de EUspeelt hierbij een rol.Deervaring met de consumentenreacties na
de BSE-affaire heeft die angst nog versterkt. Eenandere reden isdat bij toelating van dit vlees ook de Europese producenten vanuit concurrentieoogpunt
haastgedwongen worden met hormonen te werken endat de controle hierop
nauwelijks uitvoerbaar lijkt. Bovendien zou dat kunnen leiden tot een ongewenste uitbreiding van de productie. Het is de vraag of deze argumenten
standhouden nu de zaak isvoorgelegd aan de WTO.Slechts het argument dat
de gezondheid van de consument in gevaar wordt gebracht, lijkt voor de WTO
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aanvaardbaar terverdediging vaneen importverbod. Maarjuist daarvoor ishet
wetenschappelijk bewijs moeilijk te leveren.Mocht het rundvlees met hormonen uiteindelijk toch op de Europese markt verschijnen, dan zal etikettering
voor duidelijkheid bij de consument moeten zorgen.
Rundvleesmarkt verstoord door BSE-affaire
De rundvleesproductie in de EU-15 was in 1995 ruim 1 %groter dan in
1994. Het aanbod van runderen in Nederland daalde in 1995 echter met ruim
5%. Door een geleidelijke verlaging van de interventieprijzen voor runderen
in 1995 gingen de producentenprijzen omlaag. Het eerste halfjaar van 1996
laat een veel ongunstiger beeld zien, vooral door de BSE-affaire. Eind maart
1996werd op grond van nieuw onderzoeksmateriaal gewezen opeen mogelijk
verband tussen de "gekke-koeienziekte" (BSE) en de dodelijke ziekte van
Creutzfeldt-Jakob bij de mens.BSE wordt via bepaalde componenten van veevoeders aan koeien overgebracht. Vooral Groot-Brittannië ondervindt er al
ruim een decennium hinder van. De crisis heeft in heel Europa tot grote opschudding geleid en heeft een zware stempel gedrukt op de besluitvorming in
de EU. Ter bestrijding van BSEwerden in de EUverschillende maatregelen afgekondigd, waaronder de vernietiging van ruim 4 miljoen Britse melkkoeien
(na hun productieve periode), selectieve vernietiging van Britse runderen jonger dan 30 maanden (84.000),eentijdelijk, wereldwijd exportverbod voor Brits
rundvlees, levende runderen en rundvleesproducten en vernietiging van de
Britse kalveren in Nederland (64.000) en Frankrijk (76.000).
De gevolgen van de BSE-affaire op de EU-rundvleesmarkt zijn verkend
met het rundvleesmodel van LEI-DLO (tabel 2.7). Van 1996 t o t en met 2001
wordt in Groot-Brittannië het vleesvan ongeveer 4miljoen koeien buiten de

Tabel2.7 GevolgenBSE-affaire voor derund- enkalfsvleesmarktin Groot-Brittannië, Nederlanden EU-12;vergelijking BSE-scenario(bse)metreferentiescenario (ref), 1996-2002
Productie
<x11.000ton)

Consu mptie
(x 1.000 ton)

ref

bse (%)

ref

Groot-Brittannië
1996
2002

928
922

-19
0

992
1.040

Nederland
1996
2002

576
579

-3
2

7.627
7.971

-3
0

EU-12
1996
2002

bse (%)

Rundvleesprijs
(Ecu/kg)
ref

bse (%)

-9
-6

2,34
2,23

-17
-4

305
275

-2
-2

2,25
2,14

-14
-6

7.039
7.157

-8
-2

2,50
2,40

-13
-5

Bron:LEI-DLO.
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voedselketen gehouden. Het productievolume blijft indeze periode steedsongeveer 20%onder hetvolume uit het referentiescenario. DeNederlandse runden kalfsvleessector ondervindt vooral in 1996de negatieve productie-effecten
van de gedwongen kalverendestructie envan de beperkte kalverenimport uit
derde landen.Voor de EU-12alsgeheel daalt de productie van rundvlees enkele procenten. De middellange-termijneffecten van BSEvoor de consumptie
van rundvlees zijn echter belangrijker maar ook moeilijker te bepalen. Hoewel
de opgelopen deuk in het imago van rundvlees op den duur zal herstellen,
blijft devraag naar dezevleessoortwaarschijnlijk beneden die van het referentieniveau. Indeverkenning iseentamelijk bescheiden effect op de consumptie
verondersteld.Ook de prijsvan rundvlees ondervindt daardoor langdurig schade van de crisis.Naar verwachting resulteert dit alles in een stijging van de EUzelfvoorzieningsgraad. Deexport zou dan ook moeten toenemen, maar deze
stuit op de grenzen die het GATT-akkoord aan de gesubsidieerde export stelt.
Volgens het BSE-scenario zou het betreffende volume met bijna 600.000 t o n
worden overschreden ten opzichtevan het referentiescenario, waarvoor al een
overschrijding van 500.000ton isberekend. Het isonwaarschijnlijk dat dergelijke overschrijdingen inWTO-verband zullen worden geaccepteerd.Aanpassingen in het rundvleesbeleid lijken dan ook onvermijdelijk.
Productie van schapenvlees gedaald
Dewereldproductie van schapenvlees daalde licht in 1995 alsgevolg van
eenafname van de productie in Nieuw-Zeeland en Australië. In China vertoonde de schapenvleesproductie net alsdie van andere vleessoorten een stijging.
De EU-productie was in 1995vrijwel gelijk aan die van het voorgaande jaar. In
Nederland daalde de productie vanschapenvlees opnieuw met meer dan 10%
(tabel 2.6). Bij een kleine teruggang in het verbruik steeg in de EUde zelfvoorzieningsgraad van schapenvlees, maar deze bleef nog ruim onder het niveau
van volledige zelfvoorziening. De EU-schapenstapel vertoonde in december
1995 een daling van bijna 3% ten opzichte van eenjaar eerder. Door deze teruggang, die zich invrijwel alle lidstaten voordeed,wordt ook voor 1996gerekend op een productievermindering.
2.3.3 Varkensvlees
De wereldproductie van varkensvlees steeg door toedoen van China in
1995 met 6%, maar in de EUdaalde ze met bijna 2% (tabel 2.5) en in Japan
met 3%.Tenopzichte van de productie isdewereldhandel invarkensvlees niet
van grote betekenis.Weliswaar iser afzet buiten het gebied van de EU, maar
verreweg het grootste deel vande EU-productie wordt op de interne markt afgezet. De betekenis van de Japanse markt voor de EUisechter toegenomen.
In 1995 verbeterden de producentenprijzen voor vleesvarkens in de EU
met ruim 7%. Lagere restituties voor varkensvleesexport als gevolg van het
GATT-akkoord hadden nog nauwelijks invloed op de prijsvorming. Regelingen
die het mogelijk maakten om varkensvlees in particuliere opslag te nemen,
moesten voorkomen dat de prijzen aan het eind van 1995daalden. Er dreigde
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op dat moment een overschot, onder andere omdat Japan de importtarieven
op 1november 1995sterk had verhoogd.Japan mocht hiertoe overgaan, omdat het GATT-akkoord voorziet in een vrijwaringsclausule voor het geval de
eigen markt wordt overspoeld door invoer. Detariefsverhoging hadtot gevolg
dat de EU-export naardat landminder aantrekkelijk werd.Vanaprilt o t en met
juni 1996, toen de tariefsverhoging buiten werking was, is een deel van de
voorraad onder de EU-opslagregeling op de Japanse markt afgezet. Per 1juli
1996 heeft Japan het invoertarief voor diepgevroren varkensvlees echter weer
fors verhoogd (24%). Nederland heeft maar een klein aandeel in de EU-export
naar Japan, die gedomineerd wordt door Denemarken. De Japanse afscherming is dan ook vooral van indirecte betekenis voor de Nederlandse sector,
omdat ze leidt t o t scherpere concurrentie in Europa.
De productie van varkens in Nederland lag in 1995 onder het niveau van
1994(tabel 2.6).Vooral in het tweede halfjaar kwamen er minder vleesvarkens
beschikbaarvanwege eengrotere biggenexport gedurende het eerste halfjaar.
Het aantal slachtingen in de Nederlandse varkensslachterijen daalde met bijna
4 % t o t 18,7 miljoen stuks, mede alsgevolg van de saneringsactiviteiten in de
sector (zie paragraaf 2.5).
Deconsumptie van varkensvlees steeg in 1995 enigszins,vooral door een
hoger verbruik van producten waarin varkensvlees is verwerkt (vleeswaren,
snacks, en dergelijke). De BSE-affaire zorgde in de eerste maanden van 1996
voor een grotere vraag naar varkensvlees, waardoor de prijzen voor varkens
en biggen aantrokken.
2.3.4 Pluimvee en eieren
Dealjaren groeiende wereldproductie van pluimveevlees steeg in 1995
met 5% tot ruim 46 miljoenton.Met uitzondering van het gebied vande voormalige Sovjet-Unie was in alle regio's sprake van een toename van de productie. Inde VS,met 11,5 miljoen ton pluimveevlees goed voor een kwart van de
wereldproductie, was in 1995 sprake van een groei met bijna 5%.
DeEU-productie van pluimveevlees lag in 1995met7,4 miljoenton boven
het niveau van 1994 (tabel 2.5). Frankrijk levert hiervan ongeveer een kwart.
Hetverbruik steeg met circa 2%,terwijl ook de exporttoenam. Inmiddels heeft
de Europese Commissie de restituties in enkele stappen fors verlaagd. Voor
1996wordt alsgevolg daarvan rekening gehouden met eensterke afname van
de EU-export. In 1995 lagen de prijzen gemiddeld 5% lager dan in 1994.
In Nederland steegde productie met4%tot een nieuw record.Vooral de
productie van kuikenvlees nam toe. De invloed van het GATT-akkoord kwam
t o t uiting in een lager prijsniveau. Naast het grotere aanbod in de EU hadden
dan ook de lagere subsidiesvoor de export naar derde landen (vooral Rusland)
een negatief effect op de vleeskuikenprijzen.
Deeierproductie in de wereld lag in 1995 op vrijwel hetzelfde niveau als
een jaar eerder. De EU-productie van eieren daalde licht, de uitvoer groeide,
terwijl de invoer met ruim 20% verminderde. In Nederland waren de prijzen
in 1995 slecht, maar in het laatste kwartaal trokken zewat aan. Deze ontwikkeling heeft zich in de eerste maanden van 1996 voortgezet.
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2.4

Tuinbouwproducten

De EU-productievan groente daalde in 1995 met 3% t o t 40 miljoen ton,
en die van fruit met 4 % tot 28,5 miljoen ton. Het EU-prijsniveau van groente
lag gemiddeld 2%,en dat vanfruit zelfs 11% hoger dan het voorgaande jaar.
Het algemene beeld voor Nederland isechter dat een groter volume van de
groente-, fruit- en sierteeltproductie gepaard ging met een lager prijsniveau
(tabellen 2.8 en 2.9).Tot de uitzonderingen behoren appelen, sla, komkommers,tulpen en bloembollen,waarvan devolumes kleiner waren en de prijzen
hoger uitvielen.
2.4.1 Glasgroente, opengrondsgroente en champignons
Met een volume van 12 miljoen ton vertegenwoordigen tomaten 30%
van de groenteproductie inde EU.Het overgrote deel hiervan wordt inSpanje,
Italië en Griekenland geproduceerd. Griekenland is de grootste verbruiker,
maar in de internationale handel een kleine speler.Voor Italië en Spanje geldt
dat eengroot deelvande productie bestemd isvoor deverwerking tot sap,puree,en dergelijke.Voor deversmarkt isNederland de grootste producent met
590.000ton tomaten, gevolgd door Frankrijk met 510.000t o n .
Tabel2.8 Volume-enprijsontwikkeling vangroenteenfruitinNederland
Waardea)
(min.gld.)

Mutatiesin % to.v .voorgaandejaren
volume

Totaalgroenteb)
w.v.: glasgroente
w.o.: tomaten
komkommers
paprika
sla
champignons
wintergroentec)
ov.opengrondsgroented)
Totaalfruit
w.o.: appelenc)
perenc)
aardbeien

prijs

1994
(v)

1993

1994
(v)

1995
(r)

1993

1994
(v)

1995
(r)

4.308
2.477
1.027
532
703
84
600
676
555

-0,7
3,8
-4,6
6,8
18,8
-1,3
0,0
-9,6
-11,0

-2,5
-3,8
-9,0
2,3
-1,4
-6,2
15,8
-4.7
-7,2

2,0
2,0
0,5
-7,0
6,0
-13,5
2,5
2,0
3,5

-3,8
-9,3
-5,4
-8,4
-19,4
13,4
5,4
15,1
-0,7

12,6
16,7
32,9
-1,6
19,6
-22,5
5,2
-3,8
13,5

-8,0
-9.0
-22,0
16,0
-8,0
10,5
-9,5
-2.5
-7.0

684
372
121
156

14,8
3,5
47,6
24,6

-7,7
-10,0
-19,4
7,9

3,5
-4,5
16,0
14,0

-4,8
3,2
-24,3
-5,9

18,5
33,4
21,3
-8.2

2.0
17,0
-13,0
-19,5

a)Waardegemeteninproducentenprijzen;b)Exclusiefzelfvoorzieningsteelt (in 1994140miljoenguldenvoorgroente en 18miljoenguldenvoorfruit);c)Dezegegevenshebben betrekkingopoogstjaren (1994is1 juli 1994- 30juni 1995,enzovoort);d)Inclusiefwitlof, exclusief
aardbeien.
Bron:LEI-DLO.
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Tabel2.9 Volume-enprijsontwikkeling vansierteeltproducten in Nederland
Waardea)
(min.gld.)

Mutaties in %t.o.v. voorgaandejaren b)
volume

Bloemkwekerijproducten
w.o.: snijbloemen
w.o.: rozen
chrysanten
anjers (totaal)
tulpen (gesneden)
fresia's
lelies
gerbera's
potplanten
Boomkwekerijproducten
Bloembollen

prijs

1994
(v)

1993

1994
(v)

1995
(r)

1993

1994
(v)

1995
(r)

5.585
3.408
864
647
142
284
148
255
155
1.918
986
1.127

1.6
-0,9
-2,0
4,1
-0,9
-14,9
4,1
7,7
8,5
2,7
9,3
-6,0

3,1
2,0
7,2
2,8
-1,0
6,2
-8,8
0,9
7,3
3,8
1,9
13,3

0,3
0,9
1,8
2,2
-5,3
-1,2
-5,1
-6,4
9,1
0,9

2,7
4,1
7,0
0,4
7,4
17,6
-4,6
-2,7
-6,9
1,0
-11,0
3,0

-0,3
-0,6
-2,4
-2,1
-11,7
-4,5
5,5
1,3
4,4
-0,1
13,5
3,9

-2,6
-2,4
-2,7
-8,8
0,0
3,5
0,0
0,0
-10,5
2,2

-

-

a)Totale productiewaarde;voor afzonderlijke snijbloemen binnenlandse veilingaanvoer;
b) Snijbloemen en potplanten op basisvan binnenlandse veilingaanvoer; boomkwekerij en
bloembollen op basisvanexportgegevensvanhetCBS.
Bronnen: Centraal Bureauvoor de Statistiek;Vereniging van Bloemenveilingen in Nederland
en Productschapvoor Siergewassen.

Spanje exporteerde in het seizoen 1994/95 voor het eerst jaarrond-tomaten, wat door de Nederlandse telers alseen sterke concurrentie werd ervaren:
in 1995werden zijgeconfronteerd met een prijsdaling van22% (tabel 2.8). Het
is in Spanje mogelijk geworden om in de zomermaanden tomaten te telen
door verbetering van de techniek en de introductie van zogenaamde long-life
rassen.Vanaf juni t o t half augustus werd door Spanje 30.000 ton afgezet tegenover 12.000ton het jaar ervoor.
Tussen Nederland en de EUontstond in 1995 een conflict over het plan
van de Europese Commissie om Marokko ("tomaten voor vis") een extra afzet
toe te staanvan 10.000ton tomaten in april,juist de maand waarin de Nederlandsetomaten op de markt komen. Inhet uiteindelijk gesloten akkoord isdeze hoeveelheid gehandhaafd, maar gespreid over de maanden november t o t
en met maart. Daarnaast isaan Marokko toegestaan om in oktober 5.000 t o n
extra naar de EUuittevoeren.Ook isde minimale invoerprijswaartegen de tomaten mogen worden ingevoerd,verlaagd van 560t o t 500 ecu per ton.
Groenteprijzen begin 1996 hoger
De Nederlandse productie van komkommers, die sinds 1990 voortdurend
was gestegen, daalde in 1995 met 7%. Het aanbod van paprika's herstelde
zich, maar de prijzen waren 8% lager dan in 1994. De aanvoer van kropsla
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daalde in 1995 met 13,5%,terwijl de prijs ervan met 10% omhoog ging. Voor
bijna alle glasgroenteproducten levert het begin van 1996 duidelijk hogere
prijzen op dan het begin van 1995. De prijsverbetering is mede veroorzaakt
door detegenvallende productie inde landen rondde Middellandse Zee.Daarnaast was door het koude voorjaar ook de Nederlandse aanvoer lager.
De productie van wintergroente in Nederland steeg in 1995 met 2% en
die van overige opengrondsgroente met ruim 3%, terwijl de prijzen met respectievelijk 2,5% en 7% daalden. Het merendeel van de opengrondsgroentetelers heeft in het eerste kwartaal van 1996 kunnen profiteren van de koude
winter in heel Europa. Preien spruitkool en ook bewaarproducten zoals sluitkool en spitskool, noteerden veel hogere prijzen.
Champignonprijzen

onder druk

De productie van champignons in Nederland steeg in 1995 met 2% t o t
225.000ton.Deteeltoppervlakte werd met2,4% uitgebreidt o t 1,1 miljoen m2.
Hetaandeelvan doorgroeide compost groeide in 1995tot zo'n 75%van de totale oppervlakte. Telen op doorgroeide compost verhoogt de productie door
een sneller teeltschema. In 1990werd nog slechtsop een kwart van het areaal
gebruik gemaakt van doorgroeide compost. Mede door een kleinere consumptie in dewarme zomer van 1995daalden de prijzen met 10%.Deslechte afzetsituatievanversechampignons zorgde voor eengrotere aanvoer bij de verwerkers,wat een negatieve invloed had op de nieuwe contractprijzen. Ongeveer
een derde van de productie is afgezet door het Champignon Bemiddelingsbureau Holland (CBH),waarin een aantal champignonveilingen samenwerken.
De champignonprijzen staan ook in 1996 onder druk: de groei van de afzet
blijft achter bij dievan de productie en de internationale concurrentie isgroot.
2.4.2 Fruit
Na de bijzonder grote appeloogsten in de laatste drie seizoenen kwam
de EU-oogst in 1995/96 naar schatting uit op 7,9 miljoen ton, 14% minder dan
in 1994/1995. Italië en Frankrijk, samen goed voor 50% van de EU-productie,
oogstten 2 miljoen t o n minder. In het kader van de EU-rooiactie 1994/1995
werd er ruim 25.000 ha gerooid, wat overeenkomt met een productiepotentieel van 500.000ton. De productie in Duitsland daalde vooral door de tegenvallende opbrengst van de niet-beroepsmatige teelt (Streu-Obstbau). Inde EUproductie is de Golden Delicious met 38% nog steeds het belangrijkste ras,
gevolgd door Red Delicious met 12% en Jonagold met 10%.
Het Nederlandse areaal appelen nam verder af en bedroeg in 1995 nog
15.300 ha. Hiervan is maar 775 ha jonger dan een jaar. In het kader van de
Europese rooiregeling werden in Nederland 1.300 ha gerooid. De betekenis
van de specifieke zomerrassen James Grieve en Summerred daalde, terwijl het
aandeel van Elstar groeide t o t 30% en dat van Jonagold t o t 28%. Met deze
verschuiving richt de Nederlandse appelteelt zichverder op het lange bewaaren afzetseizoen. De productie was in 1995 ruim 4 % lager dan in 1994, maar de
prijzen 17% hoger. Nadat het seizoen zeer wisselend was begonnen, hadden
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de telers in het eerste kwartaal van 1996te maken met redelijk goede prijzen,
mede door het opraken van de voorraad in Duitsland en Engeland.
De perenproductie in de EUbedroeg in 1995 ongeveer 2,4 miljoen ton,
tegen 2,7 miljoen ton in 1994. De grootste producenten zijn Italië (1 miljoen
ton) en Spanje (0,5 miljoen ton). Het slechte weer veroorzaakte een geringe
oogst in Spanje (-22%). Conference ismet 400.000ton het meest geteelde ras.
In Nederland steeg het areaal peren, mede door de al enkele jaren tegenvallende resultaten bij de appelen, met 15% tot 5.900 ha in 1995. Meer dan de
helft (54%) van het areaal wordt beteeld met Conference, 22% met Doyenné
du Comice en ruim 10% met stoofperen. De productie was in 1995 16% hoger
dan in 1994, maar de gemiddelde prijs 13% lager. De prijzen van Conference
bleven echter, ondanks de hogere productie, even hoog als in het vorige seizoen. Net als bij appels iser bij peren sprake van een zekere prijsvervlakking,
in die zin dat topkwaliteiten slechts een geringe meerprijs opleveren.
Het Nederlandse areaal aardbeien was in 1995 11% lager dan in 1994 en
kwam uit op 1.885 ha;6,5% hiervan betreft glasareaal. Mede door de warme
zomer steeg de veilingaanvoer met 14%, terwijl de prijzen met 20% daalden.
2.4.3 Afzetstructuur groente en fruit in beweging
Dediscussieover de herziening vandeafzetstructuur indesector groente
en fruit heeft het afgelopen jaar in Nederland veel aandacht getrokken. Aanleiding daartoe isde gedachte dat deslechte inkomenssituatie indesector mede veroorzaakt isdoor de versnipperde afzetstructuur. In Nederland brengen
de circa 16.000tuinders hun producten naar 20verschillende veilingen. Ongeveer 500 groothandelaren en commissionairs en 150exporteurs zetten de productie in binnen- en buitenland af. Dedetailhandel isechter sterk geconcentreerd: de EU-markt wordt gedomineerd door circa 25 detailhandelsketens.
Dedetailhandelsketens hebben bezwarentegen het Nederlandseveilingsysteem waarbij de prijzen via de klok t o t stand komen:zij wensen vaste prijzen voor periodes van minimaal één week. Verder vinden zedat de producten
te laat bij de consument komen -endaardoor onnodig aanversheid inboeten endat de producten indeafzetketen te vaak moeten worden verpakt. Om deze problemen te ontwijken, worden er contracten rechtstreeks met producenten of producentengroeperingen in binnen- en buitenland afgesloten. Mede
hierdoor zijndetelersverenigingen indetuinbouw inopkomst. Opdit moment
is er een tiental actief in de groenteteelt, waarbij op een bepaalde manier
wordt geproduceerd en afgezet. Detrostomatenvereniging Garten Frisch, die
130ha omvat, ishiervan eenvoorbeeld. Eentelersvereniging in de fruitsector
isUnistar, die de afzet van eendertigtal fruittelers rechtstreeks en het hele jaar
verzorgt. Detelersverenigingen vormen een nieuwe wijze van afzet in de tuinbouw, waarin de veilingen vooralsnog de hoofdrol vervullen.
Verenigde Tuinbouw/veilingen Nederland opgericht
Nadat begin 1995dezesgrootsteveilingen in Nederland de intentie hadden uitgesproken te willen komen tot één marketingorganisatie - Zuid-West85

Nederland (ZWN) -ontstond in de ledenbijeenkomsten de behoefte om af te
tasten of een verdergaande concentratie mogelijk was. Dit mondde uit in de
oprichting van de Verenigde Tuinbouwveilingen Nederland (VTN). Door deze
organisatie werd een fusieplan met een bijbehorend bedrijfsplan ontwikkeld
met alsbegindatum 1 januari 1997. DeVTNwil consumentgerichter gaan produceren en afzetten, en de internationale slagkracht van de sector vergroten.
Men wil zich als "regisseur van de keten" onder meer richten op schaalvergroting, marktgerichtheid, ketenintegratie en kostenbesparing. Gestreefd wordt
naar een onderneming met een aantal zelfstandige productdivisies, onder
meer voor tomaten, komkommers, paddestoelen,vollegrondsgroente en fruit.
Tijdens de discussies over de vorming van de VTN werd al snel duidelijk
dat de gespecialiseerde fruitveilingen, die een aandeel hebben van 40% van
de fruitomzet, sceptisch stonden tegenover een dergelijke horizontale concentratie. Daarbij speelt mee dat de fruitsector een bescheiden positie heeft in de
voedingstuinbouw: 15%vandetotale veilingomzet. Defruitveiling Geldermalsen lanceerde begin 1996 het plan om de Gezamenlijke Fruitveilingen Nederland (GFN)op te richten, met als grondgedachte dat de fruittelers zelf de beslissingen moeten kunnen blijven nemen over de afzet van hun product. Dat
doel zou bereikt moeten worden door eenfusie tussen defruitveilingen en de
fruitdivisies van de gemengde veilingen voor zowel hard als zacht fruit.
Op30mei 1996werden de plannenvandeVTNter stemming voorgelegd
aan de veilingleden met alsresultaat dat 6van de 12veilingen het voorstel t o t
vorming van de VTN steunden. Na een tweede stemronde volgden later nog
twee veilingen. De opzet om een fusie van alle veilingen te bewerkstelligen,
isdus niet gerealiseerd. Op basis van de uiteindelijke uitslag bundelt de VTN
een omzet van 2,5 miljard gulden, ofwel 70%van de totale landelijke veilingomzet in 1995.DeVTN-aandelenper product lopen uiteenvan 85% bijde glasgroente t o t minder dan 50% bij het fruit. Devraag ishoe de gespecialiseerde
fruitveilingen verder gaan.Veiling Geldermalen blijft deGFN-gedachte steunen
en wel via een zelfstandige fruitafzetorganisatie met meerdere veil- en steunpunten. Deveiling zegt hiervoor haar autonomie te willen prijsgeven.Als eerste stap wordt nu gedacht aan een fusie met drie nabijgelegen fruitveilingen.
2.4.4 Sierteeltproducten
HetNederlandseareaalbloemkwekerijgewassen nam in 1995toe met 1%
t o t 8.017ha.Bijna 70%vandit areaal betreft teelt onder glas,waaronder 3.670
ha snijbloemen. Tussen 1990 en 1995 groeide de substraatteelt in de bloemkwekerij van400tot 860ha.Deaanvoer van snijbloemen was in 1995 praktisch
gelijk aan die in 1994. Erwerden vooral meer gerbera's, chrysanten en rozen
aangevoerd,maar minder lelies,anjersenfresia's.Deprijsontwikkeling liep uiteen: de prijs van gerbera's en chrysanten daalde met 9 à 10%,die van anjers,
fresia's en lelies bleven nagenoeg gelijk, terwijl de prijs vantulpen met 3,5%
steeg. Door de extreme kou bleef de veilingaanvoer in de eerste maanden van
1996 achter bij die van het jaar daarvoor.
Het areaal potplanten was in 1995 zo'n 3% kleiner dan in 1994en kwam
uit op 1.110ha,waarvan ongeveer de helft bestond uit bloeiende potplanten.
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Ondanks de afname van het areaal nam de aanvoer licht toe. De prijzen lagen
gemiddeld 2% hoger dan in 1994.Inhet eerste kwartaal van 1996wasde totaleaanvoer van planten bijna 6% groter dan in 1995.Dit ging gepaard met een
4 % lagere prijs,mede door een moeizame afzet injanuari enfebruari. Deprijsdruk werd mede veroorzaakt door de explosieve groei van de aanvoer van
bloembollen in potten.
Veilingen versoepelen beleid

importbloemen

Eenbelangrijke ontwikkeling voordesierteeltsector betreft de invoer van
snijbloemen.Vanaf 1986 isdeze invoer gestegen van 40.000 ton t o t meer van
100.000ton in 1995. Bijna 80%van de invoer van snijbloemen komt tegen het
nultarief binnen,dankzij de handelsakkoorden die de EUmet een aantal landen heeft afgesloten. Detwee grootste bloemenveilingen in ons land, de Verenigde Bloemenveilingen Aalsmeer (VBA)enVeiling Holland, hebben besloten
hun stringente beleid ten aanzien van ingevoerde producten te versoepelen.
Daarbij wordt gestreefd naar het sluiten van meerjaren-contracten met betrouwbare aanvoerdersdieeenkwalitatief goed product kunnen leveren.Deze
aanvoerdersworden echter geen lidvandeveiling.Hetafgezworen beleid,dat
onder meer bestond uit een verbod op aanvoer tussen 1 juni en 15 september
en quotering in de winterperiode, bleek niet effectief te zijn. De betrokken
leveranciers vonden alternatieve afzetmogelijkheden, wat de positie van de
veilingen niet sterker maakte.Zoging inmaart 1995op initiatief van Afrikaanseproducenten de Tele-Flower-Auction in Aalsmeer van start, een veiling die
zich specifiek richt op importbloemen. Van het nieuwe beleid verwacht men
niet dat de internationale concurrentie erdoor zal afnemen, maar wel dat het
kan bijdragen aan een rustiger prijsvorming en aan een betrouwbaarder aanvoerpatroon.
Onafhankelijk vanelkaar hebben deVBAenVeiling Holland plannen gepresenteerd om de afzet te vernieuwen. Gemeenschappelijk element in die
plannen isdat de rol van de veilingklok wordt teruggedrongen. Veiling Holland wil actieve marketing en verkoop verzorgen door commerciële diensten
aantelers en handelaren aan te bieden. Het veilen via de klok blijft mogelijk,
maar detelers moeten kiezen voor éénvan detwee systemen.BijdeVBA kunnen de leden eind 1996 kiezen voor de oprichting van een marketing- en
salesorganisatie, die voor de leden op zoek gaat naar vaste afnemers. De VBA
wil verder een volwaardig verkoopinstrument maken van een op te richten
elektronische vraag- en aanbodbank. Voor producten die niet via contracten
verhandeld worden, blijft de veilingklok alsafzetinstrument gehandhaafd.
Meer rozenstruiken en meer bloembollen in 1995
Het areaal boomkwekerijgewassen in de open grond was in 1995 met
9.070 ha praktisch evengroot alsin 1994.Ditwas het resultaatvaneen stevige
inkrimping van het areaalvruchtbomen (-14%), een geringere afname bij bösen haagplantsoen en sierconiferen,een bescheiden toename bij laan- en parkbomen, sierheesters en klimplanten, en een duidelijke groei van het areaal ro87

zenstruiken (+6%). Deomzet van boomkwekerijgewassen op de bloemenveilingen steeg in 1995 met bijna 1 1 % tot 132 miljoen gulden.
Hetareaal bloembollen groeide in 1995met 6%tot 18.086ha.Deuitbreiding betrof vooral tulpen, narcissen en lelies, die samen 70% van het bollenareaal uitmaken. De prijzen van bloembollen daalden volgens gegevens van
het Produktschap voor Siergewassen in 1995 met 3%. Bij diverse bolsoorten
waser in het eerste kwartaal van 1996sprake van een zekere patstelling, in die
zin dat de verkopers en kopers een afwachtende houding innamen. Onzekerheid over de gevolgen van de lange koude winter lag hieraan ten grondslag.

2.5 De voedings- en genotmiddelenindustrie
Ongeveer de helft van de productiewaarde van de land- en tuinbouw
wordt afgenomen door de voedings- en genotmiddelenindustrie. In deze industrie zijn circa 900 bedrijven met meer dan 20 werknemers actief, en werd
in 1993eenomzet gerealiseerdvan bijna 75miljard gulden (tabel 2.10). De zuivelindustrie en de vleesindustrie (inclusief slachterijen) zijn de belangrijkste afnemers van de landbouw en tevens de grootste bedrijfsgroepen binnen deze
industrie. Circa 37% van de omzet van de voedings- en genotmiddelenindustrie, ofwel bijna 28 miljard gulden, heeft betrekking op deze bedrijfsgroepen.
Hun aandeel in de werkgelegenheid bedroeg met 39.580 werknemers ongeveer 32%,en de bruto toegevoegde waarde maakte met 3,9 miljard gulden in
1993 bijna 20% uit van de hele voedings- en genotmiddelenindustrie.
In 1993 bedroeg de bruto toegevoegde waarde perwerknemer inde zuivelindustrie 111.200gulden.Ditwas 18.300gulden minder dan het gemiddelde

Tabel2.10 Enkele kengetallen van de voedings- en genotmiddelenindustrie in Nederland,
1987-1993
1987

1990

1992

1993

Aantal bedrijven a)
In %vantotale industrie

885
15,8

875
14,2

899
13,6

914
13,7

Aantal werknemers
In %vantotale industrie

125.973
16,7

125.449
16,0

127.058
16,6

124.806
17,2

Industriële verkopen (min. gld.)
In %vantotale industrie

63.384
27,4

68.907
25,3

76.198
28,5

74.886
29,2

Brutotoegevoegde waarde (min. gld.)
In%vantotale industrie

14.962
21,1

17.089
20,8

19.008
22,8

19.227
23,3

3,4

3,3

3,4

Bijdrage aan BBPin %
a)Bedrijven met 20en meer werknemers.
Bron: CBS.
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3,3

van de voedings- en genotmiddelenindustrie, maar 26.800 gulden meer dan in
de slachterijen en vleesverwerkende industrie. Deverschillen hangen ten dele
samen met de uiteenlopende kapitaalsintensiteit van de deze bedrijfsgroepen.
Voor de relatief lage bruto toegevoegde waarde perwerknemer indevleessector zijn daarnaast andere oorzaken te noemen.Zo heeft de sector niet alleen
te maken met buikproducten, maar hebben zowel de runder- alsde varkensslachterijen te kampen met een structurele overcapaciteit.
Slachtcapaciteit

beperkt

Om de overcapaciteit terug te dringen, heeft het Produktschap voor Vee
enVlees(PW) zowel voor de runderslachterijen alsvoor de varkensslachterijen
saneringsplannen ontwikkeld om enkele slachterijen te kunnen uitkopen. De
middelen hiervoorwerden bijeengebrachtviaeensaneringsheffing opgeslachte dieren. Daarbij ging het in 1995 om een bedrag van circa 160 miljoen gulden. Bij de runderslachterijen werden in 1995 330.000 haken uit de markt genomen, waarmee deslachtcapaciteit met 30%verminderde.Van de20 runderslachterijen bleven er nog 16over. Met een verdere sanering wordt rekening
gehouden. Bij de varkensslachterijen iscirca 20% van de slachtcapaciteit uit de
markt genomen. Het betreft hier 3,6 miljoen slachtingen op jaarbasis. Na de
sanering resteren er nog 23van de oorspronkelijke 30varkensslachterijen met
een jaarlijkse capaciteit van 100.000 slachtingen of meer.
Devorming van de slachterijorganisatie Dumeco - resultaat van de fusie
tussen de coöperatieve slachterijen van Coveco en Encebe en het particuliere
bedrijf Gupa - illustreert dat de tegenstellingen tussen de particuliere en de
coöperatief georganiseerde agribusiness vervagen. Dumeco heeft circa 1.850
personeelsleden en een omzet van 3 miljard gulden. Met een marktaandeel
van 35% is het de grootste slachterij van Nederland en behoort het t o t de
grootste van Europa.
Schaalvergroting en internationalisering

gaan door

Decoöperatie isvan oudsher sterk vertegenwoordigd in de Nederlandse
land-entuinbouw. Volgens cijfersvande Nationale Coöperatieve Raadbehaalden de 40 grootste coöperaties in 1994/95 een gezamenlijke omzet van ruim
42miljardgulden.Hiertoe behorenzevenzuivelcoöperaties,waaronder Campina Melkunie, de grootste coöperatie van ons land, met in 1995een omzet van
6,7 miljard gulden. Hierin isbegrepen de omzet van het enkele jaren geleden
overgenomen Duitse Südmilch, waarvan de naam recentelijk isgewijzigd in
Campina A.G.,en van het Belgische Comelco. De nummers drie en vier op de
lijst van grootste coöperaties zijn eveneens zuivelbedrijven,te weten Friesland
Dairy Foodsen Coberco. Deomzet vandezetwee ondernemingen bedroeg in
1994/95 respectievelijk 4,2 en 3,7 miljard gulden (Coöperatie, april 1996).
Schaalvergroting binnen de voedings- en genotmiddelenindustrie isonder meer een reactie op de concentratie en internationalisering van de detailhandelsketens. Dedrie genoemde zuivelcoöperaties zijn het voorlopige resultaat van eenjarenlang fusieproces. Daarnaast iseen aantal multinationals op
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de zuivelmarkt actief, zoals Unilever en Koninklijke Bols-Wessanen.Vande buitenlandse ondernemingen zijn het vooral de Franse bedrijven Danone en
Besnier en het Zwitserse Nestlé die zuivelproducten aanbieden.
De naar omzet gemeten tweede agrarische coöperatie van Nederland,
Cebeco-Handelsraad, behaalde in 1995 een omzet van 4,7 miljard gulden,
waarvan 1,4 miljardgulden betrekking hadopvoedingsmiddelen.Cebeco-Handelsraad heeft belangen inonder andere de aardappelverwerkende industrie,
de vleesverwerking en de groente-enfruitverwerkende industrie. Na Frankrijk
isNederlanddebelangrijkste producent vangroenteconserven binnende Europese Unie. De rendementen in deze sector laten de laatste jaren, door overcapaciteit, sterke prijsconcurrentie en daardoor lage marges, zeer te wensen
over. Omdat sanering en herstructurering niet tot de gewenste resultaten hebben geleid,heeft Cebeco-Handelsraad besloten zichgrotendeels uit de groenteconservenindustrie terug te trekken. Een deelneming van Cebeco-Handelsraad diewel goed rendeert, isAviko. Deze producent van aardappelproducten
is marktleider in Nederland en investeert, in samenwerking met partners, in
toenemende mate ook inandere landen binnen en buiten Europa,zoalsdeVS.

2.6 De detailhandel en consumptie van voedingsmiddelen
Erzijn in Nederland ruim 45.000 plaatsen waar levensmiddelen worden
aangeboden.Deconsumentenbestedingen vonden in 1995voor 67% plaats bij
de 7.000 supermarkten die ons land rijk is,tegenover 64% in 1993. De groei
van de bestedingen in de supermarkt isten koste gegaan van de speciaalzaak,
waarvan het aandeel terugliep van 26% in 1993 t o t 23% in 1995. Ongeveer
10% van de bestedingen vindt plaats op de markt, in warenhuizen of rechtstreeks bij boer of tuinder. Desupermarkten hebben hun toegenomen marktaandeel mede te danken aan het grotere aanbod van zogenaamde versgroepen, zoals aardappelen, groente, fruit, vlees en brood en specialiteiten.
Ondanks hun groeiende marktaandeel hebben desupermarkten te kampen met stagnerende omzetten en krimpende marges. Om de gunst van de
consument wordt hevig gestreden.Vergroting van het marktaandeel is bijna
alleen nog te realiseren door het overnemen van bestaande verkoopplaatsen.
Veel aandacht wordt besteed aan het terugbrengen van de kosten,niet alleen
door verbetering van de logistiek, maar ook door het aandeel van de huismerken in het assortiment te vergroten. Door het aanbieden van spaarsystemen,
klantenpassen en dergelijke en bovendien door de dienstverlening te verbeteren, probeert de detailhandel de winkeltrouw te bevorderen. Marktleider in
Nederland isAhold (Albert Heijn) dat een aandeel heeft van 27% en wereldwijd tot de grotere detailhandelsketens behoort. DeVendex Food Groep, met
supermarktketens als Edah, Konmar en Basismarkt, istweede met 1 1 % .
Nieuwe verkooppunten en ruimere

winkeltijden

Ahold heeft onlangs met Shell een overeenkomst gesloten voor de levering van een geselecteerd assortiment voedingsmiddelen aan een aantal tank-
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Stationshops. Deovereenkomst heeft vooralsnog het karakter van een experiment, maar naar verwachting zullen meerdere Shell-benzinestations hun deuren voor AH-producten openen. Ook aan de treinreiziger wordt gedacht. Zo
heeft de NSaangekondigd bij de grotere stations een supermarkt te vestigen.
Daarin zal een uitgebreid assortiment levensmiddelen worden aangeboden
met het accent op verse producten, kant-en-klaarmaaltijdenen kruidenierswaren. Deze ontwikkeling vloeit voort uit de in 1995 door de NSgeopende "gemaksshop",die isgevestigd bij de kleinere stations en een beperkt assortiment
voedingsmiddelen heeft.
De ontwikkelingen in de detailhandel worden mede bepaald door de
nieuwe Winkeltijdenwet, die per 1 juni 1996van kracht isgeworden. Deze wet
heeft de detailhandel ruimere bevoegdheden ten aanzien van de openstelling
gegeven.Op Duitsland nawaren er in Europa nergens zoveel beperkingen ten
aanzien van de winkelsluitingstijden als in Nederland. Door de consumenten
worden de beperkingen intoenemende mate alsbezwaarlijk ervaren.Zo bleek
uit een peiling dat ruim 40% van de consumenten de openingstijden van de
supermarkt onvoldoende achtte,tegenover 32% in 1993(CBL, 1996).De liberalisering van de openstellingstijden lijkt aan dit bezwaar een einde te hebben
gemaakt. Deverruiming van de winkeltijden,waartoe de grote detailhandelsketens direct zijn overgegaan, isdoor de consumenten positief onthaald.
Hetstaat te bezien of de ruimere openstelling van winkels de groei van
de maaltijdverstrekking zal beperken. Hieronder wordt ook verstaan het afhalen van maaltijden. Dit komt inmiddels in 62%van de huishoudens regelmatig
voor. Als redenen hiervoor gelden het gemak, het ontbreken vantijd om naar
de supermarkt te gaan en het gesloten zijn van de supermarkt op tijden dat
men levensmiddelen nodig heeft.Vooraljonge huishoudens en hoger opgeleiden maken gebruik van de snelle hap. Mede hierdoor heeft onder andere
McDonald's, inmiddels 25jaar in Nederland,een onstuimige groei kunnen realiseren.Vorig jaar werd McDonald's 120 miljoen keer bezocht, wat twee keer
zoveelwasalsin 1991. Dehamburgerketen heeftal 130vestigingen inons land
en behaalde een omzet van bijna 550 miljoen gulden in 1995.
Aandeel voedings- en genotmiddelen in bestedingen verder gedaald
Departiculiere consumptieve bestedingen bedroegen in 1994363 miljard
gulden, tegen 299 miljard gulden in 1990.Voor vrijwel alle goederen-en dienstencategorieën zijn de bestedingen (nominaal) toegenomen, maar niet in dezelfde mate. Zo zijn de aandelen van de voedings- en genotmiddelen en van
de duurzame consumptiegoederen in hettotaal van de bestedingen gedaald.
Over 1994 bedroeg het aandeel van de voedings- en genotmiddelen 14,9%,
terwijl dat in 1990 nog bijna 16% was.Daarentegen ishet aandeel van de overige goederen en diensten -waaronder wonen, medische diensten,vervoer en
horeca - gestegen t o t 66% (in 1990:62%). Dezeveranderingen zijn voor een
belangrijk deel het gevolgvan uiteenlopende prijsontwikkelingen. Zosteeg de
prijs van de totale consumptie in de periode 1990-1994 met gemiddeld 12%,
tegen die van voedingsmiddelen met 7%.
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In 1994werd door particulieren in ons land ongeveer 54 miljard gulden
besteed aan voedings- en genotmiddelen en daarnaast ruim 16miljard gulden
aan maaltijd-en drankverstrekking (horeca) en 2 miljard gulden aan bloemen
en planten.Van de bestedingen aan voedings- en genotmiddelen heeft 35%
betrekking op genotmiddelen, zoalstabak, dranken, zoetwaren en consumptie-ijs,en 65% op voedingsmiddelen. Desamenstelling vande bestedingen aan
voedingsmiddelen (figuur 2.2) isde laatste jaren licht gewijzigd. De aandelen
van de "klassieke" groepen zijnenigszins afgenomen,ten gunste vande groep
overigevoedingsmiddelen,waaronder aardappelproducten,snacksenkant-enklaarmaaltijden. Het aandeel van deze groep bedroeg 23,4% in 1994, tegen
21,5% in 1990. De bestedingen aan aardappelen, groente en fruit bestonden
in 1994voor bijna de helft uit versfruit (2,9 miljard gulden).Andere producten
waaraan meer dan 2,5 miljard gulden werd besteed,zijn respectievelijk rundvlees,varkensvlees en fabrieksvleeswaren en -conserven,terwijl aan pluimveevlees bijna 1miljard gulden werd uitgegeven.Inde bestedingen aan zuivelproducten had kaas met 2,4 miljard gulden een groot aandeel.
Het verbruik van margarine isafgenomen, maar dat van halvarine isde
laatste jaren voortdurend gestegen, net als dat van spijsvetten en oliën (tabel 2.11). Het totale verbruik van melken zuivelproducten daaldetussen 1990
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Tabel2.11 Binnenlandsverbruik vanvoedings-engenotmiddelen per hoofd vande bevolking,
1990-1994 (kg)
1990
Boter
Margarine
Halvarine
Spijsvetten en oliën
Volle melk
Halfvolle melk
Magere melk
Kaas
Rund-en kalfsvlees
Varkensvlees
Pluimveevlees
Brood
Aardappelen
Groente,vers
Fruit,vers
Frisdranken (liter)
Bier (liter)

1991

1992

1993

1994

3,4
9,8
2,9

3,4
9,5
3,0

3,4
9,2
3,1

3,3
8,9
3,1

3,3
8,2
3,2

13,0
41,6
41,6
20,0
15,1
19,3
45,2
17,4

13,1
39,2
42,1
20,6
14,0
20,3
40,9
17,7

13,3
37,8
43,0
19,9
14,4
19,3
42,4
18,5

13,7
35,7
41,8
19,4
14,1
19,2
46,8
18,9

13,9
34,9
42,2
19,2
14,2
20,2
43,7
20,0

60
87
63
73
86
91

60
84
61
70
88
91

60
83
61
76
92
89

60
83
62
74
89
85

60
83
60
75
93
86

Bron:CBS.

en 1994 met bijna 9%, maar het verbruik van volle melk nam met 16% veel
sterker af. Daartegenover bleef het verbruik van halfvolle melk, magere melk
en karnemelk vrij stabiel. Het verbruik van pluimveevlees isduidelijk aan het
groeien. Van de totale vleesconsumptie bestond in 1994 bijna een kwart uit
pluimveevleestegenover slechts 16%tienjaar geleden.Hetverbruik van overig
vlees is in deze periode stabiel gebleven en het verbruik van verse groente
blijkt onder druk te staan.

2.7 De Nederlandse agrarische handel
Indeze paragraaf wordt de omvang,samenstelling,herkomst en bestemming van de Nederlandse agrarische handel besproken.Aansluitend wordt de
positie van ons land in de agrarische handel van de EUbelicht. Een en ander
is lastig omdat de statistiek van de buitenlandse handel sinds 1993, vanwege
de verdere vrijmaking van de handel binnen de EU,onvolledig is.Soms wijken
de cijfers af van wat de Productschappen in de betreffende sectoren publiceren. Er isdan ook onvoldoende basisvoor stellige uitspraken.
2.7.1 De agrarische in-en uitvoer in 1995
Herziene CBS-cijfersover de handel in 1994en eigen ramingen voor 1995
wijzen erop dat de invoer van agrarische producten en voedingsmiddelen toenam van 42,5 miljard gulden tot bijna 43 miljard gulden, en de agrarische uit-
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voer van bijna 71 miljard gulden tot meer dan 72 miljard gulden. Het agrarischehandelssaldo steeg hierdoor tot 29à30miljard gulden,tegen 28,4 miljard
gulden in 1994. De aandelen van de agrarische in-en uitvoer in de totale Nederlandse goederenhandel waren in 1995 met respectievelijk 17% en 25% ongeveer gelijk aan die in 1994.
De agrarische invoer en uitvoer van Nederland zijn veelzijdig samengesteld.Volgens voorlopige CBS-cijfers liep de waarde van de handel in de groepen akkerbouwproducten, veehouderijproducten en tuinbouwproducten uiteenvan ruim 4miljard gulden voor de invoer vantuinbouwproducten t o t bijna
19miljard voor de uitvoer van veehouderijproducten. Degrootste groep in de
Nederlandse agrarische handel vormendeoverige agrarische producten, waartoe de uitheemse producten (koffie, thee, cacao en dergelijke) en margarine,
vetten en oliën behoren (figuur 2.3).
Duitsland, België/Luxemburg en Frankrijk zijn de belangrijkste leveranciersvan agrarische producten aan Nederland (figuur 2.4). Het totale aandeel
van de EU nam van 1994 op 1995 toe van zo'n 56% tot 60%, mede door de
toetreding vanZweden, Finland en Oostenrijk. Van de derde landen waren de
VS, Brazilië en Argentinië de grootste leveranciers. Het aandeel van de EU in
de bestemming van de Nederlandse agrarische uitvoer nam in 1995 licht af t o t
78%, ondanks het aandeel van 3% voor de nieuwe lidstaten.Overigens verMiljard gulden
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toont dit aandeel, net als het overeenkomstige cijfer bij de invoer, de laatste
jaren geen grote schommelingen. Deagrarische uitvoer naar Duitsland daalde
in 1995,wat niet wegneemt dat dit land met een aandeel van 31% nog altijd
veruit de belangrijkste afnemer vandeNederlandse agrarische export is. Buiten
de EUzijn de VS,Rusland,Zwitserland en Japan de belangrijkste afnemers.
Meer handel in

veehouderijprodukten

Nadere gegevens over de ontwikkelingen in de agrarische invoer en uitvoer van Nederland zijn samengebracht in de tabellen 2.12 en 2.13. Hieronder
plaatsen we een enkele opmerking bij de invoer en uitvoer van de verschillende productgroepen.
Bijdeakkerbouwproducten isde lagere invoervan veevoeder(grondstoffen) opvallend. Die daling volgt op een sterke toename in 1994. Er werden
vooral veel minder veevoedergrondstoffen uit Thailand en Brazilië ingevoerd.
Zo daalde deThaise leverantie vantapioca aan Nederland met 1,5 miljoen t o n
(-62%). Brazilië en Argentinië exporteerden beide een kwart minder sojakoeken naar Nederland. Daarentegen werd in 1995 opnieuw meer tarwe ingevoerd. Het aandeel daarvan in mengvoeders issterktoegenomen als gevolg
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Tabel2.12 Invoer vanagrarischeproducten en voedingsmiddelen inNederland, 1995a)
Product(groep)

Waarde (mln.gld.)
wereld

w.o.
EU

Mutatiesin i %tenopzichtevan
werelc1
volume

1994

EU
prijs

volume

prijs

Akkerbouwproducten
w.o.: granen
veevoeder(grondstoffen)
akkerbouwbereidingen

8.667
1.998
3.077
2.857

6.306
1.945
1.136
2.611

-7,8
3,2
-17,6
-2,6

-5,1
-3,0
-10,8
-3,2

-1,6
3,5
-8,1
-4,6

-2,9
-2,7
-8,0
-2,5

Veehouderijproducten
w.o.: veeenvlees
w.o.: levende runderen
en varkens
rund- en kalfsvlees
pluimvee en-vlees
melk en zuivel
w.o.: magere-melkpoeder
volle-melkpoeder
kaas
boter

7.984
2.335

7.346
1.951

11,2
-4,2

0,8
-3,1

13,1
-3,4

0,3
-3,7

606
799
569
4.959
1.319
784
655
550

600
664
516
4.764
1.269
780
623
535

-14,2
1,8
3,5
21,5
28,2
96,8
1,7
18,6

-8,8
-2,2
-11,2
5,2
5,9
10,4
-2,6
9,1

-14,2
5,8
4,5
22,8
28,9
102,6
1,3
18,6

-8,6
-2,4
-10,9
4,3
4,6
9,8
-1,9
8,3

Tuinbouwproducten
w.v.: verse groente
inheems fruit
sierteelt b)
tuinbouwbereidingen

4.331
1.112
1.031
1.161
1.026

2.008
541
524
320
623

-0,7
-5,6
4,1
3,0
-4,0

-1,8
8,1
-8,0
-3,5
-3,1

-5,2
-13,1
1,5
-2,8
-4,7

-5,8
1,0
-13,4
-9,8
-2,5

18.395
7.655
4.791

8.005
3.039
1.305

-3,1
0,5
-4,7

-0,5
2,9
-6,5

-7,8
-9,5
2,5

3,6
7,2
3,2

Overige agrarische producten
w.o.: uitheemse producten
margarine, oliën envetten

a)Dezestatistiek betreft alleendegeregistreerde handel enheeft eenvoorlopig karakter. Vanwege deafschaffing vandegrensformaliteiten tussendeEU-lidstatenper1 januari 1993 isde
statistiek vandeintrahandel gebaseerdopdoor ondernemingen verstrekte gegevens. Omdat
kleine ondernemingen echtergeen(volledige) opgavehoeventedoenvanhunhandel metEUlanden, geven handelscijfers geenvolledig beeld.Volgens schattingen vanhetCBSisin 1995
84%(in1994:90%)vandetotale Nederlandse invoer uitandere EU-lidstaten geregistreerden
89%(in 1994:92%)vandetotale Nederlandse uitvoer naarandere EU-lidstaten.Voor deagrarische handel isniet bekend inwelke mate degeregistreerde handel dewerkelijkheid onderschat.Dehandelsstatistiek metderdelandenwordt samengesteld metbehulpvandouanedocumenten; deze registratie isinbeginsel volledig;b)Inclusief tuinbouwzaden.
Bron:CBS,Statistiek vandebuitenlandse handel;bewerking LEI-DLO.

van de hervorming van het EU-markt- en prijsbeleid. De uitvoerstatistiek laat
eenforse daling van de graanexport zien, maar een stijging van de uitvoer van
veevoeder(grondstoffen).
De invoer van veehouderijproducten nam in 1995fors toe. Die stijging is
vooral terug tevoerent o t de productgroep melk en zuivel,waarvan de invoer96

Tabel2.13 Uitvoer vanagrarischeproducten envoedingsmiddelen uit Nederland, 1995a)
Product(groep)

Waarde (i •nln.gld.)
wereld

Mutaties in %tenopzichte van
wereld

1994

w.o.
uit
EU

volume

prijs

volume

prijs

EU

Akkerbouwproducten
w.o.: aardappelen
veevoeder(grondstoffen)
akkerbouwbereidingen

12.868
1.093
3.830
7.422

8.861
812
3.282
4.324

1,0
-11,8
2,5
7,3

5,3
43,4
-3,8
3,6

-1,3
-5,3
-0,1
5,5

5,6
47,2
-5,5
6,3

Veehouderijproducten
w.v.: levende runderen
envarkens
varkensvlees
rund- en kalfsvlees
pluimvee en-vlees
eieren en eierproducten
ov.veeenvlees.
bereidingen
melk en zuivel
w.o.: kaas
boter
volle-melkpoeder
condens

18.641

15.013

2,1

-3,5

-3,9

-0,4

1.169
3.535
2.760
1.831
702

1.108
3.343
2.548
1.459
577

3,1
-6,9
-5,0
13,2
-2,9

1,3
1,9
-4,9
-11,2
-9,9

2,2
-7,8
-8,9
2,2
-8,6

2,2
2,6
-0,4
-5,9
-8,1

997
7.648
3.644
1.046
998
639

763
5.215
3.142
792
120
292

-6,3
8,7
3,3
10,9
21,8
-1,0

-6,0
-3,3
-4,6
-1,4
-3,1
-3,7

-3,4
-1,2
0,2
-6,9
10,1
-6,2

-5,3
0,4
-2,0
8.8
5,3
1,1

Tuinbouwproducten
w.v.: verse groente
inheems fruit
sierteeltb)
tuinbouwbereidingen

15.355
4.390
1.178
8.037
1.749

12.871
3.788
1.005
6.438
1.640

-2,9
0,6
3,7
-6,2
-0,3

-1,0
-5,0
-6,6
2,4
-2,4

-4,7
-3,1
-1,8
-7,3
0,8

-1,3
-3,8
-5,1
1,2
-2,6

Overige agrarische producten
w.o.: uitheemse producten
margarine, oliën en vetten

20.534
9.752
3.299

16.080
8.238
2.205

-2,1
0,8
-8,5

2,0
1,5
4.4

-4,4
-0,4
-13,2

3,6
2,9
2,1

a)zie noot avantabel 2.12;b)Inclusief tuinbouwzaden.
Bron:CBS,Statistiek vandebuitenlandse handel;bewerking LEI-DLO.

waarde met 28% steeg t o t bijna 5,0 miljard gulden. De invoer van volle-melkpoeder uit Frankrijk, Duitsland en Ierland werd verdubbeld, terwijl ook de invoer van magere-melkpoeder zeer sterk toenam. De groei van de invoer van
deze producten houdt zowel verband met deveranderde samenstelling van de
Nederlandse zuivelproductie (zie paragraaf 2.3.1), alsmet de uitvoer. De totale
zuiveluitvoer nam in 1995 met zo'n 5% toe. Het uitvoervolume van kaas, het
belangrijkste zuivelproduct, steeg met 3% door extra uitvoer naardeVS,Duitsland, Rusland en Oostenrijk. Erging veel meer boter naar Rusland,veel meer
volle- en magere-melkpoeder naar Brazilië en veel meer magere-melkpoeder
naar Japan, Indonesië, Thailand en Frankrijk.
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Hoeweldetotale uitvoerwaarde vanveehouderijproducten afnam,groeide de uitvoer van levende varkens met 11% naar een record van 5,5 miljoen
stuks.Vooral de uitvoer naar Frankrijk en Spanje trok aan.In het najaar werd
de export van varkens en varkensvlees naar Portugal enige tijd belemmerd
doordat blaasjesziekte was geconstateerd. Deexport van kalveren, volwassen
runderen en eendagskuikens (lagere exportrestituties) liep vrij sterk terug.
In 1995werden ongeveer evenveel tuinbouwproducten ingevoerd als in
1994, terwijl de uitvoerwaarde daalde. Van de invoer van verse groente en
fruit was ietsmeer dan de helft bestemd voor re-export. Bij de sierteeltproducten waren snijbloemen entuinbouwzaden belangrijk met invoerwaarden van
respectievelijk 490 en 160miljoen gulden. Erwerden 11% meer verse snijbloemen ingevoerd.Debelangrijkste leveranciersvan bloemen waren Israël,Kenia,
Zimbabwe enSpanje.Tegenover detoenemende invoer stond een stagnerende uitvoer van snijbloemen. In 1995 daalde de betreffende uitvoerwaarde met
2% t o t 3,7 miljard gulden, ondanks de prijsstijging van 4,5%.
2.7.2 De Nederlandse agrarische handel in EU-perspectief
Inde agrarische handel van de EUheeft Nederland een vooraanstaande
positie.Als blok heeft de EUeen aandeel van een vijfde van de wereldgoederenhandel. Ongeveer eentiende van de EU-handel bestaat uit agrarische producten, inclusief voedingsmiddelen, vis en hout. De agrarische invoer van de
EUuit de rest van de wereld bedroeg in 1994 139,9 miljard gulden en de uitvoer 98,3 miljardgulden.Integenstelling t o t Nederland isde EUalsgeheel dus
netto-importeur vanagrarische producten.Overigens heeft ook Nederland een
tekort op de agrarische handelsbalans met derde landen, onder meer door de
grote betekenis van uitheemse producten en veevoer.
Degezamenlijke agrarische handel van de EU-lidstaten isveel groter dan
dievan het EU-blok met de restvan dewereld,vanwege de onderlinge handel
tussen de lidstaten (intrahandel). In 1994bedroeg de intrahandel in agrarische
producten zo'n 230 miljard gulden. Het aandeel van de intrahandel in de totaleagrarische handel van de EU-12fluctueerde de laatste jaren tussen 70% en
75% bij de uitvoer entussen 55% en 65% bij de invoer. De agrarische uitvoer
van de EU-12 (inclusief intrahandel) steeg van 242,5 miljard gulden in "1987"
(dit ishet gemiddelde van dejaren 1986, 1987en 1988)t o t 333,8 miljard gulden in 1994.Deagrarische invoer nam ietsminder sterktoe,namelijk van 300,2
miljard gulden t o t 365,2 miljard gulden. Dit betekent dat het tekort op de
agrarische handelsbalans van de EUin deze periode kleiner isgeworden.
Bij de agrarische invoer van de EU had Nederland in 1994 een aandeel
van 12%,waarmee het na Duitsland (22%),Frankrijk (15%), Italië (14%) en het
Verenigd Koninkrijk (14%) de vijfde plaats op de ranglijst bezet. Na Nederland
volgen België/Luxemburg (8%),Spanje (7%) en Denemarken (3%).Bij de agrarische uitvoer staat ons land met 21% echter op de eerste plaats,voor Frankrijk
(20%), Duitsland (14%),België/Luxemburg (9%),hetVerenigd Koninkrijk (8%),
Italië (8%), Spanje (7%) en Denemarken (7%).
Net als die van Nederland is de agrarische handel van de EU breed samengesteld (tabel 2.14). Groente- enfruit(bereidingen) vormen zowel aan de
98

Tabel2.14 Depositie vanNederlandin deagrarischehandelvandeEU (inclusief intrahandel)
in 1994a)
EUt-invoer

Product

Totaal agrarisch
Levende dieren
Rundvlees
Varkensvlees
Pluimveevlees
Eieren
Melk en zuivel
Vis
Granen (bereidingen)
Groente-en fruit(bereidingen)
Suiker(bereidingen), honing
Cacao,chocoladee.d.
Veevoedergrondstoffen
Dranken
Tabak(swaren)
Oliehoudende zaden
Hout en kurk
Sierteelt
Dierlijke oliën en vetten
Plantaardige oliën en vetten
Bereide oliën en vetten

EU-uitvoer

in mrd. gld.

in%

NL-%

in mrd. gld

in%

NL-%

365,2

100

11,8

333,8

100

20,7

7,8
14,1
11,1
5,8
1,2
26,9
28,2
23,3
61,1
8,4
10,9
20,8
20,7
13,4
11,6
21,8
8,0
1,4
8,8
2,9

2,1
3,9
3,0
1,6
0,3
7,4
7,7
6,4
16,7
2,3
3,0
5,7
5,7
3,7
3,2
6,0
2,2
0,4
2,4
0,8

13,0
7,0
3,1
10,6
10,9
13,9
7,7
14,6
12,5
9,5
16,2
19,6
8,8
12,3
30,4
9,9
12,8
21,3
15,2
18,4

8,7
15,0
16,2
6,6
1,7
34,6
15,3
30,7
49,1
10,0
11,3
12,5
37,0
10,4
2,4
5,6
10,9
1,0
8,3
2,6

2,6
4,5
4,8
2,0
0,5
10,4
4,6
9,2
14,7
3,0
3,4
3,8
11,1
3,1
0,7
1,7
3,3
0,3
2,5
0,8

17,8
21,3
24,7
29,1
52,6
20,5
18,2
7,0
25,7
7,6
28,0
30,9
7,4
41,0
37,8
8,8
74,2
14,3
19,5
33,9

a)Door onvolledige registratie vande intrahandel moeten dezecijfersvoorzichtig worden
geïnterpreteerd;zie ook noot a)vantabel2.12.
Bron: Eurostat; bewerking LEI-DLO.

invoerkant als aan de uitvoerkant de belangrijkste productgroep. Producten
met een aandeel in de invoer en/of uitvoer van meer dan 5% zijn: zuivel,dranken, granen(bereidingen), vis, hout en kurk, en veevoedergrondstoffen.
Wisselend beeld Nederlands aandeel in EU-export
Nederland heeft in de EU-handel van veel producten een betrekkelijk
groot aandeel. Bij de invoer loopt dat uiteen van 3% voor varkensvlees t o t
30% voor oliehoudende zaden.Bijde uitvoer zijn de aandelen niet alleen hoger maar ook meer gespreid:van 7% voor granen(bereidingen) t o t zelfs een
monopolieachtige 74% voor sierteeltproducten. Door de kleinschalige structuur van de productie en handel en de open prijsvorming is overigens geen
sprake van een echt monopolie.
De aandelen van ons land in de EU-invoer en uitvoer zijn in de tijd aan
schommelingen onderhevig, maar vertonen bij veel producten een redelijke
stabiliteit. Zoschommelde het Nederlandse aandeel in de sierteeltuitvoer van
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de EUin hettijdvak 1986-1994tussen72%en 74%.Inde EU-export van andere
tuinbouwgewassen, zoalsversegroente, heeft Nederland indeze periode een
aandeel van ongeveer 45%. Bij de aardappelen heeft Nederland wat marktaandeel afgestaan aan Frankrijk en België/Luxemburg. Spanje iseen steeds belangrijker exporteur van verse groente geworden en had in 1994een aandeel
van23% inde EU-export. Daarentegen heeft Italiëop deversegroente-en ook
op de vers-fruitmarktterrein verloren.Degrootste exporteur vanversfruit binnen de EUisSpanje met een aandeel tussen de 33% en 39% vanaf 1985. België/Luxemburg en Nederland hebben hun aandeel in de vers-fruitexport van
de EUgeleidelijk vergroot.
Bij andere producten zijn grotere verschuivingen in aandelen opgetreden, zoals bij de levende dieren. Zo daalde het Nederlandse aandeel bij de
uitvoer van levend pluimvee van47% in 1986tot 27% in 1994. Frankrijk en het
Verenigd Koninkrijk exporteerden steeds meer levend pluimvee. In de uitvoer
van rundvee speelt Nederland een geringe rol met een aandeel van 4 % in
1994. Meer dan de helft van de exportrunderen kwam uit Frankrijk, maar van
de EU-uitvoer van rundvlees was eenvijfde Nederlands rundvlees. Frankrijk leverde ook een vijfde en Duitsland en Ierland hadden in 1994 beide een aandeel van 15%. Bij de uitvoer van varkens- en pluimveevlees is Nederland ook
sterk met aandelen van respectievelijk 25% en 29% in 1994. Degrote concurrent op de varkensvleesmarkt is Denemarken met een aandeel van rond de
34%. Bijhet pluimveevlees isFrankrijk deconcurrent meteenaandeelvan rond
de40%. Nederland verloor de laatste tien jaren zowel terrein op de varkensvleesmarkt alsop de pluimveevleesmarkt. Groeiers bij het varkensvlees waren
Frankrijk enSpanjeen bij het pluimveevlees België/Luxemburgenhet Verenigd
Koninkrijk. België/Luxemburg en Frankrijk wisten ook vanaf 1986een groter
marktaandeel te veroveren op de eiermarkt. Van de uitvoer van eieren uit de
lidstaten vande EUwas in 1994echter nog meer dande helft afkomstig uit Nederland. Frankrijk, Duitsland en Nederland zijn de belangrijkste herkomstlanden voor zuivel.Alle drie hadden ze een aandeel van zo'n 20% in 1994 in de
zuivelexport van de EU. Nederland en Frankrijk zijn de belangrijkste kaasleveranciers met elk eenaandeelvan25%.Het Franseaandeel isvanaf 1985 nauwelijks gewijzigd, maar het Nederlandse aandeel is wel eens wat hoger geweest. Nederland isook degrootste boterexporteur vande EU, de laatste jaren
met aandelen tussen 23% en 30%. Ierland en België/Luxemburg exporteren
ook veelboter. Frankrijk en Nederland zijn de grote exporteurs van volle-melkpoeder, terwijl Duitsland devoornaamste EU-exporteur van magere-melkpoeder is.Degrootste graanexporteur van de EUisFrankrijk met een aandeel van
zo'n 50%t o t 70% inde laatstejaren. Inde uitvoer van veevoedergrondstoffen
heeft Nederland met een aandeel van ruim 30% wel een belangrijke positie.
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3. RESULTATENVANSECTORENENBEDRIJVEN

3.1

Inleiding

Indit hoofdstuk wordt eenbeeldgeschetstvandeeconomischeenfinanciële gang van zaken in de land- en tuinbouw. Een belangrijke bron hiervoor
ishet Bedrijven-lnformatienet van LEI-DLO,waarin de definitieve uitkomsten
over 1994 beschikbaar zijn. In december 1995zijn al ramingen voor glastuinbouw- en champignonbedrijven en prognoses voor landbouwbedrijven gepubliceerd.Dezecijferszijnzonodig bijgesteld entevensaangevuld met gegevens
voor deopengrondstuinbouw. Inhetalgemeenworden deresultatenvan tuinbouwbedrijven weergegeven per kalenderjaar en die van de akkerbouw- en
veehouderijbedrijven per boekjaar, dat loopt van 1mei t o t en met 30 april.
In paragraaf 3.2 wordt ingegaan op de inkomensontwikkeling voor de
agrarische sector in zijn geheel. Persector ishet totaal van de productieactiviteiten endedaarmeeverbonden kostenop gespecialiseerde en niet-gespecialiseerde bedrijven geaggregeerd. Aan het eind van de paragraaf wordt een
beeld geschetst van de ontwikkeling van detoegevoegde waarde in de agrarische sector in de laatste 23 jaar.
Dedaaropvolgende paragrafen bestedenaandachtaande resultaten per
gemiddeld bedrijf voor de verschillende bedrijfstypen. Centrale kengetallen
zijn de opbrengsten per 100gulden kosten ter beoordeling van de rentabiliteit, het gezinsinkomen uit bedrijf per ondernemer voor inzicht in de inkomensvorming en de besparingen per bedrijf met het oog op vermogensvorming en continuïteit.

3.2
3.2.1

Sectorrekeningen
Sectorrekening akkerbouw en veehouderij

Deopbrengstwaarde vandeakkerbouw- enveehouderij isin 1994/95 met
3% gestegen tot een bedrag van ruim 24,2 miljard gulden (tabel 3.1). Het productievolume verminderde met ruim 1% en degemiddelde opbrengstprijs verbeterde met bijna 4 % . Deze stijging komt geheel voor rekening van de veel
hogere opbrengstprijzen indeakkerbouw endevarkenshouderij.Inde overige
bedrijfstakken trad een daling op. Lagere prijzen en een kleinere productie
zorgden ervoor dat de productiewaarde in de legpluimveehouderij voor het
eerstsinds 1980/81beneden de 1miljard gulden kwam.Ook inde kalvermesterij, de varkenshouderij en de akkerbouw nam het productievolume af.
Voor 1995/96iseen afname van detotale opbrengstwaarde met 850 miljoen gulden geraamd (tabel 3.1). Deteruggang was iets groter dan het lichte
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Tabel3.1 Opbrengstwaardevandeakkerbouw en veehouderij (inclusief interne leveringen)
Subsector

Waarde (min.i 3ld.)

Mutaties in %t.o.v. .voorgaandjaar
volume

prijs

1993/94

1994/95
(v)

1995/96
(r)

94/95
(v)

95/96
(r)

94/95
(v)

95/96
(r)

Rundveehouderij
w.v.: melk
vlees
Kalvermesterij
Varkenshouderij
Legpluimveehouderij
Vleeskuikenhouderij
Akkerbouw

11.410
8.560
2.660
1.730
4.990
1.115
1.270
3.045

11.170
8.445
2.545
1.580
5.360
915
1.330
3.865

10.655
8.300
2.175
1.510
5.580
1.015
1.255
3.360

1,0
1,0
1,0
-3,0
-2,0
-1,5
5,5
-6,5

0,0
0,0
0,5
0,5
0,0
-2,0
2,5
3,5

-3,0
-2,5
-5,0
-5,5
10,0
-17,0
-0,5
36,0

-5,0
-2,0
-15,0
-5,0
4,0
13,5
-8,0
-16,0

Totaal

23.560

24.220

23.375

-1,0

1,0

4,0

-4,0

herstel van het vorigejaar. Evenals in 1992/93 en 1993/94was de vermindering
het gevolg van lagere prijzen (-4%), terwijl het productievolume enigszins toenam. Ten opzichte van het topjaar 1989/90 is de totale productiewaarde in
1995/96 met zo'n 4 miljard gulden gedaald.Vooral in de rundveemesterij en
de akkerbouw was in 1995/96sprake van een sterke vermindering van de productiewaarde, terwijl in de legpluimveehouderij een duidelijk herstel optrad.
Zowel non-factorkosten alsfactorkosten stabiel
In 1994/95 kwamen de totale non-factorkosten iets lager uit dan in het
voorgaande jaar (tabel 3.2). Bij een nagenoeg gelijkblijvende prijs nam het volume licht af. Alleen het verbruik van veevoer nam beperkt toe. Met name in
de rundveehouderij werd meer krachtveevoer aangekocht. Datwerd deels gecompenseerd door een lager voerverbruik in de varkenshouderij. De prijs van
veevoer ging voor het derde achtereenvolgende jaar omlaag,alwas de daling
minder dan men op grond van de verlaging van de graanprijzen in de EU zou
verwachten. Intien jaar ishet veevoer zo'n 35% goedkoper geworden.
Voor 1995/96worden ietslagere non-factorkosten geraamd.Deze kosten
komen uitop eenkleine 18miljard gulden envertegenwoordigen daarmee bijna 60%van detotale kosten.De inzet van deze productiemiddelen daalt met
1%,terwijl de prijs met een half procent stijgt.Aan de volumekant komt de afname bijna volledig voor rekening van het veevoeder. Aan de prijzenkant is
sprake van elkaar gedeeltelijk compenserende ontwikkelingen. Het uitgangsmateriaal wordt goedkoper vooral doordat de kalveren voor de mesterij 30%
in prijs omlaag gaan,terwijl zaaizaad en pootgoed voor de akkerbouw bijna
een kwart duurder worden. De prijs van kunstmest issterk gestegen en komt
terug op het niveau van 1991/92.
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Tabel3.2 Sectorrekening vandeakkerbouw enveehouderij (inclusief interne leveringen)
Waarde (min.i 3ld.)

Mutaties in %t.o.v .voorgaand jaar
volume

1993/94

prijs

1994/95
(v)

1995/96
(r)

94/95
(v)

95/96
(r)

94/95
(v)

95/96

23.560
665
24.225

24.220
840
25.060

23.375
880
24.255

-1,0

1,0

4,0

-4,0

-0,5

1,0

4,0

-4,0

7.820
1.175
510
2.390
1.965

7.790
1.115
460
2.370
1.975

7.505
1.060
550
2.390
1.990

0,5
-2,0
-8,0
-1,0
-2,0

-3,0
2,0
2,0
-1,0
0,5

-1,0
-3,0
-1,5
0,5
2,5

-0,5
-6,5
16,5
2,0
0,5

4.260

4.350

4.470

0,0

0,5

2,0

2,0

18.120

18.060

17.965

-0,5

-1,0

0,0

0,5

9.085
3.335

8.980
3.560

9.060
3.400

-3,0
-1,5

-1,0
0,5

1,5
8,0

2,0
-5,0

Totale factorkosten

12.420

12.540

12.460

-2,5

-0,5

3,5

0,0

Totale kosten

30.540

30.600

30.425

-1,0

-1,0

1,5

0,5

6.105

7.000

6.290

-0,5

5,5

15,0

-15,0

Opbrengsten
Overige opbrengsten a)
Totale opbrengsten
Veevoeder
Uitgangsmateriaal
Meststoffen
Werktuigen
Gebouwen
Overige grondstoffen
en diensten
Totaal non-factorkosten
Arbeid
Vermogen en grond b)

Netto toegevoegde
waarde

(D

a)Onderandere:werk voor derden,agri-toerisme en MacSharry-premies;b)Grondkosten op
pachtbasis;deprijsmutatie van hetvermogen betreft de rentevoet endeprijzenvan de kapitaalgoederen.

Ondanks de kleinere inzet van arbeid en kapitaalgoederen veroorzaakte
de rente- en loonontwikkeling in 1994/95wat hogere factorkosten in de landbouw. In 1995/96 dalen deze kosten weer enigszins t o t iets minder dan 12,5
miljard gulden.Hetvolume vande arbeid neemt opnieuw af, bijverder stijgende loonkosten per uur. Voor de ondernemers werd een uurloon ingerekend
van ƒ36,35 tegen ƒ35,66 in 1994/95.Erworden meer kapitaalgoederen ingezet.Vooral deforse daling van de rentevoet -van 6% tot 5,5% -heeft deze inzet goedkoper gemaakt.
Stijging toegevoegde waarde in 1994/95en daling in 1995/96
Denetto toegevoegde waarde ishet bedragdat resulteert alsde non-factorkostenvandeopbrengstenwordenafgetrokken.Tussenhettopjaar 1989/90
en 1993/94 isde toegevoegde waarde van de landbouw met ruim een derde
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gedaald. In 1994/95 was er voor het eerst sinds vier jaar weer sprake van een
herstel dat resulteerde in een bedrag van 7 miljard gulden (tabel 3.2). De stijging werd veroorzaakt door de sterk verbeterde prijsverhouding (+15%). Wel
waser een kleine teruggang in het volume van detoegevoegde waarde doordat het volume van de productie sterker daalde dat van de non-factorkosten.
In 1995/96issprake van eensterketeruggang van de netto toegevoegde
waarde (tabel 3.2),vooral door lagere opbrengstprijzen. Doordat het volume
van de opbrengsten sterker toeneemt dan dat van de non-factorkosten, geeft
het volume van de toegevoegde waarde een vrij sterke stijging te zien.
Deverhouding vandetoegevoegde waarde en defactorkosten -het zogenaamde dekkingspercentage - bedroeg in 1993/94 nog geen 50%. Dit was
het laagste percentagesindsdeaanvangvandeopstelling vandeze sectorrekening aan het eind van dejaren zestig.In 1994/95steeg het genoemde percentage naar 56,maar in 1995/96waserweer eenverslechteringt o t ietsboven het
minimum van 1993/94. In de afgelopen vier jaar kwam het gemiddelde dekkingspercentage uit op ongeveer 52,tegen 71 in de vier jaar daarvoor.
Toegevoegde waarde rundveehouderij daalt verder
In 1994/95 verminderde de opbrengstwaarde van de rundveehouderij
(melkvee, mestveeenschapen) met 1%t o t 11,8miljard gulden (tabel 3.3). Het
effect van de prijsdaling was sterker dan dat van de volumegroei. De non-factorkosten namen toe door het grotere veevoerverbruik. Dit resulteerde in een
daling vandetoegevoegde waarde met450miljoen gulden.Incombinatie met
gestegen factorkosten leidde dit tot eenteruggang van het dekkingspercentage van 54 naar 48.
Voor 1995/96 ishet beeld voor de rundveehouderij verder verslechterd.
De opbrengstwaarde neemt onder invloed van dalende prijzen verder af. De
totale non-factorkosten blijven nagenoeg gelijk, mede door een forse vermindering van het voerverbruik. Detoegevoegde waarde daalt dan ook opnieuw,
ditmaal met zo'n 500 miljoen gulden. Ten opzichte van 1992/93 isde toegevoegdewaarde metcirca 1 miljardguldenteruggelopen. Doordat defactorkosten procentueel minder dalendandetoegevoegde waarde komt het dekkingspercentage uit op een nieuw dieptepunt (42%). Men moet teruggaan t o t het
extreem droge jaar 1976/77 om een vergelijkbaar slecht cijfer te vinden.
Intensieve veehouderij trekt de opgaande lijn in 1994/95 door
In 1994/95 herstelde detoegevoegde waarde van de intensieve veehouderij zichvan het lage niveau in het voorafgaande jaar. Ditwas een gevolg van
een hogere opbrengstwaarde en een daling van de non-factorkosten en dan
vooral vanveevoer. Deopbrengstwaarde verbeterde door hogere opbrengstprijzen indevarkenshouderij,deoverigetakken vande intensieve veehouderij
moesten juist genoegen nemen met lagere prijzen (tabel 3.1). Met uitzondering van de vleeskuikenhouderij verminderde het volume in alle takken. Doordat ook de factorkosten iets lager uit kwamen, steeg het dekkingspercentage
van 31 in 1993/94 naar 50 in 1994/95.
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Tabel3.3 Resultatenper subsectorin delandbouw (inmiljoenen guldens)
Subsector

1993/94

1994/95
(v)

1995/96
(r)

Rundveehouderij
totale opbrengsten a)
non-factorkosten
toegevoegde waarde
factorkosten
totale kosten

11.930
7.460
4.475
8.300
15.760

11.790
7.765
4.025
8.425
16.190

11.295
7.780
3.510
8.330
16.110

Intensieve veehouderij
opbrengsten a)
non-factorkosten
toegevoegde waarde
factorkosten
totale kosten

9.115
8.445
670
2.170
10.615

9.200
8.125
1.075
2.145
10.270

9.380
7.890
1.490
2.115
10.005

Akkerbouw
opbrengsten a)
non-factorkosten
toegevoegde waarde
factorkosten
totale kosten

3.175
2.215
960
1.945
4.160

4.070
2.170
1.900
1.970
4.140

3.580
2.290
1.290
2.015
4.305

a)Wijkt afvandeproductiewaarde intabel 3.1 door bijtelling overige opbrengsten (zievoetnoot a) bijtabel 3.2).

In 1995/96gaatdetoegevoegde waarde verder omhoogt o t bijna 1,5 miljard gulden, iets boven het niveau van 1992/93. Net als in het voorafgaande
jaar stijgt deopbrengstwaarde endalende non-factorkosten (tabel 3.3).Deopbrengstprijzen in de varkenshouderij verbeteren met 4%,terwijl de prijs van
consumptie-eieren zichvoor een groot deel herstelt van deterugval in het het
voorafgaande jaar. Indeoverigetakken vande intensieveveehouderij issprakevan prijsdalingen. Deafname van de non-factorkosten komt vooral voor rekening van het uitgangsmateriaal: de nuchtere kalveren zijn 30% goedkoper
geworden. Daarnaast zijn het verbruik en de prijsvanveevoer ietsgedaald.De
factorkosten nemen opnieuw af,waardoor deverhoudingtussen toegevoegde
waarde en factorkosten verbetert tot 70%.
1994/95 gunstig jaar voor de akkerbouw
Detoegevoegde waarde van de akkerbouw bevond zich in 1992/93 op
een historisch dieptepunt. Na het ingezette herstel in 1993/94verdubbelde de
toegevoegde waarde in 1994/95. Eenniveau van 1,9 miljard gulden was sinds
1983/84 niet meer bereikt. Deverbetering was vooral het gevolg van een toename van de opbrengstwaarde met 800 miljoen gulden,terwijl de non-factorkosten iets omlaag gingen (tabel 3.3). Degemiddelde opbrengstprijs verbeterde met 36%,onder invloedvande zeer forse stijging van de prijsvan consump105

tieaardappelen. Het totale productievolume nam met 6% af. Doordat de factorkosten nagenoeg gelijk bleven, liep het dekkingspercentage op van 49 in
1993/94 t o t 96 in 1994/95.
Voor 1995/96 iseen afname van de productiewaarde geraamd naar een
"normaal" niveau. Deopbrengstprijzen vertonen over vrijwel de gehele linie
een daling. De productie neemt toe, vooral door hogere opbrengsten van tarwe en consumptie- enfabrieksaardappelen. De non-factorkosten gaan,bij een
gelijkblijvend volume, omhoog door hogere prijzen voor zaaizaad en pootgoed en voor kunstmest. Door deze ontwikkelingen daalt de toegevoegde
waarde met een derde. Detotale factorkosten stijgen enigszins,zodat een verhouding tussen toegevoegde waarde en factorkosten resteert van 64%.
3.2.2

Sectorrekening glastuinbouw

Sterke verbetering netto toegevoegde waarde in 1994...
Deopbrengstwaarde van de glastuinbouw kwam in 1994circa 430 miljoen gulden hoger uit dan in 1993 (tabel 3.4). Na tweejaren van neergang

Tabel3.4 Sectorrekening vande glastuinbouwsector

\Waardea)

Mutaties in %t.o.v.

voorgaanc 1jaar

I[min. gld.)
volume
1993

1994

1995
(r)

1994

Opbrengsten

8.150

8.580

8.340

1,5

Energiekosten
Uitgangsmateriaal
Meststoffen enov. mat.
Afleveringskosten
Duurzame productiemidd.
Ov.goederen en diensten

1.290
1.070
655
670
1.650
490

1.210
1.145
635
730
1.590
490

1.235
1.160
645
740
1.560
500

Totaal non-factorkosten

5.825

5.800

Arbeid
Vermogen b)

2.815
665

Totaal factorkosten

prijs
1994

1995
(r)

0,5

3,5

-3,0

-6,5
6,0
-3,0
6,5
-4,0
-2,0

-3,5
1,0
1,0
1,0
-2,5
1,0

0,5
1,0
0,0
2,0
0,5
2,5

6,0
0,5
1,0
0,5
0,5
1,0

5.840

-1,5

-1,0

1,0

2,0

2.815
640

2.810
630

-2,0
-3,5

-1,0
-2,5

2,5
0,0

1,0
0,5

3.480

3.455

3.440

-2,5

-1,5

2,0

1,0

Totale kosten

9.300

9.255

9.280

-1,5

-1,0

1,0

1,5

Netto toegevoegde
waarde

2.325

2.780

2.500

8,0

3,5

11,0

-13,0

1995
(r)

a)Inclusief BTW;b)Deprijsmutatiesbetreffen derentevoetendeprijzenvankapitaalgoederen.
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werd bijna het niveauvanhet recordjaar 1991bereikt. Detoename washet gevolgvan eengroter productievolume (+1,5%) en een hogere gemiddelde opbrengstprijs (+3,5%). Vooral de glasgroenteteelt profiteerde van een forse
prijsstijging, die gepaard ging met een lagere productie (zie tabel 2.8). In de
snijbloemen- en potplantenteelt waswel sprakevan een toename van het volume, bij vrijwel ongewijzigde prijzen (zietabel 2.9).
De non-factorkosten bleven in 1994vrijwel gelijk. Bijeen iets hogere gemiddelde prijs (+1%) daalde het volume met 1,5%. Devermindering van het
energieverbruik compenseerde de stijging uit 1993.Hier stond een grotere inzet van uitgangsmateriaal en afleveringskosten (veilingkosten) tegenover.
Dewaarde van defactorkosten ging in 1993omlaag,voor het eerst sinds
deopstelling vandesectorrekening voor deglastuinbouw in 1975.In 1994was
eropnieuw sprakevaneenvermindering door eenafname van hetvolume van
zowel arbeid alsvermogen met respectievelijk 3,5% en 2%.
Doordat de opbrengstwaarde in 1994sterksteegende non-factorkosten
nagenoeg gelijk bleven, resulteerde een stijging van de netto toegevoegde
waarde met bijna 20%tot een bedragvan2,8 miljard gulden.Datwaszo'n 300
miljoen gulden minder dan in het topjaar 1991 (tabel 3.5). In de glasgroenteteelt bedroeg de verbetering van de netto toegevoegde waarde 50%. De stijgingen inde snijbloementeelt en potplantenteelt waren minder groot. De ontwikkelingen in netto toegevoegde waarde en factorkosten resulteerden erin
dat het dekkingspercentage voor detotale glastuinbouw verbeterde van 67 in
1994t o t 80 in 1995.
... maar lichte terugval in 1995
Voor 1995 wordt de totale productiewaarde van de glastuinbouw ongeveer 2,5% lagergeraamd (tabel3.4).Inalleafzonderlijke glastuinbouwsectoren issprake van lagere opbrengstprijzen, maar het sterkst in de glasgroenteteelt (zietabel 2.8 en 2.9). De prijzen van de non-factorkosten worden gemiddeld2% hoger geraamd.Vooral de hogere prijsvoor energie (+6%) speelt hierbij een belangrijke rol. De inzet van productiemiddelen zal naar verwachting
net als in 1994ietslager uitkomen.Opnieuw worden voor de ingezette arbeid

Tabel3.5

Opbrengstwaarde en netto toeg evoegdt ; waarde van de gli
(min. gld.)
Totaal
opbrengst

1990
1991
1992
1993
1994
1995(r)

7.800
8.625
8.085
8.150
8.580
8.340

Glasgroente

Snijbloemen

istuinbouwstertoren

Potplanten

NTW

opbrengst

NTW

opbrengst

NTW

opbrengst

2.750
3.090
2.420
2.325
2.780
2.500

2.605
3.010
2.535
2.410
2.635
2.485

1.035
1.230
750
650
975
830

3.280
3.540
3.480
3.575
3.665
3.610

1.120
1.235
1.065
1.120
1.215
1.140

1.915
2.075
2.070
2.165
2.280
2.245

NTW
595
625
600
555
590
530
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De(nominale)ontwikkelingvandenettotoegevoegdewaardevanakkerbouw, rundveehouderij,intensieveveehouderijenglastuinbouwoverdeperiode1973/74-1995/96wordt
weergegeven inonderstaandegrafiek.Delaatstejarenschommelthetgezamenlijkeaandeel
vandezevier sectoren rond de75%vandetotale nettotoegevoegde waardevande hele
land- entuinbouw in Nederland.
Hetaandeelvanderundveehouderij indetotale nettotoegevoegdewaarde bedroeg
zowel indeperiode 1973/74-1983/84alsinperiode 1984/85-1995/96ongeveer47%.Hetaandeelvande intensieveveehouderij iseveneens min of meer gelijk gebleven (circa 15%).In
beidesectorenzijnerevenweltussendeafzonderlijkejaren groteverschillen.Het aandeel
vandeakkerbouwdaalde indeaangegevenperiodenvanruim21%tot bijna 13%.Dit ging
gepaardmeteentoenemend aandeelvandeglastuinbouw endanvooral vandesnijbloemen- en de potplantenteelt. De glastuinbouw vertegenwoordigde de laatste 12jaar een
kwart van detoegevoegde waardevande heleagrarische sector.

Miljard gulden
12 i -

10 -

6 -

2 -

73/74

75/76

77/78

?9/8

° 81/82

83/84

85/86

87/88

89/90

91/92

93/94

95/%

Jaar
I Akkerbouw H Rundveehouderij WÈ Intensieveveehouderij L I Glastuinbouw

Tussen1973/74en 1989/90isdenettotoegevoegde inallesectoren(nominaal)gestegen,variërendvangemiddeld 2%perjaar indeakkerbouwtot 7% perjaar indeglastuinbouw. Indeeerste helft van dejaren negentig isdetendens omgeslagen en verminderde
denettotoegevoegde waarde indeakkerbouw, de intensieve veehouderij ende rundveehouderij met respectievelijk gemiddeld 4%,7% en6,5% perjaar. Na 1989/90waser alleen
indeglastuinbouw nogtweejaarsprakevaneentoename,waarna ookdaareendalingzijn
intrede deedvangemiddeld ruim 5% perjaar. Detotale nettotoegevoegdewaarde issinds
1989/90met 25%gedaald.Meer dantweederde deelvan dezedaling kwam voor rekening
van de rundveehouderij.
Figuur3.1 Deontwikkeling vandenetto toegevoegde waarde op langere termijn
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en kapitaal een afnemend volume en licht stijgende prijzen geraamd. De in
1993 ingezette daling van de factorkosten gaat dus ook in 1995 nog door.
De netto toegevoegde waarde daalt in 1995volgens de raming met 10%
naar 2,5 miljard gulden. De teruggang doet zich in elk van de drie glastuinbouwsectoren voor, maar is het sterkst in de glasgroenteteelt (tabel 3.5). Ondanks de dalende factorkosten loopt het dekkingspercentage terug naar 73.

3.3

Akkerbouwbedrijven

Hetgemiddelde akkerbouwbedrijf uit het Bedrijven-lnformatienet omvat
48 ha cultuurgrond. Hiervan wordt 18% beteeld met suikerbieten, 28% met
aardappelen en 28% met granen. De bedrijfsresultaten van de akkerbouwbedrijven zijn in 1994/95, na een dieptepunt in 1992/93, verder verbeterd (tabel 3.6). Dit was het gevolg vanfors hogere prijzen voor poot- en consumptieaardappelen en zaaiuien (zie tabel 2.3). De kg-opbrengsten van zaaiuien
(-35%), zomergerst, suikerbieten en consumptieaardappelen zijn echter gedaald en lagen gemiddeld over alle gewassen 9% onder het niveau dat onder
genormaliseerde omstandigheden magwordenverwacht. Deopbrengsten-kostenverhouding van het gemiddelde akkerbouwbedrijf verbeterde in 1994/95
met 21 procentpunten en kwam weer boven 100%.
Het gezinsinkomen uit bedrijf bedroeg gemiddeld 105.000 gulden per
ondernemer. Dat was het hoogste niveau sinds 1983/84. Hoewel ook in de
Veenkoloniën een aanmerkelijke verbetering optrad,bleven de inkomens daar
duidelijk achter bij die in de kleigebieden.Van alle ondernemers op de akkerbouwbedrijven behaalde in 1994/95slechts4%een negatief gezinsinkomen uit
bedrijf. Ondanks de toename van de afdrachten aan de fiscus en de gezinsuitgaven resteerde er een gemiddelde besparing van 78.000 gulden per bedrijf,
wat in scherp contrast staat met de uitkomsten in de drie voorgaande jaren.
Driekwart van de akkerbouwbedrijven realiseerde positieve besparingen.
Bedrijfsresultaten 1995/96op normaal niveau ...
Voor 1995/96iseenduidelijke terugval vande prijzenvan de akkerbouwproducten geraamd.Vooral de prijzen van consumptie- en pootaardappelen
en zaaiuien dalen sterk (zie tabel 2.3).Toch ziet het er naar uit dat de gemiddelde opbrengstprijzen hoger zullen zijn dan het onder genormaliseerde omstandigheden te verwachten niveau.
Deprijsdalingwordt enigszinsgecompenseerd door de ietshogere kg-opbrengsten.Ondanksdezestijging liggen defysieke opbrengsten nog 7% beneden het niveau dat onder genormaliseerde omstandigheden mag worden verwacht. Persaldo dalen de bedrijfsopbrengsten in 1995/96met 12% ten opzichte van het voorgaande jaar.
Dekosten indeakkerbouw stijgen naar verwachting met 4%. Deverhouding van opbrengsten en kosten verslechtert door deze ontwikkelingen in
1995/96met 15procentpunten en komt uit op 89% (tabel 3.6). Het gemiddelde
gezinsinkomen uit bedrijf daalt naar 57.000gulden per ondernemer, wat bijna
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Tabel3.6 Bedrijfsresultaten, inkomen enbesparingen van akkerbouwbedrijven
Nederland

Grotere bedrijven
totaal

Centraal Zuidwest. Veenkleikleikologebied
gebied
niën

8.320
55,3
259
91
1,30

990
68,5
353
120
1,44

2.130
45,7
277
94
1,22

2.540
55,9
230
82
1,28

1.510
64,9
237
88
1,30

2.190
22,3
79
29
1,08

Opbrengst per 100 gulden kosten (pachtbasis)
99
101
1981/82-1985/86
91
92
1986/87-1990/91
88
1991/92-1995/96 (r)
90

95
89
91

107
99
95

105
91
89

93
89
85

79
74
69

93
78
83
109
93

95
79
88
115
95

85
75
89
111
86

83
84
83
87
87

67
59
67
82
70

Gezinsinkomen uit bedrijf, x 1.000 gulden per ondernemer
102,8
1981/82-1985/86
70,1
80,8
69,8
78,4
1986/87-1990/91
55,9
61,2
59,9
54,3
62,1
81,0
1991/92-1995/96 (r)
74,8

87,4
54,0
65,0

56,8
54,5
41,8

27,2
22,6
13,6

39,6
32,7
29,3
50,9
56,0

14,2
2,1
7,8
29,1
15,0

14,4
13,6
0,6

-1,5
-1,2
-1,9

-12,2
-9,5
-9,4
10,0
24,0

-8,4
-18,4
-4,6
18,0
3,0

Aantal bedrijven(1994/95)
Ha per bedrijf
Sbe per bedrijf
Nge per bedrijf
Ondernemers per bedrijf

1991/92
1992/93
1993/94
1994/95
1995/96 (r)

1991/92
1992/93
1993/94
1994/95
1995/96 (r)

10.510
48,4
221
78
1,25

Noord.
kleigebied

Kleinere
bedrijven

87
76
83
104
89

52,1
18,7
38,4
105,4
57,0

Besparingen, x 1.000 gulden per bedrijf
16,3
1981/82-1985/86
13,8
1986/87-1990/91
1991/92-1995/96 (r)
11,6
1991/92
1992/93
1993/94
1994/95
1995/96(0

1,3
-37,0
0,9
78,0
15,0

88
78
85
106
91

57,1
21,1
43,8
122,3
66,0

79,6
19,7
36,7
152,1
86,0

80,7
22,6
50,5
163,9
87,0

48,9
22,2
62,1
134,3
57,0

21,3
16,9
15,5

11,1
6,3
22,2

33,6
30,5
25,3

22,2
16,7
21,7

3,1
-40,5
2,1
94,0
19,0

14,8
-50,4
-15,3
126,0
36,0

18,9
-55,6
2,6
130,0
30,0

-4,1
-26,1
31,9
101,0
6,0

.

een halvering isten opzichtevan 1994/95.Opde grotere bedrijven in het Noordelijk en het Centraal kleigebied ishet inkomen ongeveer 30.000 gulden hoger. Inhet Zuidwestelijk kleigebied zijnde inkomens het sterkstgedaald,doordat daar de consumptieaardappelen en de zaaiuien een groter aandeel in het
bouwplan hebben. Op de grotere bedrijven in de Veenkoloniën, waar de fa110

brieksaardappelen (een marktordeningsproduct) een belangrijke rol spelen,is
het inkomen daarentegen licht gestegen, maar komt het desondanks niet boven het algemeen gemiddelde uit.
Insamenhang met deterugval van het inkomen isin de akkerbouw een
dalingvandegemiddelde besparing geraamd van78.000gulden in 1994/95 tot
15.000gulden per bedrijf in 1994/95. De besparingen lopen op de grotere bedrijven uiteen van 6.000gulden in het Zuidwestelijk kleigebied tot 36.000 gulden in het Noordelijk kleigebied,terwijl zeop de kleinere akkerbouwbedrijven
slechts 3.000 gulden bedragen.Alleen indeVeenkoloniën nemen de besparingen naar verwachting toe onder invloed van de iets hogere inkomens en lagere belastingafdrachten. Deze laatste hangen samen met de ongunstige bedrijfsuitkomsten in voorgaande jaren.Inde eerste helft van dejaren negentig
komen de besparingen op het gemiddelde akkerbouwbedrijf uit op een kleine
12.000 gulden per jaar. Dat was minder dan in de jaren tachtig, wat t o t de
conclusie leidt dat met het gunstige jaar 1994/95 de neerwaartse tendens niet
isomgebogen (tabel 3.6).
... maar voor 1996/97 tekent zich een daling af
Degraanvoorraden indewereld zijn historisch gezien laag,wat positieve
gevolgen voor de prijs kan hebben. Door het droge begin van de zomer in
Noordwest-Europa zullen hier de fysieke opbrengsten lager uitkomen maar in
grote delen van Zuid-Europa zullen zetoenemen, omdat daar voor het eerst
sindsjarenweer grote hoeveelheden regenzijngevallen.Het Europese aardappelareaal isin 1996naar schatting ongeveer 4 % groter dan in 1995. In Nederland neemt het areaal aardappelen met ruim 5.000 ha toe. Volgens de eerste
ramingen zullen de opbrengsten per hectare in Europa, na een daling van 3%
in 1995,met4 %stijgen.Erwordt danook eentotale productie-uitbreiding van
8% verwacht, wat de prijsvorming verder onder druk zal zetten.
Deopbrengstprijzen van akkerbouwproducten lagen in 1995/96 gemiddeld4 % boven het normale niveau.Het zieter,vooralvanwege dete verwachten lagereaardappelprijzen, niet naar uitdatdit peil in 1996/97zalworden gehandhaafd. Aan de kostenkant worden geringe prijsstijgingen voorzien. De
meestwaarschijnlijkeverwachting opdit moment isdanook een verslechtering
van de ruilvoet en daarmee een daling van de inkomens in de akkerbouw.
Schaalvergroting akkerbouw zal doorgaan
Het voorgaande betekent dat de neerwaartse tendens in de resultaten
van de Nederlandse akkerbouw in het onlangs afgelopen boekjaar niet ten
goede isveranderd. Ineen enige tijd geleden verschenen LEI-publikatie (Mulder et al., 1996)wordt onder meer voor de akkerbouw teruggeblikt op de periode 1980-1994 en een visie ontwikkeld voor de periode 1996-2000. In de
eerstgenoemde periode werd de akkerbouw geconfronteerd met een ongunstige ontwikkeling van de prijsverhouding tussen producten en productiemiddelen, die slechtsten dele isgecompenseerd door een positieve ontwikkeling
van de productiviteit. De inkomens gaven sterkejaarlijkse fluctuaties te zien.
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Eenaantal negatieve externe factoren kan ertoe leiden dat de rentabiliteit van de akkerbouw in de komende jaren verder onder druk komt te staan.
Een ervan ishet beleid ten aanzien van de gewasbescherming (zie ook paragraaf 4.2.2). Eenverbod op een deel van de bestaande middelen en een strenger toelatingsbeleid van nieuwe middelen kan leiden t o t een grotere ziektedruk en lagere opbrengsten. Eentweede, minstenszo belangrijke,factor iseen
verdere druk op de opbrengstprijzen. De negatieve factoren kunnen voor een
deel worden opgevangen door technische ontwikkeling en kwaliteitsverbetering die moet leiden t o t hogere opbrengstprijzen. Een mogelijkheid daartoe
isom over te schakelen van de meer gangbare bedrijfsvoering naar een meer
duurzame vorm. Het blijkt dat een geïntegreerde vorm van akkerbouw geen
verslechtering van de rentabiliteit t o t gevolg hoeft te hebben. Wanneer de
rentabiliteit van de akkerbouw inderdaad verder onder druk komt, zal dit een
toename van het aantal bedrijfsbeëindigingen eneenverdergaande schaalvergroting t o t gevolg hebben. Aannemelijk is dat tegelijk het aantal nevenberoepsbedrijven in deze sector zal stijgen.

3.4

Melkveebedrijven

Het gemiddelde melkveebedrijf uit het Bedrijven-lnformatienet had in
1994/95 een oppervlakte van 30,7 hectare cultuurgrond en een referentiemelkquotum van 331.000 kg. Daarnaast werd gemiddeld nog 17.000 kg melk
geleasd.Ten opzichte van 1993/94heeft een verruiming van het melkquotum
plaatsgevonden met 0,53%, door verdeling van de toegekende quota voor
SLOM-boeren. In 1993/94was die hoeveelheid verwerkt in een landelijke verevening van 0,6% van het quotum.
Per hectare cultuurgrond werd in 1994/95 11.400kg melk geproduceerd,
waarvan 96% aan de fabriek werd afgeleverd;de resterende 4 % werd op het
eigen bedrijf verwerkt, vervoederd of geconsumeerd. De melkproductie per
koewas met gemiddeld 6.960 kg ongeveer 1,5% hoger dan in het voorafgaande boekjaar, maar het vetgehalte kwam iets lager uit. Deveebezetting bleef
met 1,64 melkkoeien per hectare cultuurgrond nagenoeg gelijk. De ontvangen
melkprijs daalde slechts weinig. Na aftrek van de betaalde superheffing (gemiddeld ƒ0,24 per 100kg melk) resteerde een nettomelkprijs van ƒ 77,35 per
100kg,tegenover ƒ 77,70 in 1993/94. De prijzen van het verkochte vee lagen
in 1994/95 iets lager dan in het voorgaande jaar, waardoor de omzet en aanwas met bijna 60gulden daalde tot 990gulden per koe.Devoerkosten stegen,
vooral door een grotere hoeveelheid, met 115gulden per koe. De kosten voor
diergezondheid enveeverbetering bleven nagenoeg gelijk.Welwasereen forsedaling in de kosten voor meststoffen.Al met al ging het saldo van opbrengsten entoegerekende kosten met 70gulden omlaag tot 4.730 gulden per koe.
Grote spreiding in

rentabiliteit

De gemiddelde prijs van het totale productiepakket van de melkveebedrijven bleef in 1994/95vrijwel gelijk,terwijl dievande productiemiddelen bij112

Tabel3.7 Bedrijfsresultaten, inkomen enbesparingen van melkveebedrijven
Nederland

Grotere bedrijven

Kleinere
bedrijven

totaal

Nrd. klei
enveenweidegeb.

West.
weidegebied

26.500
34,2
283
92
1,46

5.700
42,5
324
103
1,46

5.100
32,5
270
88
1,32

15.800
31,8
273
89
1,50

5.200
12,9
98
32
1,13

kosten (pachtbasis)
87
91
94
90
82
84

92
99
89

89
93
83

91
93
83

72
74
63

91
91
90
88
85

86
86
84
81
79

85
85
83
83
80

68
67
62
60
58

Gezinsinkomen uitbedrijf, x 1.000 gulden per ondernemer
1981/82-1985/86
62,4
74,4
74,9
101,9
1986/87-1990/91
79,4
92,6
74,6
57,1
62,2
1991/92-1995/96(r)

70,5
97,5
65,8

75,6
88,1
56,9

34,3
46,8
28,1

Aantal bedrijven (1994/95)
Hectare per bedrijf
Sbeperbedrijf
Ngeperbedrijf
Ondernemers per bedrijf
Opbrengst per100gulden
1981/82-1985/86
1986/87-1990/91
1991/92-1995/96(r)
1991/92
1992/93
1993/94
1994/95
1995/96(r)

31.800
30,7
253
82
1,40

83
84
83
82
79

86
86
85
84
81

Zandgebieden

56,8
64,0
57,7
58,4
49,0

63,3
69,2
61,8
63,7
53,0

77,6
81,7
76,0
75,7
62,0

73,5
74,3
65,7
63,8
52,0

55,4
63,2
55,7
59,6
51,0

35,9
35,0
25,9
23,6
20,0

Besparingen,x1.000 gulden perbedrijf
1981/82-1985/86
16,8
36,3
1986/87-1990/91
19,9
1991/92-1995/96(r)

23,0
47,2
23,7

20,9
54,3
28,7

21,4
38,1
25,5

24,3
47,6
21,4

4,3
14,5
4,0

1991/92
1992/93
1993/94
1994/95
1995/96(r)

15,9
37,7
26,6
24,6
14,0

24,5
42,2
32,7
26,4
18,0

28,0
38,9
33,1
19,4
8,0

9,0
35,7
22,6
25,8
14,0

3,3
9,1
2,4
5,2
0,0

1991/92
1992/93
1993/94
1994/95
1995/96(r)

12,2
32,0
23,1
21,2
11,0

na 2,5% opliep. Bijde producten werd de prijsdaling van melk en vlees gecompenseerd door een prijsstijging van akkerbouwproducten en varkens en door
hogere Mac Sharry-premies. De prijsstijging van de kosten hing vooral samen
met de hogere rentevoet, de duurdere arbeid en de verhoging van de pachtprijzen. Deverhouding tussen het volume van de opbrengsten en van de kos113

ten (de brutoproductiviteit) isnauwelijks verbeterd(+0,2%). De ontwikkeling
van de prijs-en volumeverhoudingen leidde tot een iets ongunstiger opbrengsten-kostenverhouding. De opbrengst per 100gulden kosten nam op het gemiddelde melkveebedrijf af van 83 naar 82 (tabel 3.7). Despreiding in dit kengetalwasgroot: op de 20% melkveebedrijven met deslechtsteverhouding tussenopbrengsten enkostenwasdekostendekking 63%enop de20% bedrijven
met de gunstigste verhouding lag deze op 100%.Op 6% van de bedrijven waren de opbrengsten hoger dan de kosten.Daar staattegenover dat op 3% van
de bedrijven de vergoeding voor eigen arbeid en kapitaal negatief was.
Gezinsinkomen en besparingen weinig veranderd
Het gemiddelde gezinsinkomen uit bedrijf van de melkveehouders bleef
nagenoeg constant (tabel 3.7). Erwaren ook betrekkelijk geringe verschillen
tussen de diverse regio's, maar wel tussen de afzonderlijke bedrijven. De 20%
ondernemers met het laagste gezinsinkomen kwamen uit op een bedrag van
12.000 gulden en de 20% met het hoogste gezinsinkomen op gemiddeld
126.500 gulden. Het gezinsinkomen uit het bedrijf lag in 1994/95 in doorsnee
ietsboven het gemiddelde vandeeerste helft vandejaren negentig, maar wel
20.000 gulden lager dan in de tweede helft van dejaren tachtig en zelfs nog
lager dan in de eerste helft van die jaren.Wel ishet aantal ondernemers per
bedrijf, mede door de opkomst van de man-vrouwmaatschap, sterk toegenomen: van gemiddeld 1,09 in de periode van 1981/82-1985/86 tot 1,37 in de jaren negentig. Mede hierdoor was het inkomen per ondernemer in de laatste
vijfjaren gemiddeld lager dan inde eerste helft van het vorige decennium, terwijl het inkomen per bedrijf hoger was.
De inkomens op de grotere melkveebedrijven in het Noordelijk klei- en
veenweidegebied waren in 1994/95 ruim 10.000 gulden hoger dan die in het
Westelijk weidegebied en zelfs 15.000gulden hoger dan die in de Zandgebieden. Deverschillen kunnen voornamelijk verklaard worden door de uiteenlopende bedrijfsgrootte en bedrijfsopzet.Vooral op de bedrijven inhet Westelijk
weidegebied is het aandeel van de eigen arbeid hoog in vergelijking met de
andere gebieden. De opbrengst per 100 gulden kosten lag daar in 1994/95
lager dan indeZandgebieden,terwijl het gezinsinkomen per ondernemer toch
hoger was.Wat ontwikkeling betreft, springen de resultaten in de Zandgebieden in het oog, met een lichte verbetering van het gezinsinkomen. Daar isde
invloed van de hogere prijzen in de varkenshouderij en van de hogere Mac
Sharry-premies voor snijmaïs groter dan in de andere gebieden.
De besparingen van het gemiddelde melkveebedrijf lagen in 1994/95 op
ruim 21.000 gulden, wat iets lager was dan in 1993/94. De grote spreiding in
inkomens, isterugtevinden bij de besparingen:op35%vande bedrijven werd
ontspaard terwijl 20% meer dan 50.000 gulden bespaarde. Behalve door het
bedrijfsinkomen wordt de hoogte van de bedrijfsbesparingen beïnvloed door
de inkomsten vanbuiten het bedrijf, de belastingafdrachten ende gezinsuitgaven. De melkveehouders behaalden in 1994/95, evenals in 1993/94, gemiddeld
ruim 20.000 gulden aan inkomsten van buiten het bedrijf. Hettotale gezinsinkomen per bedrijf ging iets omlaag terwijl de belastingafdrachten iets hoger
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waren dan in 1993/94. Het besteedbaar inkomen verminderde dan ook licht
(-3.000 gulden). De gezinsbestedingen werden daar ten dele aan aangepast.
Verdere daling resultaten in 1995/96 en wellicht 1996/97
Uit de gegevens van de halfjaarsverslaggeving, die vanaf 1994/95 op
melkveebedrijven wordt bijgehouden, blijkt dat de resultaten in 1995/96 verder achteruit gaan.Deopbrengsten per koe zijn invergelijking met de zomerperiode van 1994 sterk terug gelopen, onder invloed van de daling van de
melkprijs (tabel 3.2) en een veel lagere omzet en aanwas. Aan de kostenkant
vinden prijsstijgingen plaatsvanarbeid,pacht en meststoffen. Door ietsgunstiger oogst- engroei-omstandigheden dan in 1994/95zijnminder voeraankopen
nodig. De krachtvoergift lag bovendien op veel bedrijven in de winterperiode
op een laag niveau:omdat de melkproductie inde zomerperiode relatief hoog
was, moest in de winterperiode flink worden geknepen om de overschrijding
van het quotum zo veel mogelijk te beperken. Debesparing op de voerkosten
zorgt voor een kleine verbetering van de productiviteit. Het saldo per koe
komt over een halfjaar gemeten 85 gulden lager uit dan over de voorgaande
zomerperiode. Voor het volledige boekjaar 1995/96 is geraamd dat de opbrengst per 100 gulden kosten op het gemiddelde melkveebedrijf met drie
procentpunten daalt naar79.Hiermeewordt een historischdieptepunt bereikt.
Het gemiddelde gezinsinkomen uit het bedrijf zal volgens de raming teruglopent o t 49.000gulden per ondernemer. Bijdat inkomensniveau worden besparingen verwacht van gemiddeld 11.000gulden per bedrijf. Dit bedrag isvergelijkbaar met dat van 1991/92. Gelet op de spreiding in dat jaar zal in 1995/96
waarschijnlijk door ruim 40% van de bedrijven worden ontspaard.
Demelkprijszalnaarverwachting ook in 1996/97 licht dalen.Ter indicatie
kan worden aangehouden dat elk procent melkprijsdaling gemiddeld leidt t o t
een inkomensdaling van een kleine 2.000 gulden per ondernemer. Ook voor
rundvlees moet, mede door de BSE-affaire, rekening worden gehouden met
lagere prijzen.Wat de voerkosten betreft hangt veel af van het verdere verloop van de zomer. Deeerste snede wasonder invloed van een droog voorjaar
en kou in april en de eerste helft van mei, later dan vorig jaar, maar de hoeveelheid en kwaliteit lijken over het algemeen mee te vallen. De prijs van
krachtvoer zal naar verwachting ietsaantrekken, door de hogere graanprijzen
op de wereldmarkt.
Maatschappen behalen hogere

rentabiliteit

Meer dan de helft van alle melkveebedrijven in het Bedrijven-lnformatienetwerd in 1994/95geëxploiteerd indevorm vaneen maatschap.Inde meeste
gevallen ging het daarbij om een maatschap tussen vader en zoon, maar ook
maatschappen tussen bedrijfshoofd en partner kwamen vaak voor. Tussen de
diverse vormen van bedrijfsexploitatie bestaan duidelijke verschillen. De maatschaptussen vader en zoon isveelal een tussenstation bij een bedrijfsovername: op vrijwel al die bedrijven iseen opvolger aanwezig (tabel 3.8). Bij de andere bedrijven is dat voor slechts 16%het geval.Vooreen deelgaat het hier
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Tabel3.8 Kenmerken vanmelkveebedrijven, ingedeeldnaarexploitatievorm, 1994195
Totaal

Aantal bedrijven
31.757
Percentage bedrijven
100
Aantal ondernemers/bedrijf
1,38
Aantal huishoudens/bedrijf
1,15
Percentage bedr.metopvolger
42
Bedrijfsomvang(sbe)
253
Urenpersbe
15,3
30,7
Oppervlakte (ha)
Rentabiliteit eigenvermogen (%)
-3,7
Vergoedingarbeid(gldperuur)
14,85
Opbrengstper 100guldenkosten
82
Gezinsinkomen uit bedrijf
(gldVondernemer)
58.400
Besteedbaar inkomen(gld./bedrijf)
82.600
Besteedbaar inkomen(gld./gezin)
71.700
Besparingen (gld./bedrijf)
21.200
Afschrijvingen(gldVbedrijf)
53.000
Totaaleigen middelen
(gld./bedrijf)
85.600
Investeringenvasteactiva
(gldVbedrijf)
66.100
Balanstotaal (gld./bedrijf)
1.852.500
73
Solvabiliteit

Eenhoofdige
Maatschap
bedrijfsleiding
vaderen
hoofdmet
zoon
partner

broers

15.070
47
1,01
1,01
16
210
15,6
26,4
-4,9
12,30
79

8.902
28
1,90
1,44
93
297
15,5
35,4
-3,8
16,15
83

6.150
19
1,47
1,04
33
263
15,0
30,7
-2,9
15,80
83

1.208
4
2,07
1,69
33
409
13,7
49.1
-1.5
22,75
89

58.000
63.700
63.200
10.200
43.900

55.200
108.800
75.400
37.800
63.400

60.800
87.700
84.400
22.800
58.100

77.200
117.500
69.700
37.700
71.300

62.200

116.700

96.400

108.700

57.800
1.538.500
69

75.800
72.800
80.400
2.252.400 1.960.500 2.625.800
76
75
73

om jongere ondernemers, die minder dan 15jaar geleden het bedrijf overnamen en nog niet weten of er aldan niet eenopvolger zal komen.Opde bedrijvendie al langer dan 15jaar geleden zijn overgenomen, isin een kwart van de
gevallen een opvolger aanwezig, terwijl op de helft nog niet bekend isof er
een opvolger zal zijn. Tenminste een kwart van deze bedrijven zal dus waarschijnlijk nietworden overgenomen.Wat betreft deomvang van de bedrijven
springendemaatschappen ergunstig uit. Mede door deefficiëntere arbeidsbenutting valt de rentabiliteit van maatschappen beter uit. Deopbrengst per 100
gulden kosten ligt 4 à 10punten hoger. Devergoeding per gewerkt uur is op
de maatschappen eveneens hoger dan op de andere bedrijven.
De maatschapsvorm isook min of meer bepalend voor het aantal gezinnen dat van het bedrijf moet rondkomen.Op de bedrijven met een maatschap
tussende partners isdat gemiddeld 1gezin per bedrijf en op de vader-zoonbedrijven ligt dat op 1,44. Insommige gevallen isde zoon nog inwonend, in andere gevallen zelfstandig. Bij de maatschappen tussen broers isin de meeste
gevallen sprake van 2 gezinnen, waardoor het gemiddelde aantal gezinnen
daar op 1,7 uitkomt. Het besteedbaar inkomen moet daar dan ook over meer
gezinnen worden verdeeld en wijkt per gezin niet veel af van het algemeen
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gemiddelde. Per bedrijf isbij deze maatschappen evenwel sprakevan hoge besparingen en grote bedragen aan beschikbaar komende eigen middelen. Ten
opzichte vande bedrijven met eeneenhoofdige leiding komt op de bedrijven
met een maatschap meer eigen geld beschikbaar. Doordat inabsolute zin meer
vreemd vermogen aanwezig is,zijn ook de aflossingsverplichtingen groter. Er
wordt echter meer geïnvesteerd,vooral in gebouwen en werktuigen. Gelet op
de uiteenlopende afschrijvingen ishet verschil in investeringsniveau ook minimaal noodzakelijk om de moderniteit in stand te houden.

3.5 Intensieve veehouderij
3.5.1

Arbeidsopbrengst per dier

In deze subparagraaf wordt een overzicht gegeven van de rentabiliteit
in de verschillende takken van de intensieve veehouderij aan de hand van de
arbeidsopbrengst per dier. De arbeidsopbrengst geeft de beloning weer voor
de arbeidsinzet van de ondernemer, de gezinsleden en het personeel. Eén arbeidskracht heeft een normale dagtaak bij een veestapel van ongeveer 140
zeugen, 1.200 vleesvarkens, 25.000 leghennen of 50.000vleeskuikens (700 t o n
afgeleverd gewicht per jaar).
Verdere verbetering arbeidsopbrengst varkenshouderij in 1995/96
Na de zeer slechte resultaten van de varkenshouderij in 1993/94 heeft
zich in 1994/95 een sterk herstel voorgedaan. Een kleiner aanbod leidde t o t
een prijsstijging van 9% voor varkensvlees envan 26%voor biggen. Degemiddelde arbeidsopbrengst per zeug,die in 1993/94wasgedaald naar een dieptepunt van -203 gulden, steeg naar 184gulden positief (tabel 3.9). De gunstige
ontwikkeling van de biggenprijzen gaf daarbij de doorslag. Deverdere daling
vandevoerprijzen met 3% eneen lagervoerverbruik vormden gunstige factorenaande kostenkant. Anderzijds werden de opfokzeugen duurder en namen
ook de kosten van huisvesting en de algemene kostentoe, zodat per saldo

Tabel3.9 Resultaten vande varkenshouderij
1991/92

1992/93

1993/94

1994/95

1995/96(r)

Zeugen
krachtvoerprijs (gld. per 100kg)
opbrengstprijs (gld.per big)
arbeidsopbr. (gld.per dier perjaar)

52,70
132
756

53,20
95
170

49,30
72
-203

47,90
91
184

47,20
97
300

Vleesvarkens
krachtvoerprijs (gld.per 100kg)
opbrengstprijs (gld.per kg)
arbeidsopbr. (gld.per dier perjaar)

45,90
3,82
78

45,70
3,12
33

42,70
2,61
7

41,90
2,87
30

41,30
3,00
40
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toch sprake wasvan hogere kosten. Een bedrijf met 140zeugen komt op een
arbeidsopbrengst van 22.000 gulden, wat nog steeds een stuk lager isdan de
arbeidsopbrengst onder genormaliseerde omstandigheden.
In de vleesvarkenshouderij steeg de arbeidsopbrengst van 1993/94 op
1994/95met 23gulden naar30gulden pervleesvarken perjaar. Dat komt overeen met 36.000 gulden per volwaardige arbeidskracht bij 1.200 vleesvarkens.
De hogere vleesprijzen als gevolg van een kleiner aanbod in de EU vormden
de belangrijkste achtergrond van deze ontwikkeling. De duurdere biggen deden het voordeel van de hogere opbrengstprijzen echter bijna geheel teniet.
Dat de arbeidsopbrengst desondanks hoger is uitgevallen, lag voornamelijk
aan de lagerevoederprijs en aan de verbeterde productiviteit. De vleesproductie nam toe en tegelijkertijd daalde het voederverbruik.
Voor 1995/96 zijn opnieuw betere resultaten in de varkenshouderij geraamd. In de vleesvarkenshouderij iseen gemiddelde arbeidsopbrengst voorzien van 40 gulden per vleesvarken (tabel 3.9). Dat komt overeen met 48.000
gulden per volwaardige arbeidskracht, wat niet veel afwijkt van de arbeidsopbrengst onder normale omstandigheden. Deoorzaak van de verdere verbetering isgelegen in de vermindering van de productie vanvarkensvlees in de EU
en de daarmee samenhangende stijging van de varkensprijzen (+5%). DeBSEaffaire in de rundvleessector (zie paragraaf 2.3.2) heeft ertoe geleid, dat de
vraag naar varkensvlees toenam en de prijzen verder aantrokken.
In navolging van de varkensprijzen zijn ook prijzen van de biggen in
1995/96 duidelijk gestegen (+7%). In de zomermaanden van 1995 waren biggenprijzen vanzo'n 70gulden geen uitzondering.Tegen het eindevan hetjaar
trokken de biggenprijzen aandoor eenkleiner aanbodendoor eentoenemende vraag uit Duitsland envooral Spanje. Degemiddelde arbeidsopbrengst per
zeug verbetert in 1995/96volgensde raming met ruim 100gulden t o t 300 gulden. Bij 140 zeugen levert dat een arbeidsopbrengst van 42.000 gulden per
arbeidskracht op.
Het boekjaar 1996/97 isbegonnen met hoge prijzen voor vleesvarkens en
biggen.Verwacht wordt dat deze prijzen inde loopvan hetjaar welwat zullen
dalen, maartoch op een redelijk peil blijven.Mede omdat devoederprijzen het
hoogste punt gepasseerd lijken,zijndevooruitzichten voor de varkenshouderij
in 1996/97 dustamelijk gunstig.
Leghennenhouderij

herstelt zich in 1995/96 na dramatisch

dieptepunt

De resultaten in de leghennenhouderij bereikten in 1994/95 een dramatisch laag peil (tabel 3.10). De belangrijkste oorzaak wasde scherpe daling van
de eierprijzen met ruim 20%.De EU-markt was overvoerd door de veel hogere
eierproductie.Wijzigingen in het restitutiebeleid voor eieren en slachtkippen
hebben de prijzen extra onder druk gezet. De arbeidsopbrengst daalde met
bijna 7gulden en kwam uit op gemiddeld -3gulden per hen.Dit was nog lager
dan in 1982/83, het vorige dieptepunt in de legsector. Kleine lichtpuntjes waren de verdere daling van de voerprijzen (-3%) en de verbetering van de brutoproductiviteit. Per arbeidskracht resulteerde een (negatieve) beloning van
-75.000 gulden voor de ingezette arbeid.
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Tabel3.10 Resultaten van depluimveehouderij
1991/92

1992/93

1993/94

Leghennen
krachtvoerprijs (gld. per 100kg)
eierprijs(centperstuk)
arbeidsopbr. (gld.perdierperjaar)

49,90
11,69
2,94

47,10
10,74
1,17

Vleeskuikens
krachtvoerprijs (gld.per 100kg)
opbrengstprijs(gld.perkg)
arbeidsopbr. (gld.pertonvlees)

59,00
1,85
95

58,70
1,78
53

1994/95 a)

1995/96(r)

43,60
11,02
3,71

42,40
8,70
-3,00

41,60
10,00
1,50

55,30
1,72
87

53,20
1,71
136

52,00
1,57
40

a)Voor leghennenvoorlopigecijfers.

Voor 1995/96iseenduidelijk herstelgeraamd.Degemiddelde arbeidsopbrengst zal naar verwachting met ruim 4 gulden stijgen t o t 1,50 gulden per
hen perjaar. Bij 25.000 leghennen wordt daarmee een arbeidsopbrengst van
37.500gulden bereikt. Debelangrijkste oorzaak vandeverbetering isde forse
stijging vande eierprijzen dievoortvloeit uit de kleinere eierproductie in deEU
(zietabel 3.2). Deommekeer kwam na een periode met lage eierprijzen in december 1995. Daarna liepen eierprijzen in februari en maart 1996op t o t ruim
2 gulden per kg.Verder leverde de daling van de voerprijzen van 2% een bijdrage aan het herstel.
Devooruitzichten van de legsector voor 1996/97 zijn niet ongunstig: de
eierprijzen zijn tamelijk hoog, maar zullen door een grotere productie eind
1996, begin 1997,waarschijnlijk gaan dalen. Devoerprijzen lijken tamelijk stabiel te blijven.
Wisselende rentabiliteitsontwikkeling

in vleeskuikenhouderij

In de vleeskuikenhouderij kwamen de resultaten in 1994/95 voor het
tweede achtereenvolgende jaar hoger uit. Dearbeidsopbrengst ging omhoog
van 87 naar 136 gulden per 1.000 kg vlees (tabel 3.10). Dit laatste komt overeen met ruim 95.000 gulden per volwaardige arbeidskracht. Voor het eerst
sinds 1990/91 was de productie kostendekkend. De verbetering was niet te
danken aan hogere opbrengstprijzen. Die gingen zelfs iets omlaag, waarmee
de neerwaartse tendens vanaf 1990/91werd voortgezet. De productiekosten
zijn in 1994/95voor het derde achtereenvolgende jaar gedaald,vooral door de
4 % lagere voerprijzen (tabel 3.10)en eenverbetering van de voederconversie.
In 1995/96zijn de resultaten aanmerkelijk lager, vooral door de sterk gedaalde opbrengstprijzen (-8%). De gemiddelde arbeidsopbrengst w o r d t geraamd op 40 gulden per ton vlees. Dat komt overeen met 28.000 gulden per
volwaardige arbeidskracht. Erisdanook geensprake meervaneen kostendekkende exploitatie. De integratieprijzen waren tegen het einde van boekjaar
1994/95 al sterk verlaagd.Vervolgens stabiliseerden de opbrengstprijzen zich
in het helejaar 1995/96 op een laag niveau onder invloed van het grote aan119

bod. De prijzen op de vrije markt zijn in het eerste kwartaal van 1996flink gestegen,onder invloed vande BSE-affaire. Deproductiekosten zijn opnieuw gedaald, vooral door de lagere prijzen van het voer en de ééndagskuikens.
Devooruitzichten voor 1996/97zijnvoor devleeskuikenhouderij vrij gunstig,gelet op de hoge prijzen.Wellicht zullen deze inde loop van hetjaar w a t
dalen, maar toch tekent zich een verbetering af ten opzichte van 1995/96.
3.5.2

Resultaten van gespecialiseerde varkens- en pluimveebedrijven

De in de vorige paragraaf beschreven ontwikkeling per productietak
komt tot uiting in de resultaten van de gespecialiseerde varkens-en pluimveebedrijven. Devarkenshouderij isbinnen deze groep qua opbrengstwaarde verreweg de belangrijkste productietak en de iets betere resultaten in die tak bepaalden daardoor ook in belangrijke mate het beeld voor de groep varkensen pluimveebedrijven in 1994/95. Het gemiddelde gezinsinkomen uit bedrijf,
dat in 1993/94 iets negatief was, steeg met bijna 30.000 gulden naar zo'n
27.000 gulden per ondernemer (tabel 3.11).Vooral op de fokvarkensbedrijven
en op de andere varkensbedrijven was sprake van een sterk herstel: respectievelijk met 75.000 gulden en 60.000 gulden. De leghennenbedrijven werden
geconfronteerd met een sterk negatief gezinsinkomen uit bedrijf van -73.000
gulden per ondernemer.
Besparingen in varkenshouderij terug op normaal niveau
Debesparingen op het gemiddelde varkens-en pluimveebedrijf kwamen
in 1994/95uit op 6.000 gulden, nadat in 1993/94nog 59.000gulden per bedrijf
werd ontspaard. Het onderliggende beeld is ook in 1994/95 zeer divers. De
besparingen van de varkensbedrijven lagen met ongeveer 25.000 gulden op
een normaal niveau.Circa 30% van de varkensbedrijven had maken met ontsparingen. Inde legsector ontspaarde bijna 90% van de bedrijven. De gemiddelde ontsparing bedroeg daar ruim 127.000gulden per bedrijf endatwas niet
eerder waargenomen.
Debesparingen op devarkensbedrijven werden in 1994/95,behalve door
devrij gunstige ontwikkeling van het bedrijfsinkomen, positief beïnvloed door
de uitzonderlijke situatie dat gemiddeld bijna 10.000 gulden van de fiscus terug werd ontvangen. Dit hing samen met de slechte resultaten in 1993/94.
Daarentegen moesten de leghennenhouders in 1994/95, ondanks de slechte
resultaten, gemiddeld toch meer dan 11.000gulden aan belastingen afdragen
vanwege de gunstige inkomens in voorgaande jaren.
Het herstel van de opbrengstprijzen in 1995/96 in de leghennenhouderij
en in mindere mate de varkenshouderij levert hogere inkomens op.Voor het
gemiddelde varkens- en pluimveebedrijf iseen gezinsinkomen uit bedrijf geraamd van 53.000 gulden per ondernemer. Dat is duidelijk hoger dan in de
twee voorafgaande jaren, maar nog ruim onder het niveau van 1991/92 (tabel 3.11). In 1995/96zijn de onderlinge verschillen in het gezinsinkomen tussen
de drie onderscheiden groepen bedrijven naar verwachting beperkt. Vooral
het bedrijfsinkomen op de leghennenbedrijven isforsverbeterd.Hetwordt ge120

Tabel3.11 Bedrijfsresultaten, inkomen enbesparingen vanvarkens-en pluimveebedrijven
Totaal

Aantal bedrijven (1994/95)
Hectareperbedrijf
Sbeperbedrijf
Ngeper bedrijf
Ondernemers perbedrijf

Fokvarkensbedrijven

Anderevarkensbedrijven

Leghennenbedrijvena)

8.800
5,6
216
73
1,19

2.900
6,7
223
70
1,22

3.500
6,4
210
69
1,16

1.100
3,1
248
101
1,17

Opbrengst per100gulden kosten (pachtbasis)
1981/82-1985/86
97
1986/87-1990/91
94
90
1991/92-1995/96

98
90
86

99
93
90

95
99
91

107
82
68
84
88

102
89
80
89
91

97
92
97
77
92

76,7
64,9
51,1

45,1
93,4
44,4

1991/92
1992/93
1993/94
1994/95
1995/96(r)
Gezinsinkomen uitbedrijf,x
1981/82-1985/86
1986/87-1990/91
1991/92-1995/96
1991/92
1992/93
1993/94
1994/95
1995/96(r)
Besparingen,x1.000 gulden
1981/82-1985/86
1986/87-1990/91
1991/92-1995/96
1991/92
1992/93
1993/94
1994/95
1995/96(0

102
89
82
87
90

1.000 guldenper ondernemer
72,4
77,5
68,6
59,6
48,2
43,7
121,5
40,3
-1,2
27,3
53,0

136,6
32,5
-39,5
35,1
54,0

127,8
41,3
-17,7
44,0
60,0

96,3
56,4
91,9
-72,9
50,0

per bedrijf
22,6
27,6
2,6

25,4
21,1
4,4

28,0
26,0
3,3

-1,4
45,4
-16,2

59,1
-30,2
-58,5
5,9
25,0

74,3
-32,0
-97,5
24,4
33,0

59,4
-22,1
-76,4
25,4
30,0

26,1
-31,2
35,2
-127,4
16,0

a)Exclusief vleeskuikenmoederdierenbedrijven.

raamdop 50.000gulden per ondernemer, ietslager danop de beidetypen varkensbedrijven. Als gevolg van de betere inkomens zijn de belastingbetalingen
van de varkensbedrijven in 1995/96 hoger geraamd,terwijl de gezinsbestedingen gelijk blijven. Inde leghennenhouderij zijn de belastingafdrachten en de
gezinsbestedingen naar verwachting lager dan in 1994/95. Een en ander zal
uiteindelijk leiden t o t een gemiddelde besparing van 25.000 gulden per var-
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kens-en pluimveebedrijf. Voor devarkensbedrijven is1995/96het tweede achtereenvolgende jaar met besparingen van redelijke omvang,naeveneens twee
jaren met eenflinke intering op het eigen vermogen.Over de periode 1991/92
-1995/96 hebben de varkensbedrijven per saldo gemiddeld slechts enkele duizenden guldens per jaar bespaard, wat uit oogpunt van continuïteit onvoldoende is.De besparingen op de leghennenbedrijven zijn in 1995/96aanzienlijk hoger dan in het "rampjaar" 1994/95.Over de periode 1991/92 -1995/96 is
er door het gemiddelde leghennenbedrijf 16.000 gulden ontspaard en dat is
een zorgelijke situatie.
Mestafvoerkosten sterk gestegen
Een belangrijk onderdeel van de mestwetgeving is de geleidelijke verscherpingvan de gebruiksnormen voor het uitrijden van dierlijke mest (zie ook
paragraaf 4.2.5). Dit leidt voor veel (intensieve-)veehouderijbedrijven t o t extra
kosten. Aan het eind van de jaren tachtig kon nog een groot deel van het
mestoverschot tegen geringe kosten worden afgezet in de nabije omgeving.
Vooral na 1990/91 zijn de afvoerkosten van mest sterk toegenomen (tabel

Tabel3.12 Mestkosten eninvesteringen in mestopslagop varkens-en pluimveebedrijven
Mestafvoerkosten
in gld. b)
1990/91
Fokvarkensbedrijven
Andere varkensbedrijven
Leghennenbedrijven
Totaala)
1992/93
Fokvarkensbedrijven
Andere varkensbedrijven
Leghennenbedrijven
Totaal a)
1994/95
Fokvarkensbedrijven
Andere varkensbedrijven
Leghennenbedrijven
Totaala)

Mestheffingen
ingld.

Mestafvoer
in ton

Mestopslag
inm3

Investering
in mestopslag

3.600
5.300
5.700

1.900
3.000
4.900

969
1.279
1.206

889
1.287
737

3.442
479
0

4.300

2.600

1.091

962

1.369

6.300
10.900
11.700

2.300
4.700
5.300

759
1.279
1.468

874
1.374
875

2.806
760
19.252

9.000

3.700

1.021

995

3.143

10.500
18.000
16.600

2.800
5.900
5.400

962
1.295
1.241

1.127
1.481
840

576
1.874
1.188

14.100

4.400

1.056

1.110

1.549

a) Inclusief overige hokdierbedrijven; b) Exclusief opbrengsten vanverkochte mest.
Bron: Bedrijven-lnformatienet LEI-DLO.
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3.12). Gemiddeld waren deze kosten in 1994/95 ruim drie maal zo hoog als in
1990/91.Vooral op de vleesvarkens- en gesloten varkensbedrijven was de stijging zeersterk. De mestheffingen stegen minder. Het gevolg vandeze ontwikkelingen was dat de gemiddelde varkens-en pluimveehouder in 1994/95 meer
dan 18.000 gulden kwijt was aan mestafvoer en mestheffingen. Dat kwam
overeen met bijna 3% van de totale opbrengsten.
Ondanks de aanscherping van de gebruiksnormen bleef de hoeveelheid
afgevoerde mest per bedrijf tussen 1990/91 en 1994/95 ongeveer gelijk. Dat
kwam onder andere door een verhoging van het droge-stofpercentage van
varkensmest endoor eenverschuivingvandrijfmest naardroge leghennenmest
met behulp van mestbandbatterijen. Destijging van de afvoerkosten is vooral
veroorzaakt door de hogere kostprijs per ton afgezette mest. Erwordt meer
gebruik gemaakt van loonwerkbedrijven voor transport van mest naar akkerbouwbedrijven. Vanaf begin 1995 isbovendien de subsidie voor transport van
kwalitatief goede mest over langere afstand afgeschaft, waardoor de kosten
geheel voor rekening van de veehouders komen.
Vanwege de beperking van de uitrijperiode voor dierlijke mest hebben
veel bedrijven hun mestopslag moeten uitbreiden. Intotaal isdoor devarkensen pluimveebedrijven in de periode 1990/91-1994/95 voor 77 miljoen gulden
geïnvesteerd in mestopslag buiten de stallen. Opmerkelijk was het hoge bedrag dat de leghennenbedrijven in 1992/93 investeerden in mestopslag; deze
bedrijven namen ruim de helft van het totale bedrag voor hun rekening. In de
periode 1990/91-1994/95 isde mestopslagcapaciteit op de varkens- en pluimveebedrijven met4 % perjaartoegenomen. Erkwam gemiddeld buiten de stallen 45 m3per bedrijf extra opslagcapaciteit bij in de vorm van mestsilo's, mestzakken of mestbassins. Bovendien isde mestopslagcapaciteit binnen de stallen
indeze periode met circa 100m3per bedrijf vergroot. Eindapril 1995 had meer
dan twee derde van de varkensbedrijven voldoende mestopslagcapaciteit voor
zesmaanden.Naastde investeringen inmestopslag hebben deveehouders ook
geld gestoken in mestaanwendingsapparatuur en mestdrooginstallaties.

3.6

Glastuinbouwbedrijven

De bijna 7.500 glastuinbouwbedrijven in het Bedrijven-lnformatienet
hadden in 1994gemiddeld 1,14 haglas,waarop voor 5,6 mensjaar arbeid werd
verricht.Ten opzichte van 1993was de oppervlakte glas per bedrijf vrijwel niet
veranderd, terwijl de arbeidsbezetting met 3,5% daalde. Van de totale opbrengsten van het gemiddelde glastuinbouwbedrijf namen de snijbloemen en
de glasgroente elk zo'n40%voor hun rekening.Ongeveer een zesdedeel had
betrekking op potplanten.
Kortstondige opleving

bedrijfsresultaten

In 1994waren de resultaten van de glastuinbouwbedrijven relatief gunstig, zij het dat in doorsnee geen kostendekkende exploitatie werd bereikt
(tabel 3.13). De verhouding van opbrengsten en kostenverbeterde met 7pro123

Tabel3.13 Rentabiliteit, inkomen enbesparingen vanhet gemiddelde glastuinbouwbedrijf
Saar

Opbrengsten per
100gld. kosten

99
89
88
95
91

1991
1992
1993
1994
1995(r)

Gezinsinkomen uit
bedrijf, x1.000gld.
per ondernemer

Besparingen,
x1.000gld.
per bedrijf

101,7
34,8
31,3
77,4
53,0

45,4
-52,1
-42,8
28,4
-2,9

centpunten en kwam op 95%, het gemiddelde gezinsinkomen uit bedrijf is
ruimschoots verdubbeld ende besparingen,dietweejaar sterk negatief waren
geweest, kwamen uit op een kleine 30.000 gulden per bedrijf.
In 1995zijnvolgensde raming deresultatenweer sterkteruggevallen: de
verhouding van opbrengsten en kosten verslechterde met 4 procentpunten,
het gemiddelde gezinsinkomen daalde met 30% en de besparingen waren
weer negatief. Na het goede jaar 1991zijn alleen in 1994 positieve besparingen gerealiseerd. Gemiddeld iser de afgelopen 5jaar per saldo dan ook ontspaard (tabel 3.13), wat ten koste isgegaan van de financiële weerstand van
de bedrijven. Deze ontwikkeling staat in scherp contrast met die in de periode
1986-1991 waarin jaarlijks 30.000 gulden werd bespaard. De solvabiliteit - het
aandeel van het eigen vermogen indetotale waarde aan bezittingen -van het
gemiddelde glastuinbouwbedrijf ismede alsgevolg van deze ongunstige ontwikkelingen gedaald van 62% in 1986 naar circa 50% in 1995.
De malaise isveroorzaakt door dalende opbrengsten; in 1991 bedroegen
deze nog 82,90 per m2; in de drie jaren daarna schommelden ze tussen 72,70
en 76,70 gulden per m2. Deze daling isslechtsten dele gecompenseerd door
lagere kosten.In 1993en 1994waren de kosten 2tot 3procent lager dan in de
twee voorgaande jaren, met name door lagere kosten voor duurzame productiemiddelen (rente enafschrijvingen). Dekostenvoor energie en arbeid bleven
in de periode 1992-1995 vrijwel gelijk, ondanks de daling van de arbeidsbezetting van 0,95 mensuur per m2in 1992tot 0,87 mensuur in 1995. De volumeontwikkelingen bij de productie en de kosten hebben na 1991geleid t o t een
toename van de productiviteit met ongeveer 3% per jaar. De productiekosten
per eenheid product zijn dan ook met bijna 2,5% per jaar gedaald, maar de
opbrengstprijzen zijn met meerdan4% perjaarteruggelopen.In depotplan-

Tabel3.14 Opbrengsten in

Potplantenbedrijven
Snijbloemenbedrijven
Glasgroentebedrijven
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de glastuinbouw 1991-1995 (in guldens pet •m2glas)
1991

1992

1993

1994

122,10
83,10
73,00

114,70
80,00
59,80

113,20
81,70
55,30

112,90
83,50
62,70

1995(r)
113,10
82,10
60,70

tenteelt lagen de opbrengsten per m2 in 1995 bijna 10 gulden lager dan in
1991enop de glasgroentebedrijven ruim 12gulden (tabel 3.14). Inde snijbloementeelt zijn de opbrengsten per m2redelijk stabiel gebleven.
Glasgroentebedrijven:

terugval in 1995na korte opleving in 1994

Hetverloop vandeopbrengsten isterugtevinden indeontwikkeling van
de rentabiliteits- en inkomenscijfersvan de verschillende typen glastuinbouwbedrijven (tabel 3.15).In 1994vertoonden de resultaten vande glasgroentebedrijven een duidelijke opleving. De verhouding van opbrengsten en kosten
verbeterde met 14procentpunten en kwam op 94%.Daarbij waren de gebruikelijke rentabiliteitsverschillen tussen het Zuid-Hollands Glasdistrict en overig
Nederland,die in 1993warenverdwenen,weer aanwezig.Inhet Zuid-Hollands
Glasdistrict was de rentabiliteit 4 % hoger dan in overig Nederland. Dit werd
veroorzaakt door hogere opbrengsten,de kosten per m 2waren inbeide gebie-

Tabel3.15 Bedrijfsresultaten, inkomen enbesparingen van glastuinbouwbedrijven
Snijbloemenbedrijven

Glasgroentebedrijven

Potplantenbedrijven

totaal

ZHGa)

ov.NL

totaal

ZHGa)

ov.NL

Aantal bedrijven (1994)
Glasoppervlakte (are)
per bedrijf
Sbeper bedrijf
Ngeper bedrijf
Ondernemers per bedrijf

3.200

1.600

1.600

3.350

1.500

1.850

950

129
612
176
1,37

148
709
204
1,44

109
511
147
1,30

104
520
155
1,42

120
546
167
1,33

90
499
144
1,49

99
669
203
1,42

Opbrengst per 100gulden
1991
1992
1993
1994
1995(r)

kosten
103
84
80
94
88

105
85
80
96

98
82
80
92

98
92
96
98

94
89
90
91

-

-

96
91
93
94
92

-

-

99
96
98
97
94

Gezinsinkomen uit bedrijf, x 1.000 gulden per ondernemer
1991
125,2
145,9
95,7
81,5
1992
5,8
2,8
9,3
48,5
1993
-16,6
-29,0
60,6
-0,1
1994
77,4
75,0
80,2
73,6
1995(r)
37,0
63,0
-

89,7
52,0
80,8
95,5

74,0
45,5
44,8
57,4

-

-

Besparingen,x1.000gulden per bedrijf
1991
64,9
87,9
1992
-94,3 -121,1
1993
-98,0 -129,4
1994
33,0
28,5
1995(r)
-23,8
-

38,0
-28,3
22,2
38,7

16,2
-19,3
-26,1
9,4

-

-

36,0
-68,2
-64,5
37,8

-

26,3
-23,6
-3,8
22,7
18,2

103,1
78,7
89,4
90,9
72,0

50,1
-2,9
18,8
33,7
0,0

a)Zuid-Hollands Glasdistrict.
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den vrijwel gelijk. Ondanks de ongunstiger verhouding van opbrengsten en
kosten waren in dejaren 1992-1994 zowel het gezinsinkomen uit het bedrijf
alsde besparingen inoverig Nederland enigszins hoger, dan wel minder negatief, dan in het Zuid-Hollands Glasdistrict.Vóór 1992was het beeldjuist omgekeerd. De belangrijkste oorzaak hiervan isde relatief grote inzet van gezinsarbeid in overig Nederland. Daar heeft ongeveer 60% van de totale arbeidskosten betrekking op betaalde arbeid terwijl dat in het Zuid-Hollands Glasdistrict
meer dan 70% is.Dit verschil hangt samen met de uiteenlopende bedrijfsomvang (tabel 3.15).Grotere bedrijven met meer personeel worden injaren met
een slechte rentabiliteit geconfronteerd met grotere verliezen,terwijl in gunstige jaren het omgekeerde geldt.
Het gezinsinkomen uit het bedrijf van de gemiddelde glasgroenteteler
bedroeg in 1994 ruim 77.000 gulden. Naaftrek van de uitgaven voor gezin en
fiscus resulteerde er een gemiddelde besparing van 33.000 gulden per bedrijf,
terwijl eenjaar eerder nog bijna 100.000gulden werd ontspaard.De bedrijven
in het Zuid-Hollands Glasdistrict kwamen circa 5.000 gulden lager uit dan dit
gemiddelde en die in overig Nederland een vergelijkbaar bedrag hoger.
Deopleving van 1994wasvan korte duur. In 1995 zijn de resultaten van
de glasgroentebedrijven flink gedaald. Tegenover elke 100 gulden kosten
stond gemiddeld slechts88 gulden aan opbrengsten. Voor veel bedrijven met
tomaten en paprika's was het beeld nog somberder, vanwege de zeer lage
prijzen van deze producten. De komkommertelers vormden een positieve uitzondering met over het algemeen betere prijzen. Deterugval in de rentabiliteit in 1995 ging gepaard met een geraamde daling van het gemiddelde gezinsinkomen per ondernemer van40.000gulden. Eriseen ontsparing geraamd
van in doorsnee 20 à25.000 gulden per ondernemer. Over de periode 19911995werd gemiddeld eveneens een dergelijk bedrag ontspaard,wat een indicatie vormt van de moeilijke situatie van de glasgroenteteelt in de afgelopen
jaren. Eenlichtpunt isdatvoor 1996betere resultatenworden verwacht; vooral
de prijzen van tomaten en paprika's liggen op een hoger niveau.
Tamelijk stabiele resultaten

snijbloemenbedrijven

De rentabiliteit van de snijbloemenbedrijven vertoont de laatste jaren
minder schommelingen dan die van de glasgroentebedrijven. De verhouding
van opbrengsten en kosten isweliswaar sinds 1988 niet boven 100% uitgekomen, maar bleef anderzijds wel steeds boven 90%. In 1994was dit cijfer met
94% iets hoger dan in hetjaar daarvoor (tabel 3.15).In het Zuid-Hollands Glasdistrict was dit kengetal 7 procentpunten hoger dan in overig Nederland. Op
de bedrijven in overig Nederland, die in doorsnee kleiner zijn, waren de circa
7 gulden hogere opbrengsten per m2onvoldoende om de circa 13gulden hogere kosten van vooral arbeid en materialen te compenseren.
De betere rentabiliteit in het Zuid-Hollands Glasdistrict komt ook t o t uiting in het gezinsinkomen uit het bedrijf en in de besparingen. De snijbloementelers in het Zuid-Hollands Glasdistrict verdienden,samen met hun gezinsleden, in 1994bijna 40.000gulden meerdan hun collega's inoverig Nederland.
In het Zuid-Hollands Glasdistrict werd over de periode 1991 - 1994 in totaal
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70.000 gulden per bedrijf aan besparingen gerealiseerd,terwijl in overig Nederland in dezelfde periode 20.000 gulden werd ontspaard.
De raming voor 1995geeft voor de verhouding van opbrengsten en kosten een daling van 2procentpunten aan (tabel 3.15). Het gemiddelde gezinsinkomen komtzo'n 10.000gulden lager uit, maar de besparingen blijven duidelijk positief. Verwacht wordt dat de resultaten in 1996niet sterk zullen afwijken van de voorafgaande twee jaren. Eenforse resultatenverbetering van de
snijbloemenbedrijven isbinnen afzienbare tijd niette verwachten. Deverzadiging van de markt en toenemende concurrentie uit Europa en vooral Afrika
vormen hiervan de oorzaak.
Dalende trend resultaten potplantenbedrijven

zet door

Vóór 1990warendeopbrengstenopdepotplantenbedrijven vrijwel altijd
hoger dan de kosten.Sindsdien isechter sprake vaneendalende trend.In 1994
werd 97% van de kosten vergoed door de opbrengsten, wat 1punt minder
wasdan in hetjaar daarvoor. Deopbrengsten per m 2gingen ietsomlaag, terwijl de kosten,ondanks de lagere energieprijzen, bijna 1% zijn gestegen. Het
gezinsinkomen was met gemiddeld ruim 90.000 gulden per ondernemer een
fractie hoger dan in 1993enerwerd per bedrijf bijna 34.000gulden bespaard.
In 1995 ishet beeldverslechterd.Volgens de raming werd nog maar 94%
van de kosten gedekt door de opbrengsten, wat voor de potplantenteelt een
absoluut dieptepunt betekent (tabel 3.15). De kosten per vierkante meter zijn
iets toegenomen, onder meer door de hogere energieprijzen, terwijl de opbrengsten enigszins omlaag gingen.Voor het gezinsinkomen uit bedrijf is een
daling met een kleine 20.000 gulden geraamd t o t gemiddeld 72.000 gulden
per ondernemer. De besparingen komen volgens de raming uit op nul, waarmee de potplantenbedrijven in de afgelopen vijfjaar gemiddeld bijna 25.000
gulden per bedrijf per jaar zouden hebben bespaard. In de eerste helft van
1996 lagen de prijzen van potplanten lager dan in 1995. Dit wijst op een verslechtering van de bedrijfsresultaten.
Inkomen grote bedrijven in 1994tweemaal zo hoog
In het algemeen zijn de rentabiliteit en de inkomens beter naarmate de
bedrijven groter zijn. Alleen wanneer het erg slecht gaat, zoals in 1993 in de
glasgroenteteelt, realiseren middelgrote en grote bedrijven wel eens slechtere
resultaten dan kleinere (Landbouw-economisch Bericht 1995: 154). In 1994
ontliepen de inkomens op dekleineen middelgrote glastuinbouwbedrijven elkaar weinig, maar op de grotere bedrijven was het inkomen per ondernemer
tweemaal zo hoog (tabel 3.16). Hierbij isdus duidelijk sprake van schaalvoordelen. De betere inkomens op de grote bedrijven worden in belangrijke mate
veroorzaakt door hogere geldopbrengsten per m2en niet zozeer door lagere
kosten. Eenuitzondering op deze regel vormen de potplantenbedrijven: naarmate deze bedrijvengroter zijn,dalen deopbrengsten per m 2 , maarde kosten
lopen sterker terug. Op de glasgroentebedrijven zijn de kosten per m 2op de
middelgrote bedrijven het hoogst.
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Tabel3.16 Gezinsinkomen uit bedrijf vanglastuinbouwbedrijven naar bedrijfsomvang in
1994, inguldensperondernemer

Bedrijvenmet:
minderdan425sbe
425-750sbe
meerdan750sbe
Gemiddeld

Glastuinbouwbedrijven

Glasgroentebedrijven

Snijbloemenbedrijven

Potplantenbedrijven

55.200
61.500
118.500

46.400
66.700
112.100

58.100
55.600
119.800

64.600
59.400
135.600

77.400

77.400

73.600

90.900

Ineenonlangsverschenen rapportvanNIBConsult(1996)vormenverschillen in kostprijs in relatie tot de bedrijfsomvang een belangrijk argument voor
eendrastische herstructurering vande glastuinbouw. Dekostprijsvan tomaten
daalt sterk bij eentoenemende bedrijfsomvang: van ruim 2gulden per kg op
bedrijven van 1hat o t circa ƒ 1,50 per kg bij 5ha en ongeveer ƒ 1,40 per kg op
bedrijven van 10ha. In het advies aan de Minister van Landbouw wordt voor
glasgroentebedrijven die voor de Europese markt willen produceren, een omvang van 10 t o t 15 hectare als referentiekader gehanteerd. In tabel 3.14 is
aangegeven dat het gemiddelde glasgroentebedrijf in het Bedrijven-lnformatienet 1,3 hagroot isen een omvang heeft van ruim 600sbe.Realisatievan het
adviesvan NIBConsult betekent duseenvertienvoudiging van de huidige omvang. Dat isalleen te realiseren door een grootscheepse herstructurering van
de glastuinbouw, in combinatie met een sterke vermindering van het aantal
bedrijven. Eendergelijke ingreep heeft waarschijnlijk ingrijpende socialegevolgen en isook planologisch gezien niet eenvoudig te realiseren. Daar komt bij
dat de voordelen voor de kostprijs boven een omvang van 5 ha vrij beperkt
zijn, zoals hiervoor isaangegeven.

3.7 Opengrondstuinbouw- en champignonbedrijven
Opengrondsgroentebedrijven:

rentabiliteit stabiel maar laag

Deresultatenvandeopengrondsgroentebedrijven waren in 1994wat beter dan in de daaraan voorafgaande jaren:de opbrengsten-kostenverhouding
verbeterde met 3procentpunten naar 85%.Deopleving wasechter slechts van
korte duur: in 1995daalde degenoemde verhouding weer tot 81% (tabel3.17)
alsgevolg van iets lagere opbrengsten (tabel 3.18) en iets hogere kosten. Vanwege het zeer heterogene karakter van deze groep bedrijven doen zich overigens iederjaar grote verschillen in de rentabiliteitsontwikkeling voor. In 1995
ging het bijvoorbeeld aanzienlijk beter op de bedrijven met kool, maar veel
slechter op bedrijven met overwegend bladgroente zoals andijvie en sla.
In de laatste vijf jaar schommelde het gemiddelde gezinsinkomen uit
bedrijf van de opengrondsgroentebedrijven tussen 44.000 en 57.500 gulden
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Tabel3.17 Bedrijfsresultaten,inkomensenbesparingenvanopengrondstuinbouw- enchampignonbedrijven
Opengrondsgroentebedrijven
Aantal bedrijven (1994)
Hectare per bedrijf
Sbeper bedrijf
Ngeper bedrijf
Ondernemers per bedrijf
Opbrengst per 100gulden kosten
1991
1992
1993
1994
1995(r)

Bloembollenbedrijven

Fruitteeltbedrijven

990
8,99
363
62
1,41

1.800
12,78
535
162
1,56

1.340
11,30
252
84
1,43

990
4,73
350
81
1,20

83
82
82
85
81

97
100
106
105
100

95
57
66
69
84

95
95
83
88

94,4
-25,0
1,8
15,8
62,5

107,1
106,3
70,4
89,7

70,5
-98,6
-66,1
-22,0
40,0

43,0
37,3
-7,0
30,6

Gezinsinkomen uit bedrijf, ,x 1.000 gulden
1991
54,0
1992
46,2
1993
44,1
1994
57,5
47,4
1995(r)
Besparingen,x 1.000 gulden per bedrijf
1991
6,9
1992
-14,6
1993
2,3
1994
27,2
1995(r)
6,3

per ondernemer
93,9
109,5
153,4
155,5
133,3

78,4
85,9
151,0
126,1
84,7

ChampigBoomkwekerij- nonbebedrijven drijven
640
1.677 a)
461
112
1,20

88
86
91
101
88

-

-

-

51,6
31,6
62,9
141,1
44,0

-15,8
-27,6
8,5
82,9
-48,0

a)Teeltoppervlakte inm2.

per ondernemer. In 1994was het inkomen het hoogst. Dat gold ook voor de
besparingen,die in datjaar gemiddeld uitkwamen op ruim 27.000 gulden per
bedrijf. In de voorgaande jaren bleven ze beperkt tot enkele duizenden guldens of waren ze negatief. Voor 1995 iseen beperkt, maar wel positief bedrag
aan besparingen geraamd. Het ziet er niet naar uit dat de situatie in de opengrondsgroenteteelt in de komende jaren veel zal veranderen. Mulder et al.
(1996) verwachten dat de rentabiliteit tot 2000 laag zal blijven en dat een verdere schaalvergroting en afname van het aantal bedrijven in het verschiet ligt.
Bloembollenbedrijven

draaien goed

Integenstelling tot alle andere bedrijfstypen inde land-entuinbouw zijn
de opbrengsten op de bloembollenbedrijven alenkelejaren hoger dan de kosten (tabel 3.17). In 1994gingen de kosten iets meer omhoog dan de opbrengsten. De rentabiliteit daalde daardoor enigszins,maar bleef nog ruimschoots
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Tabel3.18 Opbrengstentuinbouw in deopengrond 1991-1995(x1.000gulden per hectare)

Opengrondsgroentebedrijven
Boomkwekerijbedrijven
Fruitteeltbedrijven
Bloembollenbedrijven

1991

1992

45,2
110,8
32,1
78,8

42,9
106,8
23,2
80,4

1993
44,3
81,9
27,7
74,7

1994

1995(r)

46,3
79,0
27,8
74,2

positief. Voor 1995 iseen beperkte daling van de opbrengsten per hectare geraamd (tabel 3.18), zowel door lagere prijzen als door kleinere fysieke opbrengsten,terwijl de kosten ietstoenemen. Daardoor gaat de rentabiliteit omlaag, maar de opbrengsten blijven (juist) voldoende om de kosten te dekken.
Het gezinsinkomen per ondernemer, dat in 1993 en 1994 gemiddeld op
ruim 150.000gulden lag,isvolgens de raming in 1995ongeveer 20.000 gulden
lager uitgekomen. Mede door hogere afdrachten aan de fiscusgaan de besparingen met meer dan 40.000 gulden per bedrijf omlaag ten opzichte van 1994,
maar met gemiddeld zo'n 85.000 gulden steken ze gunstig af bij die van de
andere bedrijfstypen. Invijf jaar tijd hebben de bloembollenbedrijven in doorsnee meer dan 500.000 gulden bespaard.
Inkomen fruitteeltbedrijven

in 1995aanzienlijk beter

Op de fruitteeltbedrijven stond in 1994 gemiddeld 69 gulden aan opbrengsten tegenover elke 100 gulden kosten (tabel 3.17). Dit was weliswaar
minder slecht dan in 1992en 1993,maar zeker niet rooskleurig. De prijzen van
de appels,het belangrijkste gewas,waren in 1992erg laag, maar zijn sindsdien
gestegen (zie tabel 2.8) en daarmee ook de opbrengsten per hectare (tabel
3.18). In 1994 bedroeg de verbetering van opbrengsten en kosten slechts enkele procenten,maarvoor 1995 iseenstijging met 15procentpunten geraamd
t o t 84%. Dat was trouwens nog steeds lager dan in 1990 en 1991.
In 1994kwam het gemiddelde gezinsinkomen uit bedrijf van de fruittelers uit op 16.000gulden per ondernemer. Zo'n bedrag is,rekening houdend
met neveninkomsten enerzijds en afdrachten aan de fiscus anderzijds, uiteraard onvoldoende voor de gezinsbestedingen. De besparingen van de fruitteeltbedrijven waren in 1994dan ook duidelijk negatief, zij het minder dan in
detwee voorgaande jaren.Deraming voor 1995 geeft met een gemiddeld gezinsinkomen uit bedrijf van ruim 60.000gulden per ondernemer een gunstiger
beeld. Na3jaar van ontsparingen levert 1995 weer duidelijk positieve besparingen op. Indeafgelopen vijfjaar werd erop het gemiddelde fruitteeltbedrijf
bijna 20.000 gulden per jaar ontspaard en dat iseen zorgelijke situatie.
Gedeeltelijk herstel resultaten voor

boomkwekerijen

Nadeslechte uitkomsten in 1993,toen de besparingen indoorsnee zelfs
negatief waren,gaven de boomkwekerijbedrijven in 1994weer een herstel te
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45,2

-

35,6
72,8

zien (tabel 3.17). De dalende lijn in de opbrengsten per hectare heeft zich
voortgezet: van 111.000gulden in 1991tot 79.000 in 1994 (tabel 3.18).Tegelijkertijd verminderden ook de kosten per ha van 116.000 gulden in 1991 t o t
90.000 gulden in 1994. Devrijforse schaalvergroting van de boomkwekerijbedrijven, die in 1991een gemiddelde oppervlakte hadden van 4,3 hectare en in
1994van4,7 hectare,vormt hiervoor de belangrijkste verklaring. De oppervlaktevergroting komt vrijwel geheel voor rekening van de, relatief extensieve,
bedrijven buiten het Boskoopse centrum,die van 1991t o t 1994 met ongeveer
20% zijn uitgebreid. In Boskoop en omgeving bedroegen de kosten per hectare in 1994 gemiddeld 274.000 gulden en in de rest van Nederland slechts
56.000 gulden. Het gaat hier dus om twee verschillende soorten bedrijven.
Doordat in 1994de kostensterkerdaaldendandeopbrengsten, verbeterde deverhouding vandezetwee met 5procentpunten. Het gezinsinkomen uit
bedrijf ismet bijna 20.000 gulden gestegen tot gemiddeld bijna 90.000 gulden
per ondernemer en de besparingen waren weer duidelijk positief (tabel 3.17).
De verbetering van het inkomen had vooral betrekking op de bedrijven in
Boskoop en omgeving,waar het gemiddelde inkomen met zo'n 30.000 gulden
omhoog ging tegen slechts 3.000 gulden in overig Nederland. Vanwege de
grote diversiteit in het assortiment en deondoorzichtige prijsvorming, kan nog
geen betrouwbaar beeld worden gegeven voor 1995.
Champignonbedrijven:

in 1994herstel, in 1995weer sterke terugval

In 1994 boekten de champignonbedrijven gunstige resultaten na een
aantaljaren met slechte uitkomsten (tabel 3.17). Deachtergrond van het herstel was, zoals gebruikelijk in de agrarische sector, een stijging van de opbrengstprijzen (zietabel 2.8).Dekostenwerden voor het eerstsinds 1989 overtroffen door de opbrengsten. Het gezinsinkomen uit bedrijf ismeer dan verdubbeld en kwam gemiddeld op ruim 140.000 gulden per ondernemer. Dit
bracht hoge besparingen met zich mee van gemiddeld 83.000 gulden per bedrijf, waarmee de ontsparingen invoorgaande jaren werden gecompenseerd.
Door de aanzienlijk lagere opbrengstprijzen viel de rentabiliteit in 1995
terug tot het niveau van 1991. Het gezinsinkomen uit bedrijf verminderde volgens de raming met bijna 100.000 gulden en de besparingen werden weer
sterk negatief. Over de periode 1991-1995 waren de besparingen van het gemiddelde champignonbedrijf preciesnul.Deprijsontwikkeling vandechampignons in de eerste maanden van 1996 laat een negatief beeld zienten opzichte
van 1995.Op grond daarvan moet worden gevreesd dat de champignonsector
in het lopende jaar niet uit het dal zal klimmen.

3.8 Inkomens, financiering en vermogen
3.8.1 Inkomensvorming en -verdeling
In deze paragraaf staat de inkomensvorming en -verdeling centraal en
dan vooral de verschillen tussen de bedrijfstypen in dit opzicht. De open131
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E

Figuur 3.2 Bedrijfsresultateneninkomensvanakkerbouw- enveehouderijbedrijven(1994/95)
englastuinbouwbedrijven (1994)

grondstuinbouwbedrijven en de champignonbedrijven blijven hier buiten beschouwing.In 1994/95werden alleen inde akkerbouw voldoende opbrengsten
gegenereerd om alle kostente dekken. De kosten voor de inzet van gezinsarbeid en gezinskapitaal brengen echter geen uitgaven met zich meeen vormen
daardoor een belangrijk onderdeel van het inkomen voor het gezin. In de
melkveehouderij ligt het berekende loon voor de arbeid van de ondernemer
op ruim 82.000 gulden per ondernemer (of 114.000gulden per bedrijf). Op de
akkerbouwbedrijven isdeze postduidelijk lager, maar op de glastuinbouwbedrijven aanzienlijk hoger (figuur 3,2). Ook is de arbeidsinzet van de overige
gezinsleden inlaatstgenoemde sector het hoogst.Omdat de glastuinbouw met
relatief veelvreemdvermogen isgefinancierd (zietabel 3.24) ligt de niet-uitbetaalde vergoeding over het eigen vermogen daar het laagst.
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Tabel3.19 Verdeling(%)vandeondernemersnaargezinsinkomenuit bedrijf vaneen aantal
bedrijfstypen in deland- entuinbouw (1994/95) a)
Melkveeh.

Akkerbouw

Minder dan
0
0 - 25.000
25.000 - 50.000
50.000 - 75.000
75.000 - 100.000
100.000 - 150.000
Meer dan 150.000

6
14
12
15
12
17
24

3
18
33
23
11
8
4

27
19
17
14
11
8
4

20
14
12
9
13
12
20

17
17
15
9
13
9
20

16
23
9
6
4
14
28

12
19
22
17
11
9
10

108.000

56.100

31.700

77.400

73.600

90.900

61.600

Gemiddeld inkomen

Intens.
veeh.

Glasgroente

SnijPotbloemen planten

Inkomen (guldens)
per ondernemer

Totaal

a)Tuinbouwbedrijven: 1994;exclusief opengrondstuinbouw- en champignonbedrijven.

Deover het algemeen negatieve bedrijfsresultaten gingen ook in 1994/95
gepaard met positieve gemiddelde inkomens. Een uitzondering isde leghennenhouderij, waar het bedrijfsresultaat per ondernemer gemiddeld ruim
192.000gulden negatief was en het gezinsinkomen bijna 73.000 gulden negatief. Op de akkerbouwbedrijven bedroeg het gemiddelde bedrijfsinkomen
meer dan 100.000gulden per ondernemer.
Grote verschillen in gezinsinkomen
Het gezinsinkomen uit bedrijf per ondernemer van de onderzochte bedrijfstypen lag in 1994/95 ongeveer 17.000 gulden hoger dan in hetjaar daarvoor en kwam uit op gemiddeld 61.600gulden per ondernemer. Bijna een op
de drie agrarische ondernemers behaalde een gezinsinkomen van minder dan
25.000 gulden (tabel 3.19). Hieronder bevonden zich, ondanks de verbeterde
resultaten, relatief veel glastuinders en ondernemers op een intensieve-veehouderijbedrijf. Inde glastuinbouw, waar het gemiddelde inkomen nogal wat
hoger lag dan inde intensieve veehouderij, issprake van een scheveverdeling.
In die sector kwamen dan ook relatief veel ondernemers voor met een inkomen van meer dan 100.000 gulden. Dat laatste was eveneens het geval in de
akkerbouw, waar echter relatief weinig ondernemerstevindenwaren met een
laag inkomen.Inde melkveehouderij iserten opzichtevan 1993/94weinig veranderd en blijft de spreiding van de inkomens het kleinst: meer dan de helft
verdiende tussen de 25.000 en 75.000 gulden.
Behalve inkomen uit bedrijf ontvingen de ondernemer en zijn of haar
partner op de akkerbouw- en veehouderijbedrijven in 1994/95 gemiddeld
24.000 gulden aan inkomen van buiten het bedrijf. Erbestaat een grote spreiding in de neveninkomsten (Venema et al., 1996). De uitkeringen van sociale
verzekeringen en de neveninkomsten uit arbeid vormden in 1994/95de grootste posten met elk een bedrag van zo'n 9.000 gulden. De inkomsten uit bezittingen buiten bedrijf zijnde laatstejaren gedaald.In 1991/92 bedroegen zege133

Tabel3.20 Verloopvandebesparingenvanenkelebedrijfstypen, 1991-1995, (x1.000gulden
per bedijf)
Bedrijfstype

Melkvee
Akkerbouw
Varkens/pluimvee
Glastuinbouw b)

1991/92 1992/93 1993/94 1994/95 1995/96 5-jaarlijks
gemiddelde a)
12,2
1,3
59,1
45,4

32,0
-37,0
-30,2
-52,1

23,1
1,0
-58,5
-42,8

21,2
77,6
5,9
28,4

11,0
15,0
25,0
-2,9

19,9
11,6
0,3
-4,8

(1.2%)
(1,0%)
(0,0%)
(-0,4%)

a)Tussen haakjes de gemiddelde besparingen in procenten van het bedrijfsvermogen op 30
april 1995(akkerbouw enveehouderij), respectievelijk 31december 1994 (glastuinbouw);
b) 1991/92 = 1991, enzovoort.

middeld 9.000 gulden en in 1994/95 nog maar 6.600 gulden.Dedalende rentevoet ende minder goede bedrijfsresultaten,die een aanslagdoen op de spaarcenten,vormen daarvandeverklaring.Opdeakkerbouwbedrijven ende intensieve-veehouderijbedrijven lagen de neveninkomsten met gemiddeld 27.000
gulden per bedrijf ongeveer 7.000 gulden hoger dan op de melkveebedrijven.
Inde glastuinbouw bedroegen de neveninkomsten in 1994eveneens ongeveer
24.000 gulden per bedrijf, waarvan de helft afkomstig was van opbrengsten
uit bezittingen. Dit bedrag week nauwelijks af van dat in voorgaande jaren.
Weinig besparingen in eerste helft jaren negentig
De besparingen betreffen het deel van het inkomen dat overblijft na de
afdrachten aan de fiscus en de uitgaven voor het gezin en kunnen worden
aangewend voor bedrijfsfinanciering. Inde melkveehouderij isgedurende de
jaren 1991-1995 gemiddeld 20.000 gulden per jaar bespaard (tabel 3.20). Dit
was ruim 1% van het gemiddelde bedrijfsvermogen. Op de andere bedrijfstypen gaven de besparingen vanjaar op jaar veel grotere fluctuaties te zien dan
op de melkveebedrijven. Werd in de akkerbouw gemiddeld in deze periode
jaarlijks nog bijna 12.000gulden gespaard, in de glastuinbouw en de intensieveveehouderij waren de besparingen nihil of negatief en hebben ze dus niet
bijgedragen aandefinancieringvan investeringen en het eventueel versterken
van de liquiditeitspositie. Eendegelijke situatie vormt op termijn een groot risico voor de continuïteit van de betrokken bedrijven.
3.8.2 Beroep op ondersteuningsregelingen
Dehiervoor geschetste inkomensontwikkeling wordt weerspiegeld in het
beroep dat agrariërs doen op ondersteuningsregelingen van de overheid.
Het aantal verzoeken om financiële hulp in het kader van het Besluit
Bijstandsverlening Zelfstandigen (BBZ)was met 1.788 het hoogst in 1993, toen
vooral veel glasgroentetelers endevarkenshouderij financiële problemen hadden, en isdaarna gedaald tot ongeveer 900 in 1995 (tabel 3.21).Van de gevallen waarover rapporten werden opgesteld in datjaar kwam ruim een derde
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Tabel3.21
Regeling
IOAZ
BBZ
BF

Aantal aanvragen voor financiële hulp door agrariërs, 1990-1995
1990

1991

1992

304
461
628

280
396
593

243
653
621

1993

1994

1995

311
1.788
569 a)

394
1.310
558

365
898
451

a)Exclusief 77aanvragen in het kadervande liquiditeitsfaciliteiten voor akkerbouw en fruitteelt.
Bron:LandelijkeServicebijRegelingen(LASER)vanhetMinisterievanLandbouw, Natuurbeheer
enVisserij;bewerking LEI-DLO.

voor rekening van de glastuinbouw en rond een kwart voor rekening van de
varkenshouderij of de opengrondstuinbouw (respectievelijk 22% en26%). Het
aantal aanvragen om borgstelling (BF) isvanaf 1992 eveneens gedaald. Bijna
twee derde van de aanvragen in 1995 had betrekking op de glastuinbouw.
Het aantal gefailleerde land- entuinbouwbedrijven isvolgens CBS-gegevens in 1994 ongeveer op hetzelfde niveau gebleven als eenjaar eerder (125
in 1994tegenover 137 in 1993;in 1990wasdit aantal 65).Overigens ishet aantal voortijdige, gedwongen bedrijfsbeëindigingen indeagrarische sector waarschijnlijk aanzienlijk groter dan het aantal faillissementen.Oorzaken van een
gedwongen bedrijfsbeëindiging zijn een slechte financiële situatie, ziekte en
arbeidsongeschiktheid.
Nadat het "stuwmeer" van aanvragen in het kader van de lOAZ-regeling
(Inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen
zelfstandigen) op 1juli 1987 was weggewerkt, is het aantal verzoeken voor
een uitkering tot 1992gedaald en daarna met enige schommelingen toegenomen t o t 365 in 1995 (tabel 3.21). Een kwart van de aanvragen in 1995 kwam
uit de rundveehouderij en eveneens bijna een kwart uit de varkenshouderij,
terwijl een derde betrekking had op de tuinbouw. Het verband met de inkomensontwikkeling ishier zwakker dan bij de eerder genoemde regelingen.
3.8.3 Financieringsmiddelen, investeringen en vermogen
Deakkerbouw- enveehouderijbedrijven beschikten in 1994/95over bijna
7,6 miljard gulden aan financieringsmiddelen (tabel 3.22). Dit was ruim 400
miljoen gulden meer dan in het voorafgaande jaar. Tweederde deel van de
financieringsmiddelen was afkomstig uit het productieproces in de vorm van
besparingen en afschrijvingen of uit vermogensoverdrachten (schenkingen en
erfenissen). Destijgende trend inde afschrijvingen van deze bedrijven,die zich
voordeed vanaf het eind van de jaren tachtig en nauw samenhangt met het
verloop van de investeringen, kwam in 1994/95 althans voorlopig tot een einde. Deze ontwikkeling werd ruimschoots gecompenseerd door de forse groei
van de besparingen, die uitkwamen op 1,5 miljard gulden. Natwee zeerslechtejaren ishet besparingsniveau inakkerbouw enveehouderijteruggekeerd op
het gemiddelde over 1990/91 en 1991/92.
135

Tabel3.22 Geaggregeerdfinancieringsoverzichtvanakkerbouw- enveehouderijbedrijven en
glastuinbouwbedrijven (inmiljoenen guldens)a)
Akkerboij w - en veehouderij
1992/93

Glastuinbouw

1993/94

1994/95

1992

1993

1994

HERKOMST
Afschrijvingen
Besparingen
Overige eigen middelen

2.810
410
380

3.060
190
590

3.010
1.530
610

1.203
-429
18

1.216
-316
95

1.114
247
36

Eigen middelen
Vreemde middelen

3.600
3.220

3.840
3.330

5.150
2.440

792
1.195

995
691

1.397
463

Totale beschikbare middelen

6.820

7.170

7.590

1.987

1.686

1.860

1.990

2.130

2.300

621

713

646

4.420
1.180
710
1.310
1.300

4.370
950
920
1.300
1.110

4.130
640
920
1.230
1.190

1.353

948

827

-

-

-

65
417
706

78
174
510

43
166
432

-80
260
150

90
210
460

150
310
850

165
101
-87

186
45
-20

186
89
298

6.820

7.170

7.590

1.987

1.686

1.860

BESTEDING
Aflossingen leningen
Bruto investeringen vaste
bedrijfsactiva
w.v.: immateriële activa
grond
bedrijfsgebouwen b)
werktuigen, installaties
vaste plantopstanden.
levende have en overige
Belegd buiten bedrijf
Mutatie werkkapitaal
Totale bestede middelen

a) Exclusief de niet in het Bedrijven-lnformatienet van LEI-DLOgerepresenteerde bedrijven;
b) Inclusief glasopstanden (in deglastuinbouw in de betrokkenjaren respectievelijk 351, 127
en 134 miljoen gulden). Deze investeringen bevatten bij de glastuinbouwbedrijven ook alle
lopende, nog niet afgeronde investeringen.

Inde glastuinbouw kwam in 1994eentotaalbedrag van bijna 1,9 miljard
gulden aan financieringsmiddelen ter beschikking. Dat was circa 170 miljoen
gulden (10%) meer dan in 1993(tabel 3.22). Insamenhang met de teruglopende investeringen in voorgaande jaren waren de afschrijvingen in deze sector
eveneens wat lager dan in 1993, maar ook hier werd deze daling ruimschoots
gecompenseerddoor deaanzienlijk hogerebesparingen.Hettotaalbedrag aan
beschikbaar gekomen eigen middelen was daardoor 40% hoger dan in het
voorgaande jaar.
Minder nieuwe leningen, hogere aflossingen en meer

liquiditeiten

De akkerbouwers en veehouders hebben in 1994/95 bijna 900 miljoen
gulden minder aanvreemde middelen aangetrokken dan in 1993/94,terwijl de
glastuinders in 1994 bijna 230 miljoen gulden minder leenden (tabel 3.22).
136

Tochwerd er in de akkerbouw en veehouderij nog ongeveer 140 miljoen gulden meer bijgeleend dan dat er op leningen werd afgelost. Dit saldo was aanzienlijk kleiner dan de 1.200miljoen gulden van het voorgaande jaar. Vooral
de ondernemers in de intensieve veehouderij deden in 1994/95 een extra beroep op deverschaffers van vreemd vermogen,terwijl de akkerbouwers en de
melkveehouders per saldo hun leningenverminderden. Dat laatstewas in 1994
ook het geval in de glastuinbouw.
De extra beschikbare middelen werden hoofdzakelijk aangewend voor
versterking van de liquiditeitspositie. Vooral in de glastuinbouw was dit na
twee jaren van inkrimping dringend nodig en daar werd dan ook gemiddeld
meer dan 30.000gulden aan het werkkapitaal toegevoegd.Op de akkerbouwbedrijven was dat zelfs 40.000 gulden en de fokvarkensbedrijven bleven met
gemiddeld 30.000 gulden niet veel achter. Op de andere varkensbedrijven is
de liquiditeitspositie daarentegen voor het derde achtereenvolgende jaar verslechterd. Gelet op de zeer slechte uitkomsten in de leghennenhouderij is het
niet verwonderlijk dat de liquide middelen daar in 1994/95sterk terugliepen.
Bedrijfsinvesteringen

omlaag

Deverhoging van de aflossingen en de versterking van het werkkapitaal
gingen ten koste van de bedrijfsinvesteringen. Op de akkerbouw- en veehouderijbedrijven werd in 1994/95 ruim 4,1 miljard gulden geïnvesteerd,wat ongeveer 5% minder was dan eenjaar eerder. De melkveehouders investeerden
minder, de akkerbouwers en varkenshouders juist meer. De aankoop van productierechten ("immateriële activa") liep verderterug en issinds 1992/93 bijna
gehalveerd (tabel 3.22). Het percentage melkveebedrijven, die melkquota
kochten, verminderde van 17naar 14.Degemiddeld prijs per kg quotum daalde ten opzichte van 1993/94met 17cent naar ƒ3,82.Erwerd eveneens minder
uitgegeven aanvernieuwing of modernisering van bedrijfsgebouwen, maar dit
werd gecompenseerd door hogere investeringen in machines en werktuigen.
De aankoop van grond en de uitgaven voor grondverbetering stabiliseerden
zich op 920 miljoen gulden.Ten opzichte van 1993/94nam het aandeel van de
akkerbouw, die zijn financiële positie in 1994/95 aanmerkelijk zag verbeteren,
hierin fors toe ten koste van de melkveehouderij. Eén op de vijf akkerbouwen veehouderijbedrijven investeerde meer dan 100.000gulden in het bedrijf.
Aan de andere kant wasop 10% van deze bedrijven sprake van desinvesteringen. Hieronder bevonden zich nauwelijks akkerbouwers, maar relatief veel
varkens- en pluimveehouders.
Door de slechte uitkomsten in 1992 en 1993 zijn de glastuinders ook in
1994terughoudend geweest met hetdoenvan investeringen. Erwerd circa 600
miljoen gulden geïnvesteerd inglasopstanden,wat een halvering betekent ten
opzichte van 1992. Hiermee werd 1994 het tweede achtereenvolgende jaar
waarin de investeringen invaste activa onder het niveau van de afschrijvingen
bleven.Gezien de geraamde resultaten zal in 1995 indeze situatie geen verbetering zijn gekomen. Het gevolg is een verdergaande veroudering van de
glasopstanden. De balanswaarde in procenten van de nieuwwaarde -een kengetal dat een maatstaf vormt voor de moderniteit vande productiemiddelen 137
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isover een langere periode zowel indeglasgroente- alsinde glasbloementeelt
fors gedaald.Voor beide takken isde moderniteit teruggelopen van bijna 50
procent in 1989 naar 30 procent in 1994, met een korte opleving rond 1990
(figuur 3.3). In de potplantenteelt deed zich dezelfde tendens voor.
Uiteenlopende financiële situatie overige

tuinbouwbedrijven

Op de opengrondsgroentebedrijven waren de besparingen en daarmee
de eigen middelen in 1994veel hoger dan invoorgaandejaren (zietabel 3.17).
Erwerd echter geen extra vermogen van derden aangetrokken, met als gevolg
dat het totale bedrag aan beschikbare middelen per bedrijf bijna 30.000 gulden lager was (tabel 3.23). Erwerd gemiddeld ruim 30.000gulden afgelost op
bestaande leningen en de investeringen, die in 1993voor dit bedrijfstype relatief hoog waren,werden sterk teruggebracht. Alleen de investeringen in machines en werktuigen - in 1994 ruim 18.000 gulden - bleven vrij goed op peil.
Door eenenander kon het gemiddelde vreemdvermogen per bedrijf fors worden verlaagd en de solvabiliteit is dan ook sterk verbeterd. De opengrondsgroentetelers hebben dewat betere resultaten dusvooral benut om hunfinanciële positie te versterken. Gelet op de geraamde vrij ongunstige uitkomsten
in 1995 was dat niet overbodig.
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Tabel3.23 Beknopt financieringsoverzichtvanopengrondstuinbouw- en champignonbedrijven,x 1.000gulden per bedrijf

Totale financieringsmiddelen
1991
1992
1993
1994
Brutobedrijfsinvesteringen
1991
1992
1993
1994
Vreemd vermogen
1991
1992
1993
1994
Solvabiliteit
1991
1992
1993
1994

Opengr.groentebedrijven

Bloembollenbedrijven

Fruitteeltbedr.

Boomkwekerijbedrijven

Champignonbedrijven

69,4
94,8
108,8
79,6

244,1
276,6
367,9
389,4

153,3
58,6
126,8
99,7

117,8
107,9
69,0
85,1

182,8
94,2
102,8
208,6

55,2
55,4
82,6
22,3

116,1
147,5
270,9
263,5

93,2
122,7
67,4
67,0

68,3
96,6
47,7
52,1

129,7
43,3
28,9
66,7

296,2
368,7
414,2
333,3

773,5
845,3
986,0
965,1

353,2
376,6
380,5
381,1

239,7
266,0
248,6
214,5

530,2
569,2
620,9
617,7

73
64
62
68

68
68
68
69

75
74
74
74

80
80
81
83

56
52
46
49

Door de hoge besparingen en het hoge bedrag aan afschrijvingen kwam
er op het gemiddelde bloembollenbedrijf\r\ 1994 bijna een kwart miljoen aan
eigen middelen beschikbaar. Daarnaast werd nog ruim 140.000 gulden bijgeleend, met alsresultaat eentotaalbedrag aan beschikbare middelen van bijna
390.000 gulden (tabel 3.23). Daarvan werd nog geen 60.000 gulden gebruikt
voor aflossen van bestaande leningen en meer dan 260.000 gulden voor bedrijfsinvesteringen. Dat laatste was overigens wat minder dan in 1993; vooral
in de bollenkraamwerd minder geïnvesteerd, maar de investeringen in werktuigen en machinesgingen omhoog.Wellicht houdt ditverband metdetoenemende milieu-eisen. De liquiditeitspositie van de bloembollenbedrijven is in
1994 aanzienlijk verder versterkt en de solvabiliteit ging iets omhoog. Op
grond van de ramingen voor 1995(tabel 3.17)mag worden verwacht dat deze
gunstige ontwikkeling zichtoen heeft voortgezet, zij het in afgezwakt tempo.
Ondanks het feit dat de besparingen minder negatief waren dan in 1993
kwamen er op de fruitteeltbedrijven in 1994 minder middelen beschikbaar
(tabel 3.21). Onder andere de inperking van de kortlopende kredieten, die in
1993nog forswerden uitgebreid,was hierop van invloed.Ongeveer een kwart
van de beschikbare middelen werd aangewend voor het aflossen van bestaan139

de leningen,maar er werd ruim 56.000 per bedrijf aan nieuwe leningen afgesloten. De investeringen bleven ongeveer gelijk, maar achter deze cijfers ging
wel een belangrijke verschuiving schuil:er werd veel minder geïnvesteerd in
nieuwe fruitopstanden, maar veel meer in gebouwen.Zowel het totale vreemde vermogen als de solvabiliteit van de fruitteeltbedrijven bleef in doorsnee
ongewijzigd. Gelet op de geraamde gunstige uitkomsten mag worden aangenomen dat de financiële positie van deze bedrijven in 1995 isverbeterd.
Door de sterke verbetering van de besparingen bedroeg het totale bedrag aan eigen middelen van de boomkwekerijbedrijven in 1994 het dubbele
van dat in 1993. Doordat er integenstelling tot datjaar geen extra kortlopende middelen werden aangetrokken, ging het totale bedrag aan beschikbare
middelen minder sterk omhoog (tabel 3.23). Erwerd gemiddeld slechts 13.000
gulden afgelost op langlopende leningen,terwijl voor een bijna tweemaal zo
hoog bedrag nieuwe leningenwerden aangegaan. Daarnaast namen de investeringen enigszins toe en dan vooral die in installaties. Desolvabiliteit isverder
verbeterd en bevindt zich op een hoog niveau.
Hettegendeel ishetgevalopdechampignonbedrijven; daar isdesolvabiliteit met minder dan 50% het laagst van alle bedrijfstypen. Ondanks de lichte
verbetering was dat ook in 1994 het geval (tabel 3.23). Deze verbetering hing
vooral samen met de sterke stijging van de besparingen,die er toe leidden dat
het totale bedrag aan eigen middelen ten opzichte van 1993 verdubbelde.
Mede omdat er ook meer langlopend vreemd vermogen werd aangetrokken
wasdat bij detotale beschikbare middelen eveneens het geval.Erwerd 25.000
gulden meer op langlopende leningen afgelost dan er werd bijgeleend. De investeringen, die in de twee voorgaande jaren sterk terugliepen, zijn in 1994
meer dan verdubbeld.Zowel ingebouwen, alsin installaties en machines werd
aanzienlijk meer geïnvesteerd. Daarnaast zagen de champignontelers kans om
hun liquiditeitspositie aanzienlijk teverstevigen.Geletop desombere uitkomst
van de ramingen voor 1995 (zie tabel 3.17) was dat niet overbodig.
In veel sectoren ruimere

nettokasstroom

De nettokasstroom -de financiële ruimte voor de betaling van de lasten
van nieuwe leningen en kredieten - isin de melkveehouderij in 1994/95 licht
gekrompen (figuur 3.4).Voor de overige drie bedrijfstypen wassprake van een
grotere nettokasstroom. Ook in de overige takken van tuinbouw, met uitzondering van de overigens nog steeds het hoogst scorende bloembollenteelt,
nam de nettokasstroom in 1994toe ten opzichte van 1993.Over de hele periode 1991 - 1994 behaalde de glastuinbouw met een jaarlijks gemiddelde van
57.000 gulden de omvangrijkste nettokasstroom. De intensieve veehouderij
bleef hierbij meer dan de helft achter; de eerste helft van de jaren negentig
was voor deze sector dan ook niet gemakkelijk.
Despreiding van de nettokasstroom tussen de bedrijven isgroot: zowel
van de intensieve-veehouderijbedrijven alsvan de glastuinbouwbedrijven had
in 1994/95 (respectievelijk 1994) een derde deel te maken met een negatieve
nettokasstroom. Dat betekent dat de betalingsverplichtingen over het reeds
aanwezige vreemd vermogen groter waren dande kasstroom.Inde glastuin140

Iguldenperbedrijf

'jH '92 ;93 '94
'92 '93 '94 '95

Figuur 3.4

'91 '92 '93 '94
'92 '93 '94 '95

'91 '92 '93 '94

Ontwikkeling vandekasstroomnaarbedrijfstype, 1991/92 - 1994/95

bouw realiseerde aan de andere kant een derde deel van de bedrijven een
nettokasstroom van meer dan 100.000gulden. Op 20% van de intensieve-veehouderijbedrijven was dat eveneens het geval.
Solvabiliteit vrij stabiel
Deactuele waarde van het balanstotaal (exclusief het verpachtersvermogen)vande door het Bedrijven-lnformatienetvertegenwoordigde akkerbouwenveehouderijbedrijven bedroeg eind april 1995 102miljard gulden.Deactuelewaarde isgebaseerd op de boekwaarde van de activa en kan afwijken van
de werkelijke opbrengst bij liquiditatie van een bedrijf. Per bedrijf hadden de
activa eenwaarde van 1,65 miljoen gulden. Eind 1994bedroeg het gezamenlijke balanstotaal van deglastuinbouwbedrijven uit het Bedrijven-lnformatienet
bijna 15 miljard gulden. Op de melkveebedrijven is de balanswaarde het
hoogst, gevolgd door de glastuinbouwbedrijven (tabel 3.24). Op de laatstgenoemde bedrijven liep de waarde van de activa overigens ietsterug,terwijl in
de akkerbouw en de varkens- en pluimveehouderij een stijging optrad. Op de
akkerbouw- en veehouderijbedrijven is 56% van het kapitaal vastgelegd in
grond en bedrijfsgebouwen. Op de glastuinbouwbedrijven zijn de werktuigen
en installaties het belangrijkst met een aandeel van 20% in het balanstotaal.
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Tabel3.24 Gemiddelde balansper

bedrijfstype, x 1.000gulden per bedrijf a)
Akkerbouwbedrijven

Melkveehouderijbedrijven

Varkens-en
pluimveehouderijbedrijven

Glastuinbouwbedrijven

Aantal bedrijven

9.300

29.800

8.400

7.500

Immateriële activa
Materiële vaste activa
w.v: grond in eigendom
glasopstanden en gebouwen
in eigendom
werktuigen en installaties
plantopstanden, bollenkraam
enlevendehave
woning
overige materiele vasteactiva
Financiëlevaste activa
Vlottende activa

34
1.164
644
165

130
1.540
763
326

20
1.284
259
505

1.349
318
308

207

142

177

373

2
91
55
16
298

151
119
39
34
149

101
168
76
9
258

61
265
24
42
342

Balanstotaal
Gefinancierd met:
Eigen vermogen
Langvreemd vermogen
Kort vreemd vermogen

1.512

1.853

1.571

1.733

1.208
288
16

1.355
485
13

913
622
36

909
740
84

79

73

58

52

Solvabiliteit (in %)

_

a)Akkerbouw- enveehouderij per 30-4-1995,glastuinbouw per31-12-1994.

Het aanwezige kapitaal wordt gefinancierd met eigen vermogen en met
vreemdvermogen.Vande intabel 3.24opgenomen bedrijfstypen gaven alleen
de akkerbouwbedrijven in 1994/95een verbetering te zien van de solvabiliteit,
dat wil zeggen het aandeel van het eigen vermogen in het totale vermogen.
In de akkerbouw werd het hoge niveau van 79% bereikt. In de varkens- en
pluimveehouderij daalde de solvabiliteit enigszins. Bijna 40% van deze bedrijvenfinancierde meer dan de helft vandeactiva met vreemdvermogen.Op de
melkveebedrijven en glastuinbouwbedrijven ishet aandeel van het eigen vermogen weinig veranderd. Een belangrijk verschil isechter dat de melkveebedrijven een gemiddelde solvabiliteit hebben van 73% en de glastuinbouwbedrijven slechts van 52%.Van deze laatste bedrijven had 23% een solvabiliteit
tussen 0en 30%en had zelfs een negatieve solvabiliteit. Rond 1990 lag de gemiddelde solvabiliteit van de glastuinbouwbedrijven nog op 58%.
De ontwikkeling van het eigen vermogen verliep min of meer parallel
met die van de balanswaarde. Per 30april 1995 beschikten de akkerbouw- en
veehouderijbedrijven gemiddeld over bijna 1,2 miljoen gulden aan eigen vermogen. Op het gemiddelde glastuinbouwbedrijf was het eigen vermogen ongeveer 300.000 gulden kleiner. Hierbij worden de activa gewaardeerd tegen
vervangingswaarde, waarbij degrond ineigendomwordt gewaardeerd alseen
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pachtvrij object met agrarische bestemming. Vooral in de varkens- en pluimveehouderij nam het bedrag aan langlopende leningen sterk toe. De akkerbouwers deden echter veel minder een beroep op de verschaffers van vreemd
vermogen. Hettotale bedrag aan langlopende leningen van de gezamenlijke
akkerbouw- en melkveebedrijven nam in de loop van 1994/95 met een kleine
2% toe t o t 27,3 miljard gulden.Defamilieleningen op deze bedrijven beliepen
intotaal ruim 3miljard gulden,oftewel 11%vande langlopende leningen. Het
bedrag van defamilieleningen was ongeveer driemaal zo groot alshet bedrag
aan kortlopend vreemd vermogen,waarbij hetvooral gaatom leverancierskrediet. In de glastuinbouw ishet kortlopend vreemd vermogen belangrijker.
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4. STRUCTUUR, MILIEU ENLANDELIJK GEBIED

4.1 Structuur van productie en bedrijven in de land- en tuinbouw
4.1.1

Productiecapaciteit

De totale productiecapaciteit van de Nederlandse land- en tuinbouw,
uitgedrukt in nge, istussen mei 1994 en mei 1995 nagenoeg gelijk gebleven
(tabel 4.1). Inde akkerbouw was sprake van eentoename van ruim 3%, onder
andere door de uitbreiding van het areaal. De productiecapaciteit van de intensieveveehouderij endesectoroverigegraasdieren namdaarentegen af met
bijna 2%. De beperkte mogelijkheden t o t uitbreiding van de productie, maar
ook de slechte resultaten in 1993/94 in deze sectoren spelen hierbij een rol.
In de afgelopen twintig jaar heeft de productiecapaciteit zich als volgt
ontwikkeld: t o t 1985 deed zich in bijna alle sectoren een uitbreiding voor. In
de periode 1985-1994was echter gemiddeld genomen sprake van een daling,
die onder meer het gevolg wasvan de superheffing inde melkveehouderij. De
productie binnen desector overige graasdieren kon door eentoename van het
aantal stuksvleesvee,schapen en dergelijke nog wel groeien. Na 1985 zwakte
ook de sterke groei in de intensieve veehouderij af. Naast de slechte rentabiliteit hebben maatregelen om de mestproductie te verminderen en milieuvriendelijker te produceren hierbij een belangrijke rol gespeeld.De tuinbouwsectoren groeiden van 1985tot 1994nog met gemiddeld 2% perjaar.Aan dejaren-

Tabel4.1 Ontwikkeling en verdeling vandetotale productiecapaciteit (in nge)naarsector,
1976-1995
Sector

Melkveehouderij (incl.voedergewassen)
Overige graasdieren (incl. grasland)
Intensieve veehouderij
Akkerbouw
Glastuinbouw
Overige tuinbouw
Alle sectoren

Verandering in % perjaar a) Verdeling nge(%)
'76-'85

'85-'94

'94-'95

1976

1995

0,7
0,9
4,6
0,5
2,6
0,3

-3,3
5,3
0,9
-0,5
2,1
1,9

0,3
-1,8
-1,9
3,1
-0,1
1,7

42
5

36
6

1,3

-0,4

0,3

100

10
17
15
12

a)Bijdebepalingvandemutaties pertypezijn prijsveranderingen binnendeverschillende tijdvakken buiten beschouwing gelaten door constante nge-normen te hanteren.
Bron:CBS-Landbouwtellingen;bewerking LEI-DLO.
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13
12
20
13
100

lange stijging in de glastuinbouw isechter door de slechte economische resultaten, althans voorlopig, een einde gekomen.
Demelkveehouderij neemt meer dan eenderde deel (36%) van de totale
productiecapaciteit voor haar rekening (tabel 4.1).Invergelijking met de situatie vantwintig jaar geleden isdit aandeel verminderd. Dit komt door de productiebeperkende maatregelen in deze sector, terwijl in andere sectoren nog
enige groei mogelijk was.Deglastuinbouw, qua productiecapaciteit de tweede
sector, vertegenwoordigt eenvijfde deel van de totale land- en tuinbouwproductie uitgedrukt in nge; in 1976was dat nog maar een zevende.
4.1.2

Bedrijfsstructuur

In mei 1995telde ons land 113.327geregistreerde land- en tuinbouwbedrijven van 3nge en groter. Ditwas2,5% minder dan in mei 1994.Tussen 1976
en 1994daalde het aantal bedrijven met gemiddeld 1,7% perjaar. Deslechtere
inkomenssituatie in de afgelopen jaren inveel sectoren heeft zeer waarschijnlijk aan de wat sterkere daling van het aantal bedrijven bijgedragen.Van het
totale aantal geregistreerde bedrijven behoorden er in 1995 ruim 87.000 t o t
de hoofdberoepsbedrijven en bijna 26.000 tot de nevenberoepsbedrijven. De
laatste categorie bestaat uit bedrijven waarvan het bedrijfshoofd minder dan
50% van zijn arbeidstijd aan het agrarisch bedrijf besteedt.
In alle typen minder

hoofdberoepsbedrijven

In de categorie hoofdberoepsbedrijven was de daling van het aantal bedrijven (-2,8%) ietsgroter dan bij alle geregistreerde bedrijven. In voorgaande
jaren was de afname van het aantal hoofdberoepsbedrijven minder sterk. Zo
bedroeg het gemiddelde dalingspercentage inde periode 1976-1995 ongeveer
2% (tabel 4.2).Inalle bedrijfstypen ishet afgelopenjaar (1994-1995) het aantal
hoofdberoepsbedrijven zichtbaar gedaald.Deafnamewashet zwakst inde akkerbouw. Desterkste daling vond plaats bij het gecombineerde bedrijfstype,
dat allerlei combinaties van productietakken omvat. Vaak gaat het hierbij om
vrij kleine bedrijven.Ook inde glastuinbouw daalde het aantal bedrijven relatief sterk. Daarbij voltrok de afname zich niet alleen in de glasgroenteteelt,
maar ook (zij het in mindere mate) inde glasbloementeelt. In het voorgaande
jaarwerd nogeenstijgingvanhetaantalglasbloemenbedrijvengeconstateerd.
Devoortgaande daling van het aantal bedrijven hangt nauw samen met
technologische ontwikkelingen. Door die ontwikkelingen kon met minder arbeid en een geringer aantal bedrijven meer worden geproduceerd.Voor bepaalde bedrijfstypen spelen ook andere factoren een rol bij de ontwikkeling
van het aantal bedrijven. In de intensieve veehouderij was t o t in het midden
van dejarentachtig sprakevan een behoorlijke toename van het aantal bedrijven. Met de slechte rentabiliteit en de komst van allerlei maatregelen op milieugebied,waaronder deaanscherping van het mestbeleid (zie paragraaf 4.2),
isdeze toename omgeslagen in een afname. Ook in de akkerbouw sloeg een
stijging van het aantal bedrijven na 1985om in een daling,vooral door de verslechterde rentabiliteit. In degespecialiseerde melkveehouderij wasde daling
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Tabel4.2 Ontwikkeling vanhetaantal hoofdberoepsbedrijven naarbedrijfstype, 1976-1995
Bedrijfstype

Veranderingen in % perjaara)

Aantal bedrijven
in 1995

1976-1985 1985-1994 1994-1995
Akkerbouw
Glastuinbouw
Overige tuinbouw
Melkveehouderijb)
Overige-graasdierbedrijven
Intensieve veehouderij
Gecombineerde bedrijven

1.2
-1.2
-2.2
-1,6
-6,4
3,8
-4,0

-2,2
-0,4
-1,4
-5,0
2,0
-0,9
-2,0

-0,6
-4,2
-2,9
-2,2
-3,0
-3,1
-5,2

11.060
8.741
9.977
25.867
14.476
9.257
8.091

Alle bedrijfstypen

-2,0

-2,2

-2,8

87.469

a)Bijdebepalingvandemutaties pertypezijnprijsveranderingen binnendeverschillende tijdvakkenbuitenbeschouwinggelatendoorconstantenge-normente hanteren;b)Sterkgespecialiseerde bedrijven.
Bron: CBS-Landbouwtellingen;bewerking LEI-DLO.

in het tijdvak 1985-1994zeer sterk, wat een uitvloeisel isvan de productiequotering. Overigens vond in deze periode ook een overgang plaats naar het type
overige-graasdierbedrijven.
Het aantal nevenberoepsbedrijven bleef de afgelopen t w i n t i g jaar vrij
constant. Passinds 1994 iseen duidelijke daling te zien. Bij de relatief grote
veranderingen die bijsommige bedrijfstypen optreden,moet rekening worden
gehouden met het feit dat het om kleine aantallen gaat (tabel 4.3).

Tabel4.3 Ontwikkeling vanhetaantal nevenberoepsbedrijven naarbedrijfstype, 1976-1995
Bedrijfstype

Veranderingen in%perjaar a)

Aantal bedrijven
in 1995

1976-1985 1985-1994 1994-1995
Akkerbouw
Glastuinbouw
Overige tuinbouw
Melkveehouderijb)
Overige-graasdierbedrijven
Intensieve veehouderij
Gecombineerde bedrijven
Alle bedrijfstypen

2,9
-1,0
-1,9
-10,2
1,3
-1,0
0,3

1,0
-1,6
-2,7
-3,5
2,8
-4,2
-2,4

2,5
13,3
-3,1
8,4
-1.6
-6,9
-4,0

3.584
646
2.693
969
12.862
2.294
2.810

-0,4

0,1

-1,3

25.858

a)Bijdebepalingvandemutaties pertypezijn prijsveranderingen binnen deverschillende tijdvakkenbuitenbeschouwinggelatendoorconstantenge-normente hanteren;b)Sterkgespecialiseerde bedrijven.
Bron: CBS-Landbouwtellingen; bewerking LEI-DLO.
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Gemiddelde bedrijfsoppervlakte

groeit

Inmei 1995bedroeg detotale oppervlakte cultuurgrond (gemeten maat)
van de geregistreerde land- entuinbouwbedrijven 1.965.000ha.Dit komt neer
op een daling van 6.000 ha (-0,3%) ten opzichte van mei 1994 (tabel 4.4). De
daling voltrok zichvooral in het areaalvoedergewassen, in het bijzonder bij de
snijmais. Dit heeft te maken met de inkrimpende veestapel. Het overige bouwland nam toe met 10.000 ha,en wel door een uitbreiding van het areaal van
granen (wintertarwe) en consumptieaardappelen (vooral op zand- en veengronden). Het areaal glastuinbouw daalde licht, namelijk met 70 ha; dat was
minder dan in de periode 1993-1994.

Tabel4.4 Het nationale bouwplan 1976-1995(x1.000ha)

Totale areaal cultuurgrond a)
w.o.: grasland
voedergewassen
overig bouwland
tuinbouw open grond
tuinbouw onder glas

1976

1985

1994

1995

2.073
1.270

2.019
1.164

1.971
1.051

1.965
1.049

95
608
87
7,9

182
568
91
9,0

242
554
100

232
565
99

10,2

10,2

a)Oppervlaktecultuurgrond (gemeten maat) ingebruik bij geregistreerde land-en tuinbouwbedrijven.
Bron:CBS-landbouwtellingen; bewerking LEI-DLO.

In de periode 1976-1995 is het totale areaal cultuurgrond met ruim
100.000ha afgenomen. Door degrote vraag naar grond voor huizenbouw, natuur, recreatie en infrastructuur heeft een deel van de cultuurgrond een nietagrarische bestemming gekregen. Het areaal grasland ishet sterkst gedaald.
Daarnaast iseen overgang naar voedergewassen zoalssnijmaiste constateren.
Het tuinbouwareaal isals enige in de periode 1976-1995 toegenomen, maar
ook daar isde laatste jaren een lichte afname opgetreden.
Deafgelopen twintig jaar ishet areaal cultuurgrond veel minder afgenomen dan het aantal bedrijven, respectievelijk 5% en 29%. Hierdoor isde gemiddelde oppervlakte van de bedrijven duidelijk gestegen (tabel 4.5). In 1976
bedroeg de gemiddelde bedrijfsoppervlakte 13ha, in 1995was deze toegenomen t o t ruim 17 ha. De stijging voltrok zich vrij gelijkmatig in de afgelopen
twintig jaar met gemiddeld 1,5% per jaar.
Hoofdberoepsbedrijven hebben gemiddeld een veel grotere bedrijfsoppervlakte dan nevenberoepsbedrijven: 20 ha tegen 7 ha. Per bedrijfstype zijn
eruiteraard groteverschillenalnaargelang degrondgebondenheid en intensiteit van de productie. Het afgelopen jaar isbij de glastuinbouw en de intensieveveehouderij in de categorie hoofdberoepsbedrijven na eenjarenlange stijging een stagnatie in de groei van degemiddelde bedrijfsoppervlakte waar147

Tabel4.5 Ontwikkeling vandeoppervlakte cultuurgrond (inha)per bedrijf naar bedrijfstype,
1976-1995
Bedrijfstype

Verandering in %perjaar a)
1976-'85

1985-'94

1994-'95

Aantal ha
per bedrijf
in 1995

Hoofdberoepsbedrijven
w.v.: akkerbouw
glastuinbouw
overige tuinbouw
melkveehouderij b)
overige-graasdierbedrijven
intensieve veehouderij
gecombineerde bedrijven

1,5
0,2
2,5
1,3
2,6
0,7
2,2
-0,1

1,9
1,7
1,4
2,9
3,2
2,3
2,7
3,6

2,0
0,5
0,0
1,4
2,1
0,6
0,0
2,9

20,3
40,7
1,7
7,5
29,7
17,3
5,2
21,3

Nevenberoepsbedrijven

3,1

0,2

5,9

Alle bedrijven

1,4

1,5

1,8

7,2
17,3

a)Bijdebepalingvandemutaties pertypezijn prijsveranderingen binnendeverschillende tijdvakkenbuitenbeschouwinggelatendoorconstantenge-normente hanteren;b)Sterkgespecialiseerde bedrijven.
Bron:CBS-Landbouwtellingen;bewerking LEI-DLO.

Tabel4.6 Ontwikkeling vandeintensiteit vanhetgrondgebruik (ngeper hacultuurgrond) op
hoofdberoepsbedrijven naarbedrijfstype, 1976-1995

1976-'85

1985-'94

1994-'95

Aantal
nge per ha
in 1995

Akkerbouw
Glastuinbouw
Overige tuinbouw
Melkveehouderij b)
Overige-graasdierbedrijven
Intensieve veehouderij
Gecombineerde bedrijven

0,4
2,3
1,5
1,2
0,1
3,1
1,5

0,2
0,9
0,3
-2,2
0,1
0,3
-0,3

1,9
1,8
1,7
1,0
-1,6
0,3
-0,6

1,58
97,93
12,20
2,99
2,42
15,20
3,13

Alle bedrijfstypen

1,6

-0,1

0,5

4,03

Bedrijfstype

Verandering in % perjaar a)

a)Bijdebepalingvandemutatiespertypezijnprijsveranderingen binnendeverschillendetijdvakkenbuitenbeschouwinggelatendoorconstantenge-normente hanteren;b)Sterkgespecialiseerde bedrijven.
Bron:CBS-Landbouwtellingen; bewerking LEI-DLO.
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neembaar. Deoverige bedrijfstypen vertonen ook inde periode 1994-1995 een
stijging van de gemiddelde bedrijfsoppervlakte.
Productiviteit van grond en arbeid nemen na 1985minder sterk toe
De intensiteit van het grondgebruik is gestegen van ruim 2,6 nge per
hectare in 1976 naar ongeveer 4 nge per hectare in 1995. De stijging voltrok
zichvooral in de periode 1976-1985. De intensiteit van het grondgebruik nam
toen toe met gemiddeld 1,6% perjaar. In die periode was er nog niet of nauwelijks sprake van beperkende maatregelen voor de productie. De periode
1985-1994 laat een heel ander beeld zien. Destijgende lijn in de intensiteit van
het grondgebruik stagneert,vooral alsgevolg van dequotering inde melkveehouderij. Op die bedrijven was dan ook een afname te constateren van meer
dan 2%. In het afgelopen jaar ishet gemiddelde aantal nge per ha met 0,5%
toegenomen (tabel 4.6).
Dearbeidsproductiviteit isgestegen van 21 nge per arbeidsjaareenheid
in 1976t o t 38nge per arbeidsjaareenheid in 1995 (tabel 4.7).Degrootste (jaarlijkse) stijging vond plaats in de periode 1976t o t 1985. In de daaropvolgende
tien jaar wasde stijging minder sterk, vooral in de categorie hoofdberoepsbedrijven. Het afgelopen jaar (periode 1994-1995) was er weer sprake van een
sterke toename van de productiviteit. Dietoename voltrok zich bij alle onderscheiden bedrijfstypen enwas het gevolg van de vrij sterke daling van het aantal arbeidskrachten (zie paragraaf 4.1.3).

Tabel4.7 Ontwikkeling vandeproductiecapaciteit perarbeidsjaareenheid (nge/aje)naar bedrijfstype, 1976-1995
Bedrijfstype

Verandering in %pe rjaar a)
1976-'85

1985--94

1994-'95

Hoofdberoepsbedrijven
w.v.: akkerbouw
glastuinbouw
overige tuinbouw
melkveehouderij b)
overige-graasdierbedrijven
intensieve veehouderij
gecombineerde bedrijven

2,7
1.9
1,7
0,0
3,5
2,4
5,6
1,4

0,3
1,5
-0,6
0,4
0,3
1,3
2,2
2,9

4,1
7,0
2,9
3,4
4,3
3,2
2,3
5,3

Nevenberoepsbedrijven

3,0

2,0

Alle bedrijven

2,4

0,7

Aantal
nge per aje
in 1995
40
46
36
30
49
32
45
40

10,4

21

4,3

38

a)Bijdebepalingvandemutatiespertype zijnprijsveranderingen binnendeverschillende tijdvakkenbuiten beschouwinggelatendoorconstantenge-normente hanteren;b)Sterkgespecialiseerde bedrijven.
Bron: CBS-Landbouwtellingen;bewerking LEI-DLO.

149

70
Gemiddelde bedrijfsoppervlakte in ha 1993

60

Gemiddelde productieomvang in ESU 1989/90

50
40

30

20

10

België
Duitsland
Frankrijk
Italië
Nederland Ver. Koninkrijk
Denemarken
Spanje
Ierland
Luxemburg
Portugal
EU-12

Figuur 4.1 Gemiddeldeproductieomvang enoppervlakte per bedrijf in de EU-12
Bron: Eurostat.

Nederlandse bedrijven groot in productie, maar klein in oppervlak
Meteenproductieomvang van 51,6EuropeanSizeUnits(ESU) produceren
de land- en tuinbouwbedrijven in Nederland gemiddeld aanzienlijk meer dan
de bedrijven in alle andere EU-landen (figuur 4.1). Degemiddelde bedrijfsoppervlakte van Nederlandse land- en tuinbouwbedrijven isechter, vergeleken
met andere landen,vrijgering.Hieraan moetwordentoegevoegd dat despreiding in bedrijfsomvang en -oppervlakte in verschillende landen zeer groot is.
4.1.3

Arbeid

In samenhang met de vermindering van het aantal bedrijven is het arbeidsvolume -de hoeveelheid arbeid in arbeidsjaareenheden - in de land- en
tuinbouw afgenomen. Sinds 1975 bedroeg deze afname jaarlijks gemiddeld
1% (tabel4.8).Daarnaast heeft ereenverschuiving plaatsgevonden vangezinsarbeid naar personeel.Hetaandeelvan het personeel in hettotale arbeidsvolume isgestegen van 15% in 1975tot 27% in 1995.Ook inabsolute termen is het
arbeidsvolume van het personeel gegroeid. Dezegroei heeft zich voornamelijk
in de glastuinbouw voorgedaan.
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Tabel4.8 Onwikkeling vanhet arbeidsvolume in deland-en tuinbouw, 1975-1995
Aantal aje (x1.000)

Verandering

(%)

1975 1985 1994 1995

Gemiddelde
1975-1995 (%)

Gezinsarbeid
Niet-gezinsarbeid

218
38

191
43

163
56

154
57

-5,6
1,3

-1,7
2,0

Totaal

256

234

219

211

-3,9

-1,0

Bron: CBS-Landbouwtellingen; bewerking LEI-DLO.

Aantal bedrijfshoofden en meewerkende kinderen

verminderd

Intotaal waren er in mei 1995 ruim 276.000 personen werkzaam op de
Nederlandse land- entuinbouwbedrijven (tabel 4.9).Indit aantal ishet tijdelijk
of niet-regelmatig werkzame personeel niet begrepen.Ten opzichte van mei
1994 issprake van een daling van 2,1%. Landelijk gezien ishet aantal werkzamepersonen inongeveer hetzelfde tempo afgenomen alshet aantal bedrijven.
Daarmee bleef persaldo degemiddelde arbeidsbezetting vande bedrijven min
of meer gelijk.
Dedaling van het aantal werkzame personen heeft grotendeels betrekking op mannelijke bedrijfshoofden en meewerkende kinderen, voor het merendeel zoons. De daling bij de mannelijke bedrijfshoofden tekent zich af in
alle provincies:zeishet kleinst in Overijssel,Flevoland,Utrecht, Noord-Holland

Tabel4.9 Ontwikkeling vanhet aantal arbeidskrachten in deland- entuinbouw, 1975-1995
Aanta Ipersonen(x 1.000)
1975 1985 1994 1995

Verandering
1994-1995

(%)

Gemiddelde
verandering
1975-1995 (%)

Arbeidskrachten
- gezinsarbeidskrachten
- niet-gezinsarbeidskrachten a)

315
279
36

289
245
44

282
221
61

276
215
61

-2,1
-2,6
-0,1

-0,6
-1,3
2,7

Mannen
- bedrijfshoofden
- overige gezinsleden
- niet-gezinsarbeidskrachten a)

222
163
26
33

207
145
25
37

195
131
19
45

189
128
17
44

-3,1
-2,8
-11,9
-0,2

-0,8
-1,2
-2,1
1,4

Vrouwen
- bedrijfshoofden
- overige gezinsleden
- niet-gezinsarbeidskrachten a)

93
4
87
2

82
5
70
7

87
18
52
17

87
20
50
17

0,3
10,7
-3,4
0,2

-0,4
9,1
-2,7
9,4

a) Exclusief niet-regelmatig entijdelijk werkzame niet-gezinsarbeidskrachten.
Bron: CBS-Landbouwtellingen; bewerking LEI-DLO.
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en Zeeland,en het grootst in Gelderland,Zuid-Holland en Noord-Brabant. Tegenover deze daling staat een nog steeds toenemend aantal vrouwelijke bedrijfshoofden. Devermindering van het aantal meewerkende zoons komt ook
inalle provincies voor en ishet grootst in Friesland,Gelderland, Noord-Holland
en Noord-Brabant.
Bijderegelmatigwerkzame niet-gezinsarbeidskrachten wasde afgelopen
twee jaar sprake van een ongeveer gelijk gebleven aantal mannen en vrouwen. In eerdere jaren had zichsteedseen toename van het aantal vrouwelijke
niet-gezinsarbeidskrachten voorgedaan.Tegenover een daling van het aantal
personeelsleden in de glasgroenteteelt stond een lichte stijging in de glasbloementeelt en de boomkwekerij.
Tussen 1975 en 1995 is het aantal gezinsarbeidskrachten met 1,3% per
jaar gedaald.Dit iseen logisch gevolg van de afname van het aantal bedrijven.
Alshet bedrijfshoofd op oudere leeftijd het bedrijf beëindigt zonder dat er een
opvolger is, neemt het aantal bedrijfshoofden en meewerkende echtgenotes/partners af. Tegenover deze ontwikkeling stond een stijging bij de niet-gezinsarbeidskrachten van 2,7% per jaar. Dit kwam vooral door de groei in de
(glas)tuinbouw. Persaldo ishet aantal op de land-entuinbouwbedrijven werkzame gezins-en niet-gezinsarbeidskrachten inde periode 1975-1995 met 0,6%
perjaar gedaald. Devermindering van het aantal land- en tuinbouwbedrijven
was sterker (-1,7%).
Tussen hoofd- en nevenberoepsbedrijven bestaat een duidelijk verschil
in de ontwikkeling van de werkgelegenheid. In 1975waren er op de hoofdberoepsbedrijven ruim 280.000 arbeidskrachten werkzaam (exclusief niet-regelmatige en tijdelijk werkzame niet-gezinsarbeidskrachten) en in 1995 zo'n
230.000.Dit komt neer op een daling van 1% perjaar. Dezeontwikkeling isde
resultante van een afname bij de categorie gezinsarbeidskrachten en een stijging bij de niet-gezinsarbeidskrachten. Bij de nevenberoepsbedrijven is het
aantal gezinsarbeidskrachten licht toegenomen (1,2% per jaar) vanwege het
enigszins gestegen aantal bedrijven. Bij de categorie niet-gezinsarbeidskrachten veranderde er in dit opzicht betrekkelijk weinig:de meeste nevenberoepsbedrijven zijn kleine bedrijven,waarop alleen het bedrijfshoofd en/of de echtgenote/partner werken.
Personeel vooral in de glastuinbouw

werkzaam

In 1995verrichtten in totaal ruim 61.000 personeelsleden in de land- en
tuinbouw regelmatig werk (tabel 4.10). Bijna drie vierde hiervan betreft mannen en ruim een vierde vrouwen. Belangrijke bronnen van werkgelegenheid
zijn de glasgroenteteelt (6.683 mannen en 2.208 vrouwen), de glasbloementeelt (14.176 mannen en 6.727 vrouwen), de boomkwekerij (3.580 mannen en
519 vrouwen) en de champignonteelt (723 mannen en 3.097 vrouwen).
Van het mannelijk personeel is ruim twee derde fulltime werkzaam en
bijna een derde parttime,te weten: 16% 20tot 38 uur per week en 15% minder dan 20 uur. Erisop dit punt weinig verschiltussen de bedrijfstypen. Geheel
anders isde situatie bij het vrouwelijk personeel.Van hen isslechts een kwart
fulltime werkzaam (met name indeglasbloementeelt) endriekwart parttime
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Tabel4.10 Aantal mannelijke envrouwelijke regelmatig werkzame niet-gezinsarbeidskrachten naarbedrijfstype in1995
Bedrijfstype
Akkerbouw
Glastuinbouw
Overige tuinbouw
Melkveehouderij
Overige-graasdierbedrijven
Intensieve veehouderij
Gecombineerde bedrijven
Alle bedrijven

Mannen

Vrouwen

2.836
20.859
10.807
2.685
2.129
3.514
1.594

232
8.935
5.631
271
523
588
1.099

44.424

16.589

Totaal
3.068
29.794
16.438
2.956
2.652
4.102
2.693
61.013

Bron: CBS-Landbouwtellingen;bewerking LEI-DLO.

(namelijk:40%20tot 38uur,voornamelijk indeglasbloemen-en champignonteelt en 34% minder dan 20 uur).
Zowel in 1975 als in 1995was ruim de helft van het personeeljonger dan
35jaar (tabel 4.11).Aanvankelijk was vooral het vrouwelijk personeel relatief
jong. In 1975 was 48% van de werkzame vrouwen jonger dan 25jaar, tegen
26% van de mannen. In 1995 was dit respectievelijk 27% en 24%. Invergelijking met het midden- en kleinbedrijf zijn er in de huidige situatie in de landen tuinbouw minder jonge personeelsleden regelmatig werkzaam. Vooral in
de detailhandel en de horeca ishet aandeel vanjongeren bijzonder groot, respectievelijk 48% en 49% bevindt zich in de leeftijdsgroep van 15t o t 26 jaar.
De leeftijdsverdeling van personeel in de land- en tuinbouw iste vergelijken
met die in de sectoren bouwnijverheid, vervoer, en financiële en zakelijke
dienstverlening (EIM, 1996).
Aantal maatschappen neemt nog steeds toe
Het aantal maatschappen en firma's - persoonlijke ondernemingen met
meerhoofdige bedrijfsvoering - in de land- entuinbouw neemt nog steeds toe
en isvooral sinds 1990sterk gestegen (Smale, 1996).In 1990waren er in totaal
ruim 19.000 maatschappen en in 1995ruim 31.000(tabel 4.12).Deze aantallen

Tabel4.11 Verdeling van regelmatig werkzame niet-gezinsarbeidskrachten naar leeftijd,
1975-1995 (in %)

1975
1979
1995

Tot25jaar

25-35jaar

27
31
25

29
28
34

35-45jaar

45-55jaar

17
18
20

12
12
14

55jaar enouder
15
11
7

Totaal
100
100
100

Bron: CBS-Landbouwtellingen; bewerking LEI-DLO.
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Tabel4.12 Aantal persoonlijke ondernemingen met meerhoofdige bedrijfsvoering in 1993en
1995
Bedrijven met meerhoofdige bedrijfsvoering
mannelijk vrouwelijk gemengd
1993
1995

18.303
16.694

117
123

10.627
14.847

Aantal personen

totaal

mannen

vrouwen

totaal

29.047
31.664

52.173
53.942

11.220
15.579

63.393
69.521

Bron: CBS-Landbouwtellingen.

kwamen overeen met respectievelijk 16% en28%van het aantal bedrijven. De
stijging heeft vooral te maken met de invoering van de belastingwijzigingen
voorgesteld door de Commissie Oort. Vanaf 1990tot 1995 ishet aantal manvrouw-maatschappen gestegen van 2.000 tot 15.000, zodat nu bijna de helft
van alle maatschappen man-vrouwmaatschappen zijn. Soms maakt daarvan
(ook) een zoon of dochter deel uit. Het aantal mannelijke maatschappen
- meestal vader en zoon - isde afgelopen vijf jaar vrijwel gelijk gebleven.
Maatschappen komen voor bij alle bedrijfstypen, maar naar verhouding
het meest in de tuinbouw (37% van de bedrijven) en het minst in de akkerbouw en de blijvende teelten (circa 25%van de bedrijven). Naar bedrijfsgrootte bezien, komen maatschappen vooral voor in de groep bedrijven van 50 nge
of meer. Qua gebied komen maatschappen verhoudingsgewijs het meest voor
in Friesland,Overijssel en Limburg. Intotaal nemen ruim 69.000 personen deel
aan een maatschap. Dit komt neer op 47% van alle geregistreerde bedrijfshoofden.Van dit aantal zijn er bijna 54.000 mannen (42%van alle mannelijke
bedrijfshoofden) en ruim 15.000vrouwen (78% van alle vrouwelijke bedrijfshoofden). Ter oriëntatie: behalve deze vrouwelijke bedrijfshoofden werken
ruim 46.000 echtgenotes/partners op het bedrijf mee.

4.2 Landbouw en milieu
4.2.1

Inleiding

De land- entuinbouw heeft een vrij groot aandeel in de totale milieubelasting. Uit een vergelijking van 18 productiesectoren blijkt dat deze sector in
relatie t o t de productiewaarde bij de thema's verzuring en vermesting op de
eerste plaatsstaat, bij klimaatsverandering op de derde en bij afval op de vijfde (VROM, 1996:22).Volgens dit rapport komen de veehouderij en de akkerbouw in elk van de vier doorgerekende "duurzame economische ontwikkelingsscenario's" voor 2030 dan ook onder druk te staan vanwege hun milieubelasting en/of vanwege het ruimtebeslag (VROM, 1996:109). De tuinbouw
geeft intwee van de vier scenario's een inkrimpende productie te zien. In het
rapport wordt daarbij opgemerkt dat een relatieve of absolute inkrimping niet
betekent dat de overblijvende sector niet gezond kan zijn (VROM,1996:92).
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Tabel4.13 Milieubelasting door deland-en tuinbouw (in miljoenen kg)
Aspect

1985

1990

1993

1994

Uitstoot kooldioxide (C02)a)
Uitstoot methaan (CH4)
Uitstoot distikstofoxide (N20)
Uitstoot ammoniak (NH3)
Overschot fosfor (P)
Overschot stikstof (N)
Verbruik gewasbeschermingsmiddelen b)

8
525
27
239
87
530
21,0

9
500
26
219
71
429
18,8

9
492
30
184
67
427
11,8 (13,2)

10
478
30
159
67
448
11,2 (12,9)

a) Miljoen ton; b) Actieve stof;exclusief reinigings- en ontsmettingsmiddelen; bron: Nefyto;
tussen haakjes inclusief afzet door niet Nefytoleden (Bron:PD,1995).
Bron: RIVM-Milieubalans 1995,tenzij andersvermeld.

Dergelijke berekeningen geven aan dat de landbouw een grote invloed heeft
op natuur en milieu en dat het bereiken van duurzaamheid van deze sector
een relatief grote inspanning vergt. Dat hangt samen met deaardvan het productieproces, de structuur van de sector en met de ruimtelijke spreiding van de
agrarische activiteiten,
Het bovenstaande neemt niet weg dat de milieubelasting door de landentuinbouw de laatstejaren op verschillende, zij het niet alle onderdelen een
dalende lijn vertoont (tabel 4.13). Regelgeving, heffingen, subsidies, voorlichting en eentoenemend milieubewustzijn bij de agrariërs en hun organisaties
hebben daaraan bijgedragen. Dat laatste uit zich op landelijk niveau in eigen
milieuplannen en voorstellen voor milieuconvenanten en op regionaal niveau
in de oprichting van milieucoöperaties en dergelijke. In het kader van zulke
coöperaties pakken de boeren, met steun van de overheid en milieuorganisaties, gezamenlijk milieuproblemen aan,ontplooien ze activiteiten op het gebied van natuur en landschap enproduceren zesomsop een milieuvriendelijke
manier "streekgebonden" producten.
De meest op de voorgrond tredende onderdelen van de landbouw-milieuproblematiek zijn: a) het verbruik van gewasbeschermingsmiddelen, b) de
uitstoot vanC0 2door het gebruik vanfossiele brandstof (klimaatsverandering),
c)de bijdrage aan de verdroging en d) de mest- en ammoniakproblemen (verzuring envermesting). Indeze paragraaf wordt op deze onderdelen nader ingegaan,waarbij ook de hoofdpunten van het gevoerde beleid aandeorde komen. Aan het eind van de paragraaf wordt aandacht besteed aan de kosten
van het landbouw-milieubeleid en aan de gevolgen ervan voor de omvang en
de structuur van de sector.
4.2.2

Gewasbescherming

Hettotale verbruik vangewasbeschermingsmiddelen door de Nederlandseland- en tuinbouw (inclusief groenvoorziening en dergelijke) in 1994 werd
door de PD(1995) geschat op bijna 13 miljoen kg werkzame stof (tabel 4.13).
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Dat was 40% minder dan in de tweede helft van dejaren tachtig. De sterkste
daling -75% -deed zichvoor bij de grondontsmettingsmiddelen, die voor het
grootste deel worden verbruikt inde aardappelteelt. Dedaling wasvooral een
gevolg van de strenge regulering van de grondontsmetting, het gebruik van
resistente rassen en een intensieve grondbemonstering tegen aaltjes. Een duidelijke daling was er ook bij onkruid- en bij insectenbestrijdingsmiddelen, namelijk beide met ongeveer 30%.Bijde middelen tegen schimmels is(nog) geen
sprakevaneenvermindering van het verbruik,terwijl de overige middelen een
stijging te zien geven.Een belangrijke oorzaak van de daling van het gebruik
isdat de boeren zuiniger en meer doordacht zijn gaan spuiten, daarbij geholpendoor betere apparatuur en nieuwe spuittechnieken. Daarnaast zijn nieuwe
middelen op de markt gekomen, waarvan de dosering lager kan zijn. Soms
gaat het hierbij om een verschil van meer dan 80% (Buurma, 1996). Daarnaast
speelt de braaklegging van bouwland in het kader van het Europese landbouwbeleid een bescheiden rol.
Ondanks de aangegeven daling worden nergens in de EUzoveel gewasbeschermingsmiddelen per hectare verbruikt als in Nederland. In 1992was het
aantal kilogrammen actieve stof in Nederland bijna viermaal zo hoog als het
gemiddelde inde EU-12en ruim 60% hoger dan in België,dat indit opzicht de
tweede positie inneemt (Brouwer et al., 1994). Dat zegt echter niet alles: mede
door het grote aandeel van de tuinbouwgewassen is de gemiddelde opbrengstwaarde per hectare hier eveneens hoog. Het verbruik van gewasbeschermingsmiddelen per gulden opbrengstwaarde is in Nederland daardoor
zelfs lager dan het gemiddelde in de EU.Bij bepaalde opengrondsteelten in
andere landen worden per eenheid product soms veel meer gewasbeschermingsmiddelen gebruikt dan bij de overdekte teelt in Nederland. Dit geldt bijvoorbeeld voor de tomatenteelt in Spanje en Marokko.
Doelstellingen MJP-Ggrotendeels haalbaar
Volgens het MeerjarenPlan-Gewasbescherming (MJP-G) moet het verbruik van gewasbeschermingsmiddelen in 2000 met 50% zijn verminderd ten
opzichte van 1984-1988. Gelet op het bovenstaande ziet het ernaar uit dat dit
doel gehaald wordt. Weliswaar zal een verdere vermindering waarschijnlijk
meer moeite kosten, maar er zijn tussen de bedrijven zulke grote verschillen
in het verbruik van gewasbeschermingsmiddelen dat nog forse besparingen
mogelijk zouden moeten zijn. Zo blijkt het verbruik per hectare in aardbeien,
bloemkool en bos-enwaspeentussende bedrijven met het hoogste endie met
het laagste verbruik een factor 3 uiteen te lopen (Poppe et al., 1995:101). De
keuzevan de middelen vormt een belangrijke verklaring voor deze verschillen.
Daarnaast is het aantal bespuitingen van belang (Buurma, 1996 en Jansen,
1996). Dit laatste hangt voor een deel samen met de gebruikte rassen en met
verschillen in risico-inschatting door de telers.
Een tweede doelstelling van het MJP-G is om de emissie van gewasbeschermingsmiddelen te verminderen: naar bodem en grondwater in 2000 met
75%, naar de lucht met 50% en naar het oppervlaktewater met 90%. Volgens
de desbetreffende Evaluatiecommissie isde werkelijke emissie naar het grond-
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water tussen 1986en 1995verminderd met80%en isde doelstelling voor 2000
dus al behaald (Commissie van Deskundigen, 1996). De emissie naar de lucht
isteruggebracht met 43% en de doelstelling op dit punt komt dus binnen bereik. Moeilijker ligt het wellicht bij de uitstoot naar het oppervlaktewater, die
inmiddels met 72% isgedaald. De milieuwinst op dit gebied isvooral te danken aan de sterke vermindering van de grondontsmetting en aan het terugdringen van emissiegevoelige toepassingen. Interessant in dit verband isdat in
de boomkwekerij ende bollenteelt tegenwoordig teeltvrije zonesworden aangehouden langsdeslootkanten.Voor deopengrondsgroenteteelt ende akkerbouw, vooral de aardappelteelt, zijn zulke zones in discussie,maar daar willen
de telers een vergoeding van de overheid.
Op dit gebied isde land- en tuinbouw dus op de goede weg, maar toch
worden, onder andere van de zijde van de milieubeweging, kanttekeningen
geplaatst bij de hiervoor weergegeven, nogal optimistische conclusies. Er zou
meer rekening moeten worden gehouden met de uiteenlopende mate van
schadelijkheid van de diverse middelen.Wanneer men dat doet, blijkt de milieubelasting door bestrijdingsmiddelen de laatste jaren eveneens te dalen,
maar minder dan het totale verbruik (Reus et al., 1995). Een beperkt aantal
middelen isverantwoordelijk voor een groot deel van de milieubelasting. Er
wordt naar gestreefd om detoepassing van middelen die niet voldoen aan milieucriteria zoveel mogelijk te beperken, terwijl bij de toelating van nieuwe
middelen deze criteria zwaarder gaan wegen. Daarbij doet zichde complicatie
voor dat voor sommige van deze middelen geen goed alternatief voorhanden
is en dat ze in het omringende buitenland wel mogen worden toegepast. Er
zijn dan ook aanwijzingen dat het illegale verbruik vantoegelaten middelen
- dusvoor een ander gewas dan waarvoor zezijntoegestaan -en het verbruik
vanverboden middelen eentoename te zien geeft (RIVM, 1995:57). Overigens
wordt op EU-niveau gewerkt aan uniformering van het toelatingsbeleid.
4.2.3

Energieverbruik en C0 2 -uitstoot

De land- en tuinbouw als zodanig neemt ruim 5% van de Nederlandse
C0 2 -uitstoot en circa 8% van de van de totale Nederlandse bijdrage aan het
broeikaseffect voor zijn rekening (RIVM, 1995:289 en OECD, 1995d:155). In het
energieverbruik van de agrarische sector heeft de glastuinbouw een aandeel
van meer dan 80%. De C0 2 -uitstoot van de land- en tuinbouw neemt nog
steedstoe en hetzelfde geldt volgens het RIVM voor N 2 0(lachgas). De toename daarvan isvooral een gevolg van het onderwerken van mest, wat t o t een
grotere emissie van N 2 0 leidt (RIVM, 1995:58).
Deemissievan methaan -het derde "broeikasgas", waarvan de veehouderij bijna de helft van het nationale totaal voor haar rekening neemt - geeft
wel een daling te zien (tabel 4.13). Dedoelstellingen ten aanzien van de emissievan lachgasen methaan zijneenvermindering met45% respectievelijk 30%
in 2000ten opzichte van 1990. Het ziet ernaar uit dat de doelstelling voor lachgasniet zalworden gehaald, maar voor methaan wel. Dat laatste isvooral een
gevolg van de melkquotering.
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Kans op aanscherping

energiebeleid

Ten aanzien van de C02-emissie zijn er geen specifieke doelstellingen
vastgesteld voor de agrarischesector.Wel isovereengekomen dat de landelijke
emissietussen 1990en 2000 met tenminste 3% dient te verminderen. De groei
van het energieverbruik in de agrarische sector lijkt daarmee moeilijk in overeenstemming te brengen. Het ziet ertrouwens naar uit dat de landelijke doelstelling evenmin zalworden gerealiseerd (TK, 1995c:4). Het verband tussen de
uitstoot van broeikasgassen en een mogelijke klimaatsverandering isnog niet
geheel duidelijk, maar de inmiddels beschikbare informatie isniet erg geruststellend. Mede gelet op internationale afspraken ishet daarom aannemelijk
dat vroeg of laat het beleid op dit punt wordt aangescherpt. Een "spontane"
stijging van deenergieprijzen alsgevolg vaneentoenemende schaarste tekent
zich, althans voor de komende 20jaar, nog niet af (EZ, 1995).
Deenergieheffing, die per 1 januari 1996van kracht isgeworden, vormt
eenaanzetvoor eenstrenger energiebeleid.Erzijndaarbijallerlei vrijstellingen
van kracht, waarvan een algemene vrijstelling voor het aardgasverbruik door
de glastuinbouw in dit verband de belangrijkste is.Binnen de agrarische sector
worden devarkensbedrijven hetzwaarst getroffen door deze heffing,die deze
bedrijven gemiddeld bijna 3.700 gulden kost (Poppe et al., 1995:43-46). Daarvanwordt slechtsongeveer een kwart gecompenseerd door lastenverlichtende
maatregelen (zie ook paragraaf 1.1.4).
Vooral voor de glastuinbouw kaneenverdere prijsverhoging van energie
nadelige consequenties hebben. Dezesector heeft een aandeel van 1% in het
nationaal inkomen, maar neemt ongeveer 6% van het landelijke energieverbruik voor zijn rekening en isdus erg energie-intensief. De rest van de agrarischesector verbruikt verhoudingsgewijs minder energie.Inde rundveehouderij
isde laatstejaren sprake van een dalend energieverbruik, maar onder andere
op de bloembollen-, de champignon- en de legkippenbedrijven ishet tegendeel het geval (Poppe et al.,1995:37 en verder).
Doelstellingen Meerjarenafspraak vragen forse inspanning van glastuinbouw
Naast de nationale doelstelling ten aanzien van het energieverbruik zijn
er specifieke afspraken gemaakt met de glastuinbouw in het kader van de in
1992 afgesloten Meerjarenafspraak Energie Glastuinbouw. Daarin is onder
meer overeengekomen dat in het jaar 2000 de hoeveelheid energie per eenheid product met 50% moet zijn verminderd ten opzichte van 1980 en met
30% ten opzichte van 1989. In 1994 was ten opzichte van 1980 al een daling
gerealiseerd van 38%, maar ten opzichte van 1989 van slechts 7% (Van der
Velden et al., 1996:89). In feite was de eerste doelstelling al voor twee derde
gerealiseerdtoen het convenant werd afgesloten.Omdat de hoeveelheid energie per eenheid product de laatste jaren niet veel meer daalt, ishet de vraag
of deze doelstelling uiteindelijk zalworden gehaald.Tot voor kort was ersprakevan eenvrijsterke uitbreiding en/of vernieuwing indeglastuinbouw en dan
iseen verbetering van de energie-efficiency relatief gemakkelijk. Nu de investeringen op een lager peil zijn gekomen, zou dat wel eens moeilijker kunnen
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worden (zie paragraaf 3.8.3). Daar komt bij dat de productie per vierkante meter de laatstejaren minder stijgt danvoorheen omdat detelers meer de nadruk
leggen op kwaliteit in plaats van kwantiteit.
Eenvermindering van de hoeveelheid energie per eenheid product zegt
weinig over hettotale energieverbruik enover deC0 2 -uitstoot. Het energieverbruik en de C0 2 -uitstoot van de glastuinbouw lagen in 1994 ruim 8% hoger
dan in 1990en zelfs ongeveer 50% hoger dan in de eerste helft van de jaren
tachtig (Vander Velden et al., 1996).Deverklaring zit in de enorme groei van
de glastuinbouwproductie na 1980,waarin pasde laatste paarjaar een kentering begint te komen als gevolg van de slechte inkomens. In 1994 deed zich
overigens, voor het eerstsinds 1984,een daling van het energieverbruik in de
glastuinbouw voor. Het ziet er al met al naar uit dat het realiseren van de doelstellingen vande Meerjarenafspraak nogforse inspanningen zalvergen van de
glastuinbouw.
Nog vrij grote mogelijkheden voor energiebesparing
Erzijn nog vrij grote mogelijkheden voor een verdere energiebesparing
indeglastuinbouw. Daarbij gaat het indeeerste plaatsom energiebesparende
voorzieningen op de bedrijven, zoals warmte-opslag en rookgascondensors.
Eenandere mogelijkheid iswarmtelevering door derden,vooral indevorm van
(rest)warmte vanelektriciteitscentrales. Degenoemde mogelijkheden zijntechnischen bedrijfseconomisch haalbaarenkunnen naarschattingeen kleine 15%
energiebesparing opleveren (Van der Velden, 1996). Daarmee zou de energieefficiencydoelstelling een stuk dichterbij komen.Technisch gezien zijn er nog
veel meer mogelijkheden voor energiebesparing, maar die zijn bedrijfseconomisch minder aantrekkelijk. Eenvan die mogelijkheden ishet installeren van
warmte-krachtinstallaties (WKK) op detuinbouwbedrijven. Dit vergt zeer omvangrijke investeringen en de bedrijfseconomische haalbaarheid hangt sterk
af van de prijs die de tuinder krijgt voor de aan het openbare net te leveren
elektriciteit. Eind 1994was op 12% van de glastuinbouwbedrijven een WKKinstallatie aanwezig, tegen 6% in 1990 (Van der Velden et al., 1996:67). Een
verdere uitbreiding wordt bemoeilijkt door organisatorische en bestuurlijke
problemen,waarvan de landelijke overcapaciteit aanelektriciteitsproductie er
een is. Het aandeel van de restwarmte en de "WKK-warmte" in het totale
energieverbruik van de glastuinbouw bedroeg in 1994ruim 5,5%. In 1989 was
dit nog maar iets meer dan 1%.
4.2.4

Verdroging

Hetverdrogingsprobleem komt vooral tot uiting inde geleidelijke daling
van de grondwaterstand: gemiddeld in de afgelopen 40jaar zo'n 20 centimeter, maar in sommige gebieden meer dan een meter (RIVM, 1995: 181). Deze
ontwikkeling isnadelig voor de bossen en leidt t o t eenverarming van de natuur doordat planten- en diersoorten die een vochtige omgeving nodig hebben, zich niet kunnen handhaven. Naar schatting isongeveer 550.000 ha bösen natuurgebied verdroogd. De beleidsdoelstelling isom deze oppervlakte in
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2000 met een kwart te verminderen ten opzichte van 1985 en in 2010 met
40%. Het ziet er echter naar uit dat in elk geval de eerste doelstelling niet tijdig gehaald zal worden (TK, 1995a:83). Eenprobleem isde groei van het zoetwaterverbruik, dat bij voortzetting van de trend in 2040 bijna twee maal zo
hoog zal zijn als in 1986. Het waterverbruik door de agrarische sector zal nog
iets sterker toenemen (Dogterom en Buijs, 1993:26).
Naar schatting komt ruim 60% van de verdroging voor rekening van de
landbouw (RIVM,1995:183).Daarnaast hebben bebouwing, asfaltering en dergelijke, tot gevolg dat het regenwater steedssneller wordt afgevoerd. Binnen
de landbouw zorgen vooral cultuurtechnische werken voor een verlaging van
hetwaterpeil door eenversnelde afvoer vanwater. Deze ingrepen zijn bedoeld
om een betere bewerking van de grond en een hogere veebezetting mogelijk
te maken en op die manier de rentabiliteit van de landbouwbedrijven te verbeteren. Daarnaast speelt de beregening van landbouwgewassen een rol. Afhankelijk van het weer gebruikt de landbouw naar schatting jaarlijks 100 t o t
250miljoen kubieke meterwater voor beregening (Poppeet al., 1994:105).Dat
komt overeen met 7à 19%vandetotale grondwateronttrekking in Nederland,
maar in de zandgebieden ishet aandeel belangrijk hoger. Het isoverigens omstreden of beregening (altijd) rendabel is,maar ze geeft wel meer bedrijfszekerheid (Poppe et al., 1994:108/109).
Water reguleren in plaats van afvoeren
Een heffing op grondwateronttrekking vormt een van de instrumenten
om het verbruik af te remmen. De in 1995 van kracht geworden landelijke
grondwaterbelasting in het kader van de Wet Belasting op Milieugrondslag
moet in dit lichtworden gezien.Deagrarische sector isvrijgesteld van deze belasting, voorzover het gaat om onttrekkingen beneden 100.000 m 3 per jaar
(met ingang van 1997 40.000 m3).Daarnaast kennen de provincies heffingen
op grondwateronttrekking, dievariëren van0,44 cent per m3in Noord-Brabant
t o t 5,6 cent in Zeeland (Van Staalduinen et al., 1996).
Veel belangrijker isechterdat niet meer gestreefdwordt naar eenzo snel
mogelijke afvoer van "overtollig" regenwater, maar dat veel meer het accent
wordt gelegd op een uitgekiende regulering van dewaterafvoer. Hiertoe worden door provincies per regio "waterbeheersplannen" opgesteld, die onder
meer maatregelen omvatten voor het herstelvan hetwaterpeil rond natuurgebieden. Het provinciaal beleidop ditterrein zalworden bekostigd uit een extra
heffing op grondwater, die naar schatting gemiddeld zo'n 2cent per m3zalbedragen. De uitvoering van de plannen komt voor een belangrijk deel voor rekening van de waterschappen. De kosten van het verdrogingsbeleid worden
voorde periode tot 2010geschatop bijna 1,5 miljard gulden,waarvan ruim 0,9
miljardvoor extra kostenvandrinkwaterbereiding en ruim 0,5 miljardvoor waterhuishoudkundige maatregelen (TK, 1994).Deze laatste moeten voor eenbelangrijk deel worden opgebracht door dewaterschappen. Eenen ander zal tot
een lastenverzwaring voor de agrarische sector leiden.
Belangrijker zijn echter waarschijnlijk de indirecte gevolgen. Duidelijk is
dat bij het toekomstige waterbeheer de zorg voor de natuur zwaarder zal we160

gen dan in het verleden, wat vooral consequenties heeft voor de uitvoering
van landinrichtingsprojecten. Het gevolg hiervan kan zijn dat bepaalde gebieden landbouwkundig gezien niet optimaal kunnen worden geëxploiteerd en
dat de positie van de betrokken agrarische bedrijven moeilijker wordt. Dit
geldt vooral rond natuurgebieden. Ineen aantal situaties zullen compenserende maatregelen nodig zijn, bijvoorbeeld indevormvaneenvergoeding of van
gronduitruil, of valt zelfs aanverplaatsing van bedrijven niet te ontkomen.Tegenover deze nadelen staat dat de provinciale overheid waarschijnlijk terughoudender zal zijn met beregeningsverboden, die in de zomer van 1995 onder
meer in Noord-Brabant en Limburg van kracht waren.Bijhetterugdringen van
de omvang van de beregening kan de door het Centrum voor Landbouw en
Milieu ontwikkelde "beregeningsplanner" van betekenis zijn (BuijsenTerwan,
1995). Deze werd in 1995 in Gelderland op experimentele basistoegepast en
isbedoeld om de juiste hoeveelheid water op hetjuiste m o m e n t t e geven.
4.2.5

Mest en ammoniak

De kern van het mestprobleem is dat er in de vorm van kunstmest en
veevoeder vanuit de hele wereld mineralen naar Nederland worden gebracht,
waarvan minder dan de helft wordt benut door degewassen en de rest achterblijft in het milieu. Dat veroorzaakt op termijn verschillende problemen, waarvan de zuiverheid van het drinkwater en een verstoring van ecosystemen de
belangrijkste zijn.Tussen 1985en 1990zijn de landelijke overschotten van stikstof en fosfor met bijna 20% verminderd, maar de laatste jaren iser hooguit
sprakevaneenbeperkte verdereverbetering (tabel4.13).Belangrijke oorzaken
van de gunstige ontwikkeling vóór 1990waren de inkrimpende veestapel onder invloed van de melkquotering, deverlaging van hetfosfaatgehalte van het
veevoer, een groter gebruik van dierlijke mest door de akkerbouwers en het
zuiniger omspringen met meststoffen door de boeren in het algemeen.Zo zijn
de hoeveelheden stikstof en fosfaat 1) in de vorm van kunstmest tussen 1985
en 1994 respectievelijk verminderd van 500.000 tot 370.000 ton en van circa
85.000tot zo'n 70.000ton. Destagnatie na 1990isvoor een deel te wijten aan
het verplicht onderwerken van mest in het kader van het ammoniakbeleid.
Daardoor komt er meer stikstof in de bodem, wat tot dusver onvoldoende is
gecompenseerd door een vermindering van de kunstmestgift (RIVM, 1995:62).
Mestbeleid tot 2010 uitgestippeld
Inde "Integrale Notitie mest- en ammoniakbeleid" van de Ministers van
LNVenVROM,die eind 1995 in grote lijnen door deTweede Kamer werd aanvaard, zijn de hoofdlijnen van het mineralenbeleid voor de komende 10à 15
jaar aangegeven (TK, 1995b).Voor wat betreft het mestbeleid wordt het accent in de toekomst gelegd op de individuele verantwoordelijkheid van de
agrariërs, die stapsgewijs -te beginnen met de bedrijven met meer dan twee

1)

1kg fosfaat (P 2 0 5 ) komt overeen met ruim 0,5 kg fosfor (P).
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Grootvee-Eenheden (GVE) per hectare -verplicht worden om een mineralenboekhouding inte voeren.Aan de hand daarvan kan worden vastgesteld hoe
groot het overschot aan stikstof en fosfaat per hectare is.Door een heffing te
leggen op het overschot boven een bepaalde vrijgestelde hoeveelheid - "de
verliesnorm" -wordt de boer gestimuleerd om zijn overschot zoveel mogelijk
te beperken. Hiermee wordt een duidelijk doelvoorschrift geïntroduceerd, zij
het dat niet zeker isof de mineralenverliezen nauwkeurig en controleerbaar
zijn vastte stellen.Dediscussies en de protestacties van de afgelopen tijd, die
zich concentreren op de hoogte van deze verliesnormen, en uitmondden in
een boycot van de vigerende overschotheffing op mest, stemmen wat dat betreft niet erg hoopvol.
Bij de uitwerking van de regelingen zal rekening worden gehouden met
de fosfaattoestand van de grond:wanneer deze te laag wordt, mag "reparatiebemesting" worden toegepast. Daarnaast zal elke agrariër waarschijnlijk de
mogelijkheid krijgen om mineralenoverschotten in gunstige jaren te vereffenen met die in ongunstige jaren (LNV-Beleidsinformatie, 31januari 1996).Bedrijven die denorm niet halen,worden geconfronteerd metvrijforse "boetes".
Een bedrijf van 40 ha met een fosfaatoverschot dat 20 kg boven de norm ligt,
zou alleen al voor fosfaat een heffing van 5.000 gulden moeten betalen.
Van verschillende kanten werd bepleit om de heffingen te combineren
met premies voor veehouders die duidelijk beneden de voorgestelde normen
zitten. Het belonen van goede resultaten op milieugebied blijkt in de praktijk
gunstige resultaten op te kunnen leveren (Biewinga en Buijze, 1995).De Minister van Landbouw wil zo'n systeem voorlopig hooguit als experiment in bepaalde gebieden in gang zetten (LNV-Beleidsinformatie, 31januari 1996).
Verliesnormen te hoog en te laag
De(grote) landbouworganisaties wilden de verliesnorm voor fosfaat niet
lager vaststellen dan 50 kg per hectare in hetjaar 2000.In de voornemens van
de Regering ligt de norm op 40 kg in 1998en wordt deze geleidelijk verlaagd
tot 20 kg in 2010.In de praktijk bedroeg het gemiddelde fosfaatoverschot van
de melkveebedrijven in 1993 ruim 70 kg per hectare. Toen voldeed ruim een
kwart al aan de voorgestelde normen voor 1998 (De Hoop en Daatselaar,
1995). De akkerbouwbedrijven hadden gemiddeld een overschot van 54kg en
ongeveer 45% zat beneden 40 kg. Deze gegevens wijzen erop dat het eerste
deel van het traject voor de meeste bedrijven met een redelijke oppervlakte
niet alte veel problemen op zal leveren. Bedrijven met veel dieren per hectare
kunnen wel in een moeilijke situatie terechtkomen.
Binnen de landbouworganisaties wordt gevreesd dat een verdere verlaging van de verliesnormen na2000zal leidentot een achteruitgang vande opbrengsten en de bodemvruchtbaarheid.Weliswaar zijn er nu al bedrijven met
veel kleinere overschotten,zoals het melkveeproefbedrijf "De Marke" in OostGelderland,dat in 1993een fosfaatoverschot van ongeveer 14 kg per hectare
bereikte. Hetstaat echter niet vastdat een dergelijk klein overschot op langere
termijn ook voor een groot deel van de "gewone" bedrijven haalbaar is. Op
de biologische melkveebedrijven uit het Bedrijven-lnformatienet van LEI-DLO
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bedraagt hetfosfaatoverschot gemiddeld zo'n35kg per hectare,dus ongeveer
de helft van dat op de gewone bedrijven. De melkproductie per hectare is op
deze bedrijven ongeveer 40% lager (Oenema en Van Dijk, 1994:56). Deze auteurs komen t o t de conclusie dat fosfaatverliezen van minder dan 25 kg per
hectare "landbouwkundig onvermijdbaar" zijn. Aan de andere kant zijn de
normen voor na 2000ecologisch gezien op den duur niet afdoende (Oenema
enVan Dijk, 1994:16).Vooral dezogenaamde fosfaatverzadigde gronden leveren in dit opzicht problemen op. De genoemde auteurs concluderen dan ook
dat ervoorshands "een groot gat gaapt tussen de milieukundig toelaatbare en
de landbouwkundig onvermijdbare fosfaatverliezen" (ibidem:17).
Voor de verliesnormen voor nitraat geldt t o t op zekere hoogte iets dergelijks. Deze zijn voor grasland voor 1998 vastgesteld op 300 kg stikstof en
voor bouwland op 175 kg en worden in enkele stappen verlaagd t o t 180 kg,
respectievelijk 100kg in 2010. Demelkveedrijven uit het Informatienet van LEIDLO hadden in 1993/94gemiddeld een overschot van ruim 400 kg stikstof per
hectare en de akkerbouwbedrijven van 160 kg (Poppe et al., 1995:66). Op de
20% bedrijven met het laagsteoverschotwasdit indoorsnee de helft lager dan
het algemeen gemiddelde. Op "De Marke" bedroeg het stikstofoverschot in
1993ongeveer 140 kg.Ook van de nitraatnormen wordt betwijfeld of ze ecologisch gezien scherp genoeg zijn en of zevoldoen aan de nitraatrichtlijn van
de EU(TK, 1995b:15).
Omte onderzoeken hoe de mineralenverliezen het best kunnen worden
beperkt, worden op verschillende plaatsen in het land "voorbeeldbedrijven"
aangewezen, die met steunvan de overheid op dit gebied een voortrekkersrol
moeten vervullen.Op grond van het feit dat slechts zo'n 40% (fosfor) of zelfs
60% (stikstof) van de aangevoerde mineralen niet wordt benut (Poppe et al.,
1995:160/161), zou men zeggen dat er een aanzienlijke verbetering mogelijk
moet zijn. Erblijken inde praktijk dan ook nogal wat mogelijkheden te zijn om
efficiënter met mineralen om te gaan en zo het mineralenoverschot te verlagen (Zaalmink et al., 1996b). Dit leidt echter somswel tot een lagere rentabiliteit.Voorts magworden aangenomen dat erde komende jaren nieuwe technische mogelijkheden komen voor een verdere verlaging van de mineralengift,
waarbij gedacht kan worden aan nieuwe rassen die zuiniger met mineralen
omspringen. Ook dan blijft echter de kansgroot dat vooral intensievere rundveebedrijven de gestelde norm niet zonder ingrijpende aanpassingen zullen
halen.Aannemelijk isdat het mestbeleid tot een extensievere rundveehouderij
zal leiden en dat dit procesvooral in de gebieden met een hoge veebezetting
een opwaarts effect op de grondprijs zal hebben.
Groter mestoverschot door strengere normen
In de Integrale Notitie wordt aangegeven dat het landelijke mestoverschot in 2002 kan oplopen t o t 18miljoen kg fosfaat (TK, 1995b:21). Daarbij is
verondersteld dat er 20 miljoen kg fosfaat in de vorm van mest geëxporteerd
wordt, maardatdeafzetvandierlijke mest indeakkerbouwgebieden met zo'n
30% vermindert ten opzichte van de huidige situatie.Voorts zal ongeveer 15
miljoen kg fosfaat uit de markt worden genomen door afroming van 25% van
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de mestproductierechten bij overname of verplaatsing van een bedrijf. Verder
is het de bedoeling dat mestproductierechten worden opgekocht. Het gaat
hier om het niet-grondgebonden deel van deze rechten, die sinds 1 januari
1994meteen aantal beperkingen kunnenworden verhandeld in het kader van
de Wet Verplaatsing Mestproductie. Vanuit de sector wordt gesteld dat dit
systeem kostprijsverhogend werkt. De omvang van de niet-grondgebonden
mestproductierechten isgebaseerd op de mestproductie in 1986. Het grondgebonden deel van de mestrechten -125 kg fosfaat per hectare - blijft altijd
gekoppeld aan de desbetreffende grond. Omdat een deel van deze grondgebonden rechtenaanwezig isop bedrijven zonder vee,bestaatereenaanzienlijke ruimte om meer mest te produceren. Het isde bedoeling dat het systeem
vande mestrechten op termijn,wanneer de mineralenboekhouding algemeen
wordt toegepast en de "mestmarkt" in evenwicht is,wordt afgeschaft.
Tot voor kort was het beleid mede gericht op het in grote fabrieken verwerken van mestt o t korrels,dievervolgens geëxporteerd zouden kunnen worden. Inmiddels isgebleken dat deze weg vooralsnog weinig perspectief biedt,
vooral omdat mestverwerking veel energie vergt en de afzetmogelijkheden
van de korrels tegenvallen. Desluiting van de eerste grote mestfabriek - Promest in Helmond - in de zomer van 1995 was symbolisch voor het (voorlopig)
doodlopen van deze ontsnappingsroute uit het "mestmoeras" (determ is ontleend aan Bloemendaal, 1995).Alleen pluimveemest, die in de regel droger is
dan de andere mestsoorten, levert meer mogelijkheden op (Van Horne et al.,
1995).Minder vergaande vormen van mestbewerking op de agrarische bedrijven, zoals het scheiden van dunne en dikke fracties, krijgen de laatste tijd wel
meer aandacht omdat zeleidentot lagere kostenvoor de mestafzet. Of centrale mestverwerking ooit weer in beeld komt hangt vooral af van het beschikbaar komen van goedkopere verwerkingstechnieken.
Ammoniakuitstoot

omlaag door emissie-arm mestuitrijden

Hoewel ammoniak als zodanig niet zuur is,wordt het gerekend t o t de
verzurende stoffen omdat het een verzurend effect heeft als het in de bodem
w o r d t omgezet in nitraat. Ammoniak draagt dus niet zozeer bij aan de zure
regen, zoals in het verleden wel isgesteld, maar wel aan de verzuring van de
bodem (IKC/RIVM, 1995).Verzuring leidttot het vrijkomen van aluminium, wat
voor planten een giftige stof is, en op den duur t o t verhoging van de zuurgraad van de grond. Belangrijk isook dat er via ammoniak stikstof wordt aangevoerd met alsgevolg extra (over)bemesting. Dit gevaar ishet grootst op de
arme zandgronden, waar de meeste intensieve veehouderij voorkomt.
Het is(nog) niet mogelijk om de uitstoot van ammoniak nauwkeurig te
meten. Daarom moet worden gewerkt met normen,die altijd omstreden zijn.
Wel staat vast dat de ammoniakuitstoot een dalende lijn te zien geeft. Tussen
1985 en 1994 deed zich een vermindering voor van 240 naar 160 miljoen kg
(tabel 4.13).Als deze tendens zichvoortzet, wordt de doelstelling van 112 miljoen kg in 2000waarschijnlijk gehaald, maar dat zalwel gepaard gaan met hogere kosten. De volgende doelstelling - 70 miljoen kg in 2005 - lijkt echter
moeilijker te realiseren (LNV, 1996b). Bij een forse inkrimping van de veestapel
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wordt het beeld anders.Voor bepaalde bos-en natuurgebieden zou de voorgenomen reductie nog onvoldoende zijn.
Degrootste bijdrage aandeverlaging van de ammoniakuitstoot in de afgelopen jaren komt voor rekening van het emissie-arm uitrijden van mest
(mestinjectie,directonderwerkenenzovoort). In 1994wasdeammoniakemissie
bij het uitrijden, die toen ongeveer 30% van het totaal vertegenwoordigde,
meer dan gehalveerd ten opzichte van 1989.Deuitstoot bij het weiden en vanuit destalen de mestopslag isongeveer gelijk gebleven (Poppeet al., 1995:70).
Het overkappen van mestsilo's levert maar een beperkte bijdrage aan de vermindering van de ammoniakuitstoot en de bouw van - relatief dure -emissiearme stallen staat nog in de kinderschoenen.
Van depositie- naar emissiebeleid
In de Integrale Notitie (TK, 1995b) isaangegeven dat alle veehouderijbedrijven verplicht zijn om mest emissie-arm uit te rijden en om mestopslagen af
te dekken. Inde concentratiegebieden -gebieden met veel intensieve veehouderij -worden technieken die slechts een beperkte emissiereductie opleveren
niet langer toegestaan. Bedrijven met meer dan 2gve per hectare worden na
een overgangstermijn verplicht om emissie-arme stallente bouwen,waarbij de
eisen in de concentratiegebieden zwaarder zijn dan elders. In 1994 had bijna
60% van alle graasdierbedrijven meer dan 2gve per hectare, terwijl de intensieve-veehouderijbedrijven vrijwel allemaal boven deze norm zitten.
Het ammoniakbeleid kent nog een andere kant, namelijk dat van de
ruimtelijke verdeling van de depositie (=neerslag). In de veronderstelling dat
ammoniak dicht bij de bron relatief veel schadeveroorzaakt aan de natuur en
de bossenworden bedrijven in de buurt van dergelijke objecten met een stringent ammoniakbeleid geconfronteerd. Uitbreiding van bedrijven wordt daardoor moeilijk en in een aantal gevallen wordt zelfs overgegaan tot een - in de
regel zeer kostbare -verplaatsing van bedrijven.Vandetotale uitstoot vanammoniak komt ongeveer 30%terecht binnen een afstand van vijf kilometer van
de bron;de restwordt verder verspreid (IKC/RIVM, 1995:1). Het ziet ernaar uit
dat de regels op dit punt zullen worden versoepeld en dat het noodzakelijke
aanvullende beleid voor natuur- en bosgebieden meer stimulerend dan dwingend zal zijn. Inmiddels wordt in het ammoniakbeleid meer de nadruk gelegd
op het terugdringen van de emissies en wordt afgezien van het eerder aangekondigde dwingende depositiebeleid. In het kader van de Interimwet Ammoniak en Veehouderij uit 1994 worden regionale of gemeentelijke ammoniakreductieplannen opgesteld, die vooral zijn bedoeld om bedrijfsontwikkeling mogelijk te maken zonder dat de ammoniakuitstoot toeneemt. In dat kader zijn ammoniakrechten onder een groot aantal voorwaarden verhandelbaar, waarbij een deel van het recht wordt afgeroomd.
Deovergang af naar een beleid met doel- in plaatsvan middelvoorschriften isbij het ammoniakbeleid nog minder duidelijk dan bij het mestbeleid.Wel
spelen emissiedoelstellingen op bedrijfsniveau een rol in de regionale ammoniakreductieplannen. Daarbij kandeveehouder zelf kiezenvoor de goedkoopste en het best op zijn bedrijf passende oplossing om de doelstelling te realise165

ren. Dat kan door technische voorzieningen, door aanpassing van het voeder(systeem) of desnoods door een deel van zijn vee af te stoten.
Degevolgen van het ammoniakbeleid zijn niet geheel te overzien, maar
lijkentamelijk ingrijpend te zijn.Vooral de bedrijven dieverplicht zijnom emissie-arme stallen te bouwen hebben, tenzij zich technische doorbraken voordoen, te maken met forse kostenstijgingen (De Hoop et al., 1995).Vooral voor
kleinere bedrijven zijn deze moeilijk op te brengen. Tenzij compenserende
maatregelen worden genomen, zal de concurrentiepositie van intensieve bedrijven envan bedrijven inde concentratiegebieden verslechterenten opzichte
vande andere bedrijven. Dit zalzowel de extensivering alsdeverplaatsing van
dieren naar niet-concentratiegebieden stimuleren.
4.2.6

Kosten en gevolgen van het landbouwmilieubeleid voor de sector

Deterugdringing van de milieubelasting gaat gepaard met een toename
van de milieulasten voor de agrarische sector. Volgens berekeningen van het
CBSzijn de milieukosten van de agrarische bedrijven gestegen van 140 miljoen
gulden in 1988tot 460 miljoen gulden in 1994(tabel 4.14). Eventuele besparingen op productiemiddelen, zoals kunstmest enveevoer, zijn door het CBSechter niet in mindering gebracht. Ongeveer driekwart van het genoemde bedrag
heeft betrekking op mestafvoer, mestopslag en emissie-arm uitrijden. Bij een
belangrijk deel van deze kosten gaat het om lastenvan investeringen. Volgens
het CBSwordt er de laatstejaren door de boeren entuinders ongeveer 300 miljoen gulden per jaar in het milieu geïnvesteerd (Van Riessen, 1996).
Naast deze "eigen milieukosten" wordt de sector geconfronteerd met
eenfors bedrag aan milieuheffingen, dat overigens de laatstejaren niet verder
stijgt (tabel 4.14). Daar staat een toename van de milieugerichte subsidies tegenover. Dezeworden door het CBSvoor 1994geschatop ongeveer 90 miljoen
gulden. De nettomilieukosten kwamen in 1994 overeen met ongeveer 3,5%
vande netto toegevoegde waarde van de sector, terwijl dit aan het eind van

Tabel4.14 Milieukosten vandeland- entuinbouw (in miljoenen guldens)
1988

1989

1990

1991

1992

1993

1994

Eigen milieukosten a)
Milieuheffingen etc.

139
48

178
69

204
88

245
121

330
164

417
108

459
117

Totaal
Milieusubsidies

187
31

247
43

292
54

366
66

494
74

525
88

576
91

Netto-milieukosten
idem, in % netto toegev. waarde

156
1,3

204
1,4

236
1,6

300
2,1

420
3,2

437
4,0

485
3,6

a) Exclusief kosten biologische landbouw.
Bron: Berekend uit:Van Riessen,1996.
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dejaren tachtig nog slechts ruim 1% was.Wanneer men de milieukosten relateert aan het "economisch draagvlak", dat bepaald wordt door de rendementspositie, de afzetverwachtingen en de mate van concurrentie, blijkt de
landbouw zich samen met de chemie in de ongunstigste positie te bevinden
(Provincie Gelderland, 1996:151). Deverwachting isdat de milieukosten voor
de landbouw in de komende jaren verder oplopen (TK,1995a:51).
Binnen de agrarische sector worden de glastuinbouw envooral de intensieveveehouderij het zwaarst getroffen door het milieubeleid. Doordat de akkerbouwers minder dierlijke mestafnemen wanneer deverliesnormen na 2000
aanzienlijk strenger worden, kunnen vooral de varkenshouders de mest moeilijker kwijt. In 1993/94 kostte de afzet van mest de varkens- en legpluimveehouders gemiddeld al bijna 15.000 gulden per bedrijf (Poppe et al., 1996:174).
Door de aanscherping van de mestnormen zal dat in 2000 opgelopen zijn t o t
rond 20.000 gulden (TK, 1995b:33), om in dejaren daarna verder te stijgen.
Milieubeleid draagt bij aan continuïteitsproblemen

varkenshouderij

Volgens een schatting van het LEI-DLOzullen in 2000 door het mest- en
ammoniakbeleid zoalsvastgelegd inde "Integrale Notitie" (TK, 1995b)8à 10%
meer varkensbedrijven incontinuïteitsproblemen komen dan zonder dit beleid
(De Hoop et al., 1995). Voor de melkveebedrijven gaat het om 4 % extra en
voor de leghennenbedrijven om 6%. Deze aantallen komen bovenop de 25à
30% van de varkensbedrijven, 16% van de melkveebedrijven en 4 % van de
pluimveebedrijven die zullen worden beëindigd als gevolg van "autonome"
ontwikkelingen (prijsverloop, opvolgingssituatie en dergelijke, maar ook het
"oude" mestbeleid). Hetbeleidvolgensde Integrale Notitie leidttot een daling
van de werkgelegenheid in de primaire agrarische sector met 4.500 t o t 4.900
arbeidsplaatsen en 2.000 t o t 3.500 arbeidsplaatsen in toelevering en verwerking (De Hoop et al., 1995).Bijeenvergelijking met een berekening van de gevolgen van de aanscherping van deverliesnormen ontstaat de indruk dat meer
dan de helft van deze effecten moet worden toegeschreven aan het ammoniakbeleid (Nieuwenhuize et al., 1995).
Devarkensstapel zaldoor deaanscherping vandeverliesnormen 1,5 à2%
extra inkrimpen (Nieuwenhuize et al., 1995:16).Voor de rundveehouderij en
voor de pluimveehouderij zijn de gevolgen kleiner. Daarbij isdan uitgegaan
van een "autonome" inkrimping -vooral alsgevolg van lagere prijzen -van de
rundveehouderij met 16,5%, van de varkensfokkerij met 4 % en van de vleesvarkenshouderij met 8%. Voor de pluimveehouderij als geheel wordt geen
autonome inkrimping verwacht. Komen en Peerlings (1996) komen uit op veel
grotere effecten;zij schatten de inkrimping van de intensieve veehouderij als
gevolg van de voorgenomen invoering van de fosfaatnormen op 8,5% in 1998
en op 20,5% in 2002. Deze auteurs hebben geen rekening gehouden met een
"autonome" inkrimping van de veestapel. Bij deze informatie moet worden
opgemerkt dat de effecten bij een verdere aanscherping van het beleid, zoals
voorzien voor na2000,progressief kunnentoenemen,tenzij zeworden gecompenseerd door technische ontwikkelingen.Vooral in de sfeer van emissie-arme
stallen zijn zulke ontwikkelingen van groot belang.
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Bijde extra gevallen van beëindiging hoeft het niet altijd te gaan om gedwongen stoppen alsgevolgvan milieumaatregelen,wat voor de betrokkenen
traumatisch is. Het kan ook een vorm van warme sanering zijn, bijvoorbeeld
doordat menwordt "uitgekocht". Insamenhang met het mest- en ammoniakbeleid isvoor de periode 1996-2002door de overheid een bedrag van 475 miljoen gulden beschikbaar gesteldvoor herstructurering vandeveehouderij. Een
deel van dit bedrag zalworden gebruikt voor het opkopen van mestproductierechten, wat in vele gevallen gepaard zal gaan met beëindiging van het betrokken bedrijf. Vooral oudere veehouders op een kleiner bedrijf zouden hiervoor belangstelling kunnen hebben.
Milieuwinst door modernisering en herstructurering
In het algemeen zal het landbouwmilieubeleid naasteen vertraging van
de groei of zelfs een inkrimping van bepaalde sectoren,ook een schaalvergrotend effect hebben. Door hun betere rentabiliteit zullen grotere bedrijven de
kostenvandit beleid gemakkelijker kunnen opvangen dan kleinere. Daarnaast
zijn grotere bedrijven vaak moderner en produceren zij daardoor milieuvriendelijker dan kleinere. De milieubelasting kan in vele gevallen worden verminderd door gerichte investeringen en die hebben in de regel een schaalvergrotend effect (VanZeijtsen Backus, 1995en Pak, 1996).Voor besloten producties,
zoalsde glastuinbouw, de champignonteelt, de intensieve veehouderij en t o t
op zekere hoogte ook voor de melkveehouderij, geldt deze samenhang waarschijnlijk sterker dan voor de grondgebonden productierichtingen.
Modernisering inde richting van eentamelijk grootschalige, "high-tech"
productie zou dus een meer duurzame productie kunnen opleveren, hoewel
dit niet de enige weg is(figuur 4.2).Vanuit de landbouworganisaties wordt bepleit om een groter deel van de herstructureringsgelden voor de intensieve
veehouderij beschikbaar te stellen voor modernisering van bedrijven die wordenvoortgezet. Inrapporten van het Centrum voor Landbouw en Milieu (CLM)
wordt, althans voor de glastuinbouw en de intensieve veehouderij, eveneens
gepleit voor een versnelde bedrijfsontwikkeling c.q.herstructurering om een
milieuvriendelijke productie te bereiken. Op die manier zou een aanzienlijke
vermindering van de milieubelasting door de varkenshouderij kunnen worden
gerealiseerd (VanZeijts en Backus, 1995).Wanneer 30%van de bestaande kassenvervangen zouworden door moderne, kan hetverbruik vanenergie en bestrijdingsmiddelen in de glastuinbouw met een kleine 15% omlaag (Pak,
1996:39).Deze benadering leidt optermijn tot een grotere concurrentiekracht,
maar gaat wel gepaard met enorme investeringen en kan daarom niet zonder
steun van de overheid.Vernieuwing van 30%van de kassenvergt een investering van meer dan zeven miljard gulden (Pak, 1996;39). Inmiddels heeft de
overheid 300 miljoen gulden uitgetrokken voor de herstructurering van de
glastuinbouw. De herstructurering zal mogelijk gepaard gaan met, dan wel
gevolgd worden door, een nieuwe expansie van de betreffende sectoren,
waardoor de milieubelasting weer zou toenemen. In een eerdere publicatie
kwam het CLM t o t de conclusie dat voor een duurzame varkenshouderij de
varkensstapel met zeker 23% zou moeten inkrimpen (Van Zeijts et al., 1993).
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Eenandere mogelijkheid ommeer duurzaamheidtebereiken, iseenextensievere landbouw dieveelweg heeft vanwattotvoor kort "alternatieve landbouw" werd genoemd.
Voor degrondgebonden productierichtingen,endanvooralvoor deextensieverebedrijven,
lijkt dezemogelijkheid niet zonder perspectief. Uiteenstudie naar de ontwikkelingsmogelijkheden vandelandbouw inNoord-Brabant kanglobaal deconclusieworden getrokken
dat debiologische productiewijze ophetpunt van milieuvriendelijkheid inhetjaar 2000
voor vrijwel alle bedrijfstypen beter zalscorendandegangbare productiemethode (Hoste
et al., 1996).Mede doordat bijdebiologische productiemethoden inhetalgemeen sprake
isvankleinere bedrijven metrelatief veelarbeid,isdekostprijsdaarhoger.Zolangdit wordt
gecompenseerd door een hogere opbrengstprijs levert ditgeen problemen op.Voorde
meesteonderscheiden bedrijfstypenwordt danookverwacht datderentabiliteitvandebiologischebedrijven nietslechterzalzijndanvandegangbare bedrijven.Naarmatede gangbareproductie milieuvriendelijker wordt endebiologischeproductieuitbreidt,zalhetmoeilijkerzijnomvoor dezelaatsteproducten eenhogere prijste krijgen(Hosteetal., 1996).Blijvende pluspuntenvandebiologische productiezijn het nietgebruikenvan bestrijdingsmiddelen,demeer natuurlijke wijze vanhethouden vandieren en meer inhet algemeenhet
imago van natuurvriendelijkheid.
Debiologische enecologische landbouw geeft eengeleidelijke groeitezien, maar blijft
beperkt van omvang.Van 1986tot 1995 nam hettotale areaal van dezeteelten toe van
2.700totbijna 13.000ha (VanderLinden, 1996).Ditlaatste komt overeen met ruim 0,6%
vandetotale oppervlakte cultuurgrond.Verhoudingsgewijs iserelders,vooral inDuitsland,
Denemarken enOostenrijk,veelmeer belangstellingvoor dezemilieuvriendelijke wijzevan
produceren enwordt dezedaarsneller uitgebreid.Welvaltte constateren dat de gangbare
ende "alternatieve" landbouwvoorwat betreft debestrijdingvanziekten en plagen naar
elkaar toegroeien. Zowordt indegangbare teelten,vooral indeglastuinbouw, meeren
meer verbruik gemaakt van biologische bestrijdingsmiddelen enmethoden (Poppeetal.,
1995:96/97).Kleinere bedrijven lijken hiertoe eerder overtegaan dan grotere:opde glastuinbouwbedrijven metminder dan 2.500m2glaswerden in1992bijna tweemaal zovaak
biologische bestrijdingsmethoden toegepast alsopdegrotere (Haag,1994).

Figuur 4.2 Ecologische enbiologische landbouw alsalternatieve oplossing

Het staat al met alwel vast dat het landbouwmilieubeleid leidt t o t hogere kosten,t o t een vermindering van het aantal bedrijven en de werkgelegenheid en t o t een inkrimping van de veestapel. Niet duidelijk isechter in welke
mate en inwelk tempo deze processenzichzullenvoltrekken. Dat hangt onder
meer af van het (flankerend) beleid en van het beschikbaar komen van milieusparende technische ontwikkelingen. Andere factoren lijken belangrijker voor
de ontwikkelingen in de sector dan het milieubeleid. Zo moet de zich aftekenende sanering van de glastuinbouw waarschijnlijk meer aan marktontwikkelingen dan aan het milieubeleid worden toegeschreven (NIBConsult, 1996).

4.3
4.3.1

Het landelijk gebied
Inleiding

Nederland ishet dichtstbevolkte land van Europa, en dat isook te zien
in het landelijk gebied. Waar in veel andere landen de leegloop van platte-
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landsgebieden hoog op de agenda staat, speelt hier eerder de vreesvoor het
tegendeel. Ook iser in ons land geen sprake meer van een absolute tegenstelling tussen stad en platteland. Het gaat eerder om relatieve verschillen in bijvoorbeeld de dichtheid van wonen en werken.
Indeze paragraaf worden enkele recente ontwikkelingen in het landelijk
gebiedvanonsland beschouwd.Eerstwordt gekeken naar defunctiesvan landelijke gebieden.Danwordt deaandacht gericht op het beleid en bestuur voor
die gebieden. Erzalvooral worden ingegaan op het Groene Hart, dat bestaat
uit het oosten van Zuid-Holland, het westen van Utrecht en een klein deel van
Noord-Holland. Dit iseentypischvoorbeeld vaneengebiedwaar instroom vanuit de steden wordt geweerd.
4.3.2

Functies van landelijke gebieden

Via ruimtelijke ordening wordt in Nederland geprobeerd om de functies
van landelijke en stedelijke gebieden zoveel mogelijk te scheiden.Sinds lange
tijd staat in het vestigingsbeleid voor landelijke gebieden de werkgelegenheid
inde agrarische sector centraal.Andere vormen vanwerkgelegenheid worden
meestal in en rond de kern van een gemeente gesitueerd. Huizen worden bij
voorkeur bij steden gebouwd en voorzieningen daar geconcentreerd waar de
meeste mensen wonen, dus vooral in de stedelijke gebieden.
Devoortgaande verstedelijking in grote delen van ons land en de daarmee gepaard gaande ontwikkeling van de infrastructuur hebben echter ingrijpende gevolgen voor landelijke gebieden. Niet alleen omdat sommige langzamerhand in beslag worden genomen door de oprukkende steden, maar ook
omdat er een herbezinning plaatsvindt op de functie(s) van het landelijk gebied. Hoewel het landelijk gebied vooral belangrijk isvoor de agrarische productie,worden er intoenemende mate andere functies aan toebedeeld zoals
wonen, recreatie en natuur.
Dat neemt overigens niet weg dat het niveau van voorzieningen in bepaalde landelijke gebieden onder druk staat, zowel door schaalvergroting in
onderwijs en zorginstellingen, als door afname van lokale informele netwerken. Betaaldwerk issteedsminder in het eigen dorp aanwezig.Met name voor
kleinere dorpen isalleen dewoonfunctie overgebleven. Inhet algemeen wordt
het gebrek aan directe beschikbaarheid van voorzieningen geaccepteerd zolangdeze op bereikbare afstand blijven.Degrotere mobiliteit zorgt ervoor dat
de "afstandsgevoeligheid" van activiteiten sterk isafgenomen: "het leven op
het platteland drijft optwee kurken:de auto ende diepvries", alduseen studie
naar kleine kernen in Oost-Drenthe (Elerie, 1990). Ook de telecommunicatie
heeft de afstand tussen platteland en stad sterk verkleind.
Landelijke gebieden kunnen worden gedefinieerd alsgebieden waar het
aantal woningen en bedrijven per vierkante kilometer duidelijk lager is dan
het gemiddelde van Nederland. Dit wordt ook wel de adressendichtheid genoemd (Den Duik et al., 1992). In Nederland woont 19% van de bevolking in
gebieden met een dichtheid van minder dan 500adressen per vierkante kilometer en 2 1 % van de bevolking in gebieden met 500t o t 1.000 adressen per
vierkante kilometer. In totaal woont dus 40% van de bevolking in gebieden
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met minder dan 1.000adressen pervierkante kilometer. Dezegebieden omvatten 80% van de totale oppervlakte. De overige 60% van de bevolking woont
dus in de resterende 20% van de ruimte.
Regio's meteengeringeadressendichtheid ("groen") liggenvooral in het
noorden en het zuiden van ons land, terwijl regio's met de hoogste adressendichtheid ("rood") vooral inhetwestenvoorkomen.Regio's met eengemiddelde adressendichtheid ("bont") liggen vooral in het midden van ons land. De
groene regio's kampen soms met een gebrek aan voldoende functies, terwijl
de rode regio's kampen met een grote schaarste aan ruimte. De bonte regio's
worden veelal gekenmerkt door een sterke mengeling van functies. Detoedeling van nieuwe functies vergroot hier het gebrek aan ruimte.
Landelijke gebieden in de nabijheid van steden zijn vaak aantrekkelijk
om in te wonen, mede omdat werkgelegenheid en andere voorzieningen zo
dicht in de buurt zijn. Deaantrekkingskracht van deze gebieden om te wonen
laat zich echter niet altijd rijmen met het beleid om deze gebieden zoveel mogelijk groen te houden. In het huidige beleid staat vooral het idee van de
"compacte stad" centraal, waarbij wonen en werken zich zoveel mogelijk in
kernen van stedelijke gebieden moeten concentreren (VROM, 1991).In andere
visies,zoals die bijvoorbeeld naar voren komen in de discussie over stadslandschappen, wordt meer een integratie van het stedelijke met het landelijke milieu voorgestaan (Croonen et al., 1995).
Sterke bevolkingsgroei in

Midden-Nederland

Hoewel nog steedseenaanzienlijk deelvan de bevolking inde vier grote
steden woont, ishet relatieve belang van deze steden alswoonplaats afgenomen. De kleinere centrumsteden zijn qua bevolking sterk gegroeid (VROM,
1995a).Tot 1960was er inde landelijke gebieden een afname,dan wel matige
groei van de bevolking.Alsoorzaak geldt vooral de afnemende werkgelegenheid in de landbouw. Tussen 1960 en 1980 groeide de bevolking in landelijke
gebieden echter sneller dan inde steden.De industrialisatie van het platteland
en de suburbanisatie zijn belangrijke redenen voor deze ommekeer. Na 1980
blijken landelijke gebieden weer minder hard in bevolking te groeien dan stedelijke (Thissen, 1992).In de afgelopen 15jaar zijn de gebieden in het midden
van het landflink in bevolking gegroeid (figuur 4.3).Koploperszijn Flevoland,
Utrecht en de Betuwe. De meeste gebieden in het noorden blijven achter in
groei, met uitzondering van het noordelijk deel van Drenthe.
Het Groene Hart overwegend agrarisch
Eenvoorbeeld van een gebied dat volgens het overheidsbeleid "groen"
zou moeten blijven, is het Groene Hart in de Randstad. In de Vierde Nota
Ruimtelijke Ordening Extra (VROM, 1991)werd het Groene Hart voor het eerst
afgebakend. Volgens deze nota moet de woningbouw in dit gebied t o t het
uiterste beperkt blijven.Ermag per saldogeen instroom plaatsvinden van nieuwe bewoners. Het Groene Hart isde metafoor "die staat voor een zich niet
voortdurend voorzettende verstedelijking" (RaRo, 1996). Het Groene Hart
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| H Geengroei,of krimp
^ | Matigegroei
^ | Gemidddeldegroei
EÜH Bovengemiddeldegroei
fciJ Zeersterkegroei

Figuur 4.3 Bevolkingsontwikkeling naar COROP-gebieden, 1980-1994
Bron:VROM,1995a;bewerking LEI-DLO.

biedt plaats aan landbouw, recreatie,wonen,werken en natuur, met de veenweidegebieden als kenmerkend landschap. Per 1januari 1994 woonden er
670.000 mensen. De bevolkingsgroei in het gebied komt overeen met de gemiddelde bevolkingsgroei in ons land.
De land- en tuinbouw ishier nog altijd de dominante gebruiker van de
ruimte exclusief water (tabel 4.15).Woonfuncties en aanverwante voorzieningen hebben er een relatief bescheiden plaats.Ook natuur en recreatie nemen
maar een gering deel van de ruimte in beslag en hebben een kleiner aandeel
dan het landelijk gemiddelde. Wel moet hierbij worden opgemerkt dat het
Groene Hart nogal wat natte gebieden kent, die niet in de gepresenteerde cijfers zijn meegenomen.Voor de recreatie van de randstedelingen zijn die plassen echter wel van groot belang.
Van het totale aantal banen inons land komt 75%voor rekening van de
dienstverlening (tabel 4.16). Qua verdeling van banen over sectoren wijkt het
Groene Hartweinig af van het algemene patroon.Demeeste banen zijnte vin-
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Tabel4.15 Grondgebruik in %vandetotale oppervlakte (exclusief water)
Functie

Groene Hart

Infrastructuur
Werken
Wonen
Natuur en recreatie
Land-en tuinbouw

Randstad-ring

3,8
2,6
6,9
3,6
83,1

6,3
11,5
20,5
16,0
45,7

Nederland
4,1
3,4
7,4
14,8
70,3

Bron: RPD,1996.

Tabel4.16

Verdeling banen vanwerknemers oversectoren

Sector
Landbouw envisserij
Industrie en bouwnijverheid
Commerciële dienstverlening
Niet-commerciële dienstverlening

Groene Hart

Randstad-ring

4
27
47
22

Nederland

1
15
53
31

2
24
44
31

Bron:CBS,1996a;bewerking LEI-DLO.

Tabel4.17 Verdeling vanagrarischebedrijven naartype in1995
Bedrijfstype
Melkveehouderij
Intensieve veehouderij
Akkerbouw
Tuinbouw
Overig

Groene Hart
45
3
2
32
18

Randstad-ring

Nederland

28
1
9
44
18

35
10
13
21
21

Bron: CBS-Landbouwtelling 1995;bewerking LEI-DLO.

den in de commerciële dienstverlening. Er isrelatief weinig niet-commerciële
dienstverlening. Bij deze cijferszijn dezelfstandigen en meewerkende gezinsleden,die eengroot deelvan hetwerk inde land-entuinbouw verrichten, niet
meegerekend. Dat heeft echter nauwelijks invloed op het globale beeld.
De sectorale verdeling binnen de land- en tuinbouw hangt in het algemeen nauw samen metde landelijkheid vande gebieden.De melkveehouderij
domineert in de landelijke gebieden van Nederland en detuinbouw in de stedelijke gebieden.In het Groene Hartzijn beidetypen bedrijven sterk vertegenwoordigd: 45% vande bedrijven betreft de melkveehouderij en 32%de (glas)tuinbouw (tabel 4.17).Vanwege dit laatste gegeven kent het Groene Hart ook
relatief veel banen voor werknemers in de agrarische sector (tabel 4.16).
Aan de hand van pendelgegevens kan duidelijk worden gemaakt in hoeverre regio's per saldo een inkomende danwel uitgaande werkzame beroeps173

^ B Woongebieden (< -10)
I H Woon-werkgebieden (-10-0)
WÊË Werk-woongebieden (0-10)
Ü 3 Werkgebieden (> 10)

Figuur 4.4 Pendelsaldo inprocenten vandewerkzameberoepsbevolking wonend in het gebied,naarCOROP-gebieden
Bron: CBS;bewerking LEI-DLO.

bevolking hebben (figuur 4.4). Duidelijke voorbeelden van gebieden meteen
positieve of inkomende pendel -die als werklocatie kunnen worden aangeduid - zijn Amsterdam, Den Haag, Rotterdam en Groningen en omstreken.
Voorbeelden van gebieden met een uitgaande of negatieve pendel - woonlocaties -zijn Flevoland (Almere), het leeuwendeel van Noord-Holland en oostelijk Zuid-Holland, die leverancier zijn van werknemers voor de Randstad. De
Zuid-Hollandse regio maakt deel uit van het kerngebied van het Groene Hart.
Een interessant punt isin hoeverre agrariërs gebruikmaken van de werkgelegenheid in de stedelijke gebieden. Een indicatie daarvoor levert het aandeel van de nevenberoepsbedrijven. Het isopmerkelijk dat dit aandeel in het
Groene Hart in 1995onder het landelijk gemiddelde lag,namelijk 20%ten opzichte van 23%. Dit zou samen kunnen hangen met kenmerken van de agrariërsen hun bedrijven.Uit recent onderzoek isgebleken dat vooral mannen en
vrouwen op kleine bedrijven met minimaal een middelbare beroepsopleiding
werk buiten het bedrijf zoeken (Overbeek, 1996).
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4.3.3

Gebiedsgericht beleid en bestuur

Het beleidten aanzienvan het landelijk gebiedwast o t dejaren negentig
voornamelijk gericht op sectoren enfacetten:sectorbeleid voor de landbouw,
de natuur en de recreatie, en facetbeleid voor het milieu, het water en de
ruimtelijke ordening. Inveelgroene gebieden kon langetijd met dezegescheiden benadering worden volstaan, maar niet in bijvoorbeeld het Groene Hart,
waar de problemen te complex bleken te zijn. Met de gangbare aanpak kon
bovendien geen regionaal maatwerk worden geleverd,waaraan -gezien de
verscheidenheid van gebieden - in toenemende mate behoefte was (Van Tatenhove, 1993).Gebiedsgericht beleid iseenbenadering die hieraan tegemoetkomt. Het maakt regionaal maatwerk mogelijk, evenals een integrale afweging van belangen.Voor de land- entuinbouw betekent die afweging dat de
sector binnen éénbeleidsveld moet concurreren metanderefunctiesinhet landelijk gebied. Gezien de geldstromen die er de komende jaren vrijkomen voor
gebiedsgericht beleid,zal dit verschijnsel zich in toenemende mate voordoen.
We spreken van gebiedsgericht beleid sinds de VINEX, de Vierde Nota
Ruimtelijke Ordening Extra (VROM, 1991),maar vooral sindshet Structuurschema Groene Ruimte (LNV, 1993).HetStructuurschema richt zichniet alleen integraal op verschillende functies in het landelijk gebied, maar tracht ook reeds
bestaande sectorale beleidsinitiatieven samen te brengen. Dit betreft de sectornota's Natuurbeleidsplan, Structuurnota Landbouw, Kiezen voor Recreatie,
Ondernemen inToerisme, Nota Landschap, Bosbeleidsplan, Vissen naar Evenwicht, en de Nota Jacht en Wildbeheer.
Streven naar regionaal maatwerk
Regionaal maatwerk wordt voor wat betreft de VINEX nagestreefd in
zogeheten Ruimtelijke Ordenings-en Milieu (ROM-)gebieden zoalshet Groene
Hart.Zoalsde naam alaangeeft, ligtde nadruk hierop integratie van ruimtelijke problemen en milieuvraagstukken.Wat betreft het Structuurschema wordt

Tabel 4.18 Verwachte financieringsstromen gebiedsgericht beleid in miljoenen guldens
Soort gebiedsgericht beleid
Waardevolle Cultuur Landschappen(WCL)
Plattelandsvernieuwing
Ruimtelijke Ordenings-en
Milieugebieden (ROM)a)
Strategische Groen Projecten(SGP)
Europees beleidc)

1996

1997

1998

1999

2000

14
19

14
25

17
25

17
25

17
25

106
53
69

131
68
69

131
68
69

131
37

100b)
40

a)Bijdragen LNVenVROM;b)ExclusiefbijdrageVROM;c)Geschatopbasisvanuitgaventussen
1994en 1999voor 5b-beleid en Leader.
Bronnen: Meerjarenprogramma Groene Ruimte 1996-2000 (bijlage bij LNV-begroting 1996);
Begroting VROM 1996;EZ,1995b;Bijdragen besluit gebiedsgericht milieubeleid (VROM).
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Tabel4.19 Financiëleinspanningsverplichtingen voor het GroeneHart voor dekomende 20
jaar (in miljoenen guldens)
Financier

MLNV

V&W

VROM

810

310

510

Provincies

Derden

Particulier

295

420

190

Bron:VROM,1995b.

regionaal maatwerk nagestreefd in Strategische Groen Projecten (SGP) zoals
rond de Nieuwkoopse plassen,en inWaardevolle Cultuur Landschappen (WCL)
zoalshet gebiedVecht-Regge.BijStrategisch Groen ligt de nadruk op het verenigen van de functies recreatie en natuur; bij WCL-gebieden gaat het om het
verenigen van landbouw en natuur.
Voor het gebiedsgericht beleid bestaan diverse geldstromen (tabel 4.18).
NaastdeVINEXen het Structuurschema isgeld beschikbaar vanuit de EUen het
LNV-beleidsthema "plattelandsvernieuwing". Dit laatste thema isgericht op
integratie van economische functies in het landelijk gebied. Erzal subsidiëring
plaatsvinden van lokale projecten die leident o t versterking van de landbouw,
vergroting van het perspectief voor niet-agrarische neventakken op de landbouwbedrijven, en de ontwikkeling van nieuwe economische takken in een
gebied: toerisme en recreatie en - op beperkte schaal -wonen en werken.
Het Groene Hart kent naasteentweetal Strategische Groen Projecten, elf
projecten in het kader van de VINEX (VROM, 1995b). Daarbij zijn er veel voor
de land- entuinbouw van belang, zoals het kernbos Zoetermeer-Zuidplas, het
kernbos Haarlemmermeer, de aanleg van groene verbindingszones tussen natuurgebieden en de aanleg vanfietspaden.Voor de aanpassingen in het Groene Hart lijkt van een groot aantal financiers voor de komende twintig jaar in
totaal 2,5 miljard gulden beschikbaar te komen (tabel 4.19).
Inde praktijk verkeert de beleidsmatige integratie vande diverse functies
van het landelijk gebied nog in een ontwikkelingsfase. Vooralsnog ligt de nadruk op de integratie van een beperkt aantal aspecten: ruimtelijke ordening
en milieu (ROM), landbouw en natuur (WCL),natuur en recreatie (SGP)en economische functies (Plattelandsvernieuwing). Het succesvan deze integratiepogingen hangt mede af van de wijze waarop het bestuur wordt georganiseerd.
Gebiedsgericht bestuur in het Groene Hart
De bestuurlijke organisatie met betrekking tot het landelijk gebied is
vooral gericht op de uitvoering van sectoraal beleid en facetbeleid. Daarnaast
zijn er de "traditionele" bestuurslagen rijk, provincie en gemeente. Eenduidelijk gebiedsgericht bestuur zou echter georganiseerd moeten zijn rondom de
problematiek van het betreffende gebied. Die problematiek overschrijdt immers veelal de bestuurlijke mogelijkheden van de huidige besturen zoals gemeentes, regionale LNV-directies en waterschappen. Het ligt dan ook voor de
handdat inhet kadervan plattelandsvernieuwing aandachtwordt besteed aan
bestuurlijke vernieuwing (Werkgroep Plattelandsvernieuwing, 1995).
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Soort beleid/
Bestuurslaag

Sector-en
aspectgericht

Gebiedsgericht

Algemeen

Nationaal

V&W, EZ

VROM,LNV

Biza

Interprovinciaal

- IPO-Ruimtelijke
Ordening
- 5 RO's b)
- BoN-regio's

Bestuurlijk Platform
Groene Hart (voorheen
Stuurgroep Groene Hart)

- RRHU
- ROBestuurlijke
Organisatieb)

Provinciaal

NH,ZH,Utrecht

Intergemeentelijk

- Intergemeentelijkeverbandenc)

Gemeenten

- Circa45gemeenten geheel
encirca 25
gedeeltelijk in
Groene Hart
Groene HartTeam

Projectorganisaties
Overige

-

waterschappen
landbouwschap
zuiveringsschap
andereorg.

Figuur 4.5

BestuurGroeneHart a)

a) Afkortingen: BoN=Bestuur opNiveau;BoN-regio's zijn onder andere ROA(RegionaalOrgaanAmsterdam),OOR(OverlegOrgaanRijnmondgemeenten),HaaglandenenRBU (Regionaal
BeraadUtrecht;IPO=Inter Provinciaal Overlegorgaan; RO=RandstadOverleg;RRHU=Regio
RandstadHollanden Utrecht;b) Dezeorganisaties ressorterenonder deRRHU:ROEconomische
Zaken, ROVerkeer en Vervoer, RORuimtelijke Ordening, ROMilieu, ROGroen;c)Teweten:
Inter Gemeentelijk Overlegorgaan Rijnstreek, Intergemeentelijk samenwerkingsverband Midden Holland, Bestuur Regio Utrecht, Regio Zuid-Holland,Gewest Gooi en Vechtstreek.
Bron: PriemusenVan der Wüsten, 1993.

Voor het Groene Hart isin het begin van dejaren negentig een bestuurlijk initiatief genomen in de vorm van de Stuurgroep Groene Hart (figuur 4.5).
Hierin zaten onder meer vertegenwoordigers van de drie betrokken provincies
en van diverse ministeries. Destuurgroep richtte zichvooral op ruimtelijke ordening en op het versterken van de "groene" kwaliteiten. Zewas verantwoordelijk voor het opstellen van de ruimtelijke visie Groene Hart (VROM, 1995b),
en voor uitvoeringsmaatregelen en rapportage. Per 1juli 1996 heeft de stuurgroep plaatsgemaakt voor het Bestuurlijk Platform Groene Hart en het Groene
Hart Team. Het Bestuurlijk Platform Groene Hart kent een bredere samenstelling dan de opgeheven stuurgroep: ook de vijf intergemeentelijke overlegorganen, twee waterschappen, de agrarische sector, de recreatiesector en het
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niet-agrarisch bedrijfsleven maken deel uit van het platform. Het iste beschouwen alseen vorm van netwerksturing: partijen moeten met elkaar t o t resultaten komen en fricties in de uitvoering moeten in samenwerking en overleg
worden opgelost. De bevoegdheden zijn echter beperkt t o t overleg dat leidt
t o t afstemming tussen betrokkenen. Op operationeel niveau wordt het platform bijgestaan door het Groene Hart Team. Het Groene Hart Team coördineert Strategische Groenprojecten en nieuwe projecten in het Groene Hart en
istevens betrokken bij de uitvoering en handhaving ervan.
Land- en tuinbouw niet langer bestuurlijk

doorslaggevend...

Voor de agrarische sector zijn deze ontwikkelingen tamelijk nieuw. De
sector was altijd sterk vertegenwoordigd in gemeenteraden, landinrichtingscommissies en waterschappen. Dievertegenwoordiging sloot goed aan bij het
sector- enfacetbeleid zoalsde ruimtelijke ordening of het waterbeheer. Inveel
besturen heeft de land- entuinbouw aan macht ingeboet. Zoalsde organisatie
van het bestuurlijk platform Groene Hart laat zien, is ook bij gebiedsgericht
bestuur de agrarische sector maar één van de vele partijen. Dit vergt een nieuwe rol dietot verrassende nieuwe coalities kan leiden,zoals bleek in het najaar
van 1995.Indie tijd voerde de Ministervan VROM de Groene Hart-gesprekken
om zichte beraden over detoekomst van dit gebied. De regionale boeren- en
tuindersorganisatie WLTOendeANWB sloegentoen de handen ineenvoor het
Groene Hart.Beideorganisatieswillen het gebiedopenhouden voor landbouw
en recreatie.
... maar blijft economische drager
Het landelijk gebied - en met name het Groene Hart - zal de komende
jaren verder veranderen. Erzaleenverschuiving optreden in het grondgebruik
van landbouw naar recreatie en landbouw met een natuurfunctie. Desondanks
blijft deagrarische sector ook inhet Groene Hart dominant. Zonder deze sector
ishet zelfsfinancieel onhaalbaar om het gebied opente houden.De agrarische
sector zal echter wel in sterkere mate rekening moeten gaan houden met de
andere functies van het landelijk gebied.
Het uiteindelijke resultaat van de geschetste ontwikkelingen is onzeker,
temeer daar de uitkomst van een aantal parallel lopende initiatieven nog onduidelijk is.Te noemen vallen het Groenfonds, de Decentralisatie Impuls en
Bestuurlijke Vernieuwing. Het Groenfonds zal in detoekomst wellicht een belangrijke rol spelen in de financiering van gebiedsgericht beleid. Ook zijn de
gevolgen van het bestuurlijk overleg tussen rijk en provincies in 1996ten aanzienvan detaakverdeling in gebiedsgericht beleid nog onzeker. Bovendien is
in 1996 de discussie over bestuurlijke vernieuwing -de vorming van stadsprovincies en de verdere uitwerking van BON-gebieden -door de uitkomst van de
referenda in Amsterdam en Rotterdam in een impasse geraakt.
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BEGRIPSOMSCHRIJVINGEN

Arbeidsopbrengst vande ondernemer:
nettobedrijfsresultaat plushetberekend (arbeids-)loon vandeondernemer. Hetkengetalgeeft debeloningvan deondernemerweervoordeinzetvanzijnarbeid,de bedrijfsleiding envoor hetondernemersrisico.
Besteedbaarinkomen voorgezinenbedrijf:
totaal gezinsinkomen minus betaalde persoonlijke belastingen.
Bewerkingskosten:
kosten(betaaldeenberekende)vanarbeid,werktuigen enwerkdoorderden.
EconomieSize Unit(ESU):
door Eurostatgebruikte EuropeseGrootte-Eenheid,dieopvrijwel gelijkewijzeals de
ngewordt afgeleidvanbruto standaardsaldi.Indeafgelopenjaren kwamendeontwikkeling vanhetaantal ngeenhetaantal ESU vaneenbedrijf goedovereen.
Factorkosten:
kosten (beloningsaanspraken) vandeproductiefactor arbeidenvanvermogenvastgelegdingrond,gebouwenenoverigekapitaalgoederen.Indezekostenisgeenvergoeding begrepen voor bedrijfsleiding.
Gezinsinkomenuit bedrijf:
beloning diehetondernemersgezin realiseertvoor deinzetvanarbeid, management
envermogen inhetbedrijf envoor hetondernemersrisico. Berekendalshetondernemersinkomen plushetberekend loonvanmeewerkende gezinsleden.
Nederlandse grootte-eenheid (nge):
dengeisevenalsdesbeeenmaatstafvoordeeconomischeomvangvanagrarischebedrijven.Dengeisechternietgebaseerdopdenettotoegevoegdewaarde,maaropde
bruto standaard saldi perdiersoort enperhectare gewas.Debruto standaard saldi
(bss)worden berekend door deopbrengsten metbepaalde bijbehorende specifieke
kostenteverminderen.Debsswordt inhetkadervandeEU-typologiezeer regelmatig
herzienenisuitgedrukt inecu (lopende prijzen).Ompraktischeredenenwordt de bedrijfsomvang niet inbssuitgedrukt maar innge.Dengewordt bijeenherzieningzodanig aangepastdatdereële ontwikkeling vandebrutotoegevoegde waarde voor
hetgemiddelde Nederlandse landbouwbedrijf wordt weergegeven.Enkelevoorbeelden (opbasisvandebssvan1992):1hawintertarwe =0,89nge, 1hasuikerbieten=
1,95 nge,1melkkoe =1,333nge,1 fokzeug =0,28nge, 1hatomaten =151,52nge,
1harozen=215,45nge.
Netto toegevoegde waarde(factoropbrengsten, sectorinkomen):
deopbrengstwaarde vandeproductie minusdenon-factorkosten.
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Nettobedrijfsresultaat:
het verschiltussen de bedrijfsopbrengsten en de bedrijfskosten. De kosten zijn inclusief
de berekende kosten, maar de beloning voor bedrijfsleiding is niet als kostenpost in
aanmerking genomen.
A/etto/casstroom:
saldo van het jaarlijks beschikbare bedrag aan financiële middelen voor rente en aflossing (besparingen,afschrijvingen en betaalde rente) en de betalingsverplichtingen over
het aanwezige vreemd vermogen (rente en aflossing).
Non-factorkosten:
kosten van grondstoffen en diensten betrokken van andere sectoren, die in het productieproces zijn aangewend (inclusief afschrijvingen).
Ondernemersinkomen:
arbeidsopbrengst van deondernemer vermeerderd met devergoeding voor eigen (bedrijfs-)vermogen en incidentele bedrijfsopbrengsten.
Opbrengst per f 100,- kosten:
de totale opbrengsten die per ƒ 100,- kosten worden gerealiseerd. De kosten zijn inclusief de berekende kosten voor de onbetaalde arbeids- en vermogenskosten van het
gezin. Een beloning voor bedrijfsleiding is niet in de kosten opgenomen. Voor akkerbouw- en veehouderijbedrijven worden de kosten op pachtbasis berekend,voor t u i n bouwbedrijven op basisvan dewerkelijke situatie ten aanzienvan pacht en eigendom.
Pachtbasis (pb):
uitgangspunt voor de berekening van de rentabiliteit van akkerbouw- en veehouderijbedrijven, waarbij voor alle kosten van grond (ongeacht de feitelijke eigendom/pachtverhouding) een brutopacht in rekening isgebracht zoals die geldt voor vergelijkbare
pachtbedrijven.
Standaardbedrijfseenheid
(sbe):
eenheidwaarin de economische omvang van eenagrarisch bedrijf envande afzonderlijke productierichtingen binnen een bedrijf wordt uitgedrukt. Een sbe iseen gestandaardiseerd bedrag aan netto toegevoegde waarde, berekend in een basisperiode bij
een doelmatige bedrijfsvoering en onder normale omstandigheden. Enkele voorbeelden van de sbe-1994: 1ha wintertarwe = 1,7 sbe, 1ha suikerbieten = 6,3 sbe, 1 melkkoe = 2,98 sbe, 1fokzeug = 0,83 sbe, 1 ha tomaten = 488 sbe en 1 ha anjers onder
glas = 601 sbe.Zie ook: Nederlandse grootte-eenheid (nge).
Toegerekende kosten:
kostenvanveevoer, pootgoed enzaaigoed, meststoffen, gewasbeschermingsmiddelen
en dergelijke.
Totaal gezinsinkomen:
gezinsinkomen uit bedrijf plus het inkomen van buiten het bedrijf van de ondernemer
en zijn partner.
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