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WOORDVOORAF

HetGemeentebestuurvanHaren (Gr.).deGewestelijkeRaad
GroningenvanhetLandbouwschapendeStichtinghetGroninger
Landschaphebbeninhetnajaarvan1980bijdeHIDLAGROBO
(HoofdingenieurDirecteurvoorLandinrichting,Grond-en
Bosbeheer indeprovincieGroningen)aangedrongenopeenonderzoeknaardegevolgenvoordelandbouwenvoordenatuurbijhet
realiserenvanhetrelatienotabeleid datvoordelandbouwgronden
vandegemeenteHarenvoorgestaanwerd.DaaropverzochtdeHID
LAGROBOIndec.1980aandecentraledirectiesvan
Landinrichtingsdienst,BeheerLandbouwgrondenenStaatsbosbeheer
medewerking,c.q.ondersteuningtewillengevenaaneenonderzoek
inHaren.Alscoördinatorvandedriegenoemdedirectiesstelde
deInspecteurOnderzoekvandeLandinrichtingsdienst infebruari
1981deOverleggroepOnderzoekHarenin.Dezeoverleggroephad
tottaakdeprobleemstelling,dedoelstellingendeopzetvanhet
testartenonderzoekuittewerkenendemogelijkhedentot
medewerking,c.q.ondersteuningnategaan.Naeenvoorstudie
doordeAfdelingOnderzoekGroningenvandeLandinrichtingsdienst
(VandenBerg,1982)isin1982beslotentoteenbreedopgezet
onderzoek,waaraaneengrootaantalonderzoeksinstitutenen
beleidsdienstenmedewerkingzoudenverlenen.Deprobleemstelling,
dedoelstellingendeopzetvanditbreedopgezetteonderzoekis
beschreven indeProjectbeschrijvingvoorhetonderzoekHaren
(Overleggroep,1982).Tevensisindezeprojectbeschrijving
aangegeven,welkediensten,respectievelijkonderzoeksinstituten
verantwoordelijk zijnvoordeuitvoeringvandeverschillende
deelonderzoeken.
Voordeuitvoeringvanhetonderzoek iseenprojectteamgevormd.
Het"ProjektteamOnderzoekHaren"issamengestelduitmedewerkers
vandevolgendedienstenenonderzoeksinstituten:
-LandinrichtingsdienstGroningen,Afd.Onderzoek (vz.+secr.);
-DirectieBeheerLandbouwgrondenGroningen;
-StaatsbosbeheerGroningen,ConsulentschapNatuurbehoud;
-DirectieLandbouwenVoedselvoorzieningGroningen;
-Landinrichtingsdienst,Centr.Dir.AfdelingLandinrichtingsonderzoek;
-DirectieBeheerLandbouwgronden,Centr.Dir. (adhoc);
-Staatsbosbeheer,Centr.Dir.,Afd.TechnischeZaken (adhoc);
- InstituutvoorCultuurtechniekenWaterhuishouding(thans
Staring Centrum);
-Landbouw-EconomischInstituut;
-RijksinstituutvoorNatuurbeheer (adhoc).
Voordesupervisievanhetonderzoek iseenbegeleidingsgroep
ingesteld. Inde"BegeleidingsgroepOnderzoekHaren"zijnde
verschillendedeelnemende instituten/diensten vertegenwoordigd.
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Het.onderzoek dat indit rapport wordt beschreven, is grotendeels
uitgevoerd inde periode voor de oprichting van het Staring
Centrum. Alleen de afronding en de rapportage hebben nade
oprichting hun beslag gekregen. Om verwarring tevoorkomen zal
steeds over Staring Centrum en SC-medewerkersworden gesproken,
ook voor activiteiten die geheel of grotendeels inde ICW-periode
hebben plaatsgevonden.

11
SAMENVATTING

Ingebiedenwaareenaanmerkelijkdeelvandeagrarischecultuurgrondeninhetkadervanhetrelatienota-beleid aangewezenisals
toekomstigreservaats-ofbeheersgebied,kunnenproblemen
ontstaanmetbetrekkingtotdebestaans-enontwikkelingsmogelijkhedenvandelandbouwbedrijven. IndegemeenteHaren (Gr.)
openbaardendezeproblemenzichmetterdaad.Viaeen
breedopgezettestudieisdezeproblematiekvoorHarennader
bekeken.Bijhetonderzoekhebbenveledienstenenonderzoeksinstitutensamengewerkt.Hetgecombineerde onderzoeksprogramma
omvattedeelstudiesophetgebiedvanvegetatieen(avi)fauna,
hydrologischesituatie,verkavelingenontsluiting,agrarische
bedrijfsstructuur engewenstbeheer.Extraaandacht isgeschonken
aandeontwikkeling indetijd.Hetonderzoek isvooralgericht
geweestopdetweetenoostenvandeHondsruggelegenpoldersmet
toekomstigereservaatsgebieden,deOostpolderendeOnnerpolder.
AanhetStaringCentrumwerdentakentoegedeeldbetreffende
hydrologischonderzoek,cultuurtechnische inventarisatie,toedelingsonderzoekenbedrijfseconomischeevaluatievaningrepenin
inrichting,bedrijfsvoeringenbeheer.Ditrapportbevatde
verslagleggingvandeoverigedeelonderzoeken,kortheidshalve
samengevatalslandinrichtingsonderzoek.
Aandeformuleringvandefeitelijkeonderzoeksvragen vanhet
landinrichtingsonderzoek gaateenkortegebiedsbeschrijving
vooraf.Hetgrondgebruik inHarenisbijnageheelgerichtopde
melkveehouderijenmedealsgevolgvandehuidigeslechteexterne
produktie-omstandigheden vrijextensief.Degeologischegedifferentieerdheid,dedaaropgebaseerdeverscheidenheidvanbodemgebruik (enbodemverbruik)inhetverledenendehuidigeextensievebedrijfsvoeringhebbengeleidtoteenzeerafwisselend
landschapmethogenatuurwetenschappelijkekwaliteiten.
Inhetlandinrichtingsonderzoek zijnantwoordengezochtvoor
onderzoeksvragenoverdeinvloedvanhetrelatienotabeleid opde
bedrijfsvoeringendebedrijfsresultatenvanhuidigerundveebedrijvenenopdetoekomstigeontwikkelingsmogelijkhedenvan
dezebedrijvenonder invloedvaneenverondersteldBBL-aankoopbeleidbijverschillendealternatieverandvoorwaarden.Dezerandvoorwaardenbetreffenhetaldannietuitvoerenvanverbeteringsmaatregelenaandeverkaveling,hetaldannietonderworpenzijn
vandebedrijvenaanbeheersbepalingenenproduktiebeperkingenen
hetaldanniet (tijdelijk)aandebedrijven ingebruikgevenvan
aangekochtereservaatsgronden.
Omtekunnenbeschikkenovergoedbruikbaaruitgangsmateriaal
voorhetuittevoerentoedelings-enbedrijfsmodellenonderzoek
isopbasisvaneenbeschikbaregebruiksopname(peildatumvoorjaar1981)eencultuurtechnische inventatisatieuitgevoerd.
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Hiervoor ishet bestand gedigitaliseerd.Aanvullend zijn vegetatiekenmerken van de perceelsranden inhet gedigitaliseerde
bestand opgenomen. Gebruik makende van het digitale bestand zijn
een transportintensiteitskaart, bedrijfskaartjes thematische
kaarten vervaardigd.
Het toedelingsonderzoek isgestart met het berekenen en tekenen
van een nieuwe toedeling met de waargenomen verkavelingsituatie
als uitgangspunt. Om de invloed van de aanwijzing van reservaats
gebieden op de toedelingsmogelijkheden na te gaan zijn de toedelingsactiviteiten uitgevoerd voor een situatie,waarin geen
rekening wordt gehouden met toekomstige reservaatsvorming en voor
een situatie waarin daarmee wel rekening wordt gehouden. Deanalyse van de effecten van een nieuwe toedeling is specifiek
gericht op de hoofdberoeps-rundveebedrijven. Hierbij zijn bedrijven met vrij inde polder gelegen bedrijfsgebouwen onderscheiden
van bedrijven met in de dorpskern gelegen,veelal ingeklemde
bedrijfsgebouwen. Inde uitgangstoestand isde verkavelingssituatie voor beide groepen bedrijven ronduit slecht tenoemen:
zeer veel kavels,kleine gebruikspercelen, een slechte ontsluitingmet lange transportafstanden enweinig grond bij huis.
Door het berekenen en intekenen van een nieuwe toedeling zonder
rekening te houden met toekomstige reservaatsvorming kan het
kavelaantal sterk worden teruggedrongen, vooral bij de polder
bedrijven. Tevens kan aan deze polderbedrijven een hoogpercentage van de bedrijfsoppervlakte als huiskavel worden toegedeeld
(gemiddeld 83% tegen 18% inde uitgangssituatie).Voor debinnenkom-bedrijven zijn de perspectieven veel ongunstiger. Weliswaar
kan ook hier het bedrijfskavel aantal flink terugvallen, maar het
percentage grond bij huis blijft zeer laag. Voor de deelgebieden
Onnen enNoordlaren zijn de gemiddelde waarden na toedeling resp.
10en 17%tegen respectievelijk 7en 5% inde uitgangssituatie.
Als bij de toedeling rekening wordt gehouden met de beperkte
uitruilbaarheid van toekomstige reservaatsgronden, valt het
bedrijfskavelaantal bijalle beschouwde groepen ietsminder terug
dan bij vrije toedeling. Voor de groep (Onnense)polderbedrijven
iser ook een iets minder spectaculaire stijging van het percentage grond bij huis. Overigens gaat nu 68%van de polderbedrijven
na toedeling beschikken over meer dan 60%grond bijhuis tegen
75% bijvrije toedeling (inde uitgangssituatie isdit 0%).Geen
van de binnenkom-bedrijvenkan de 60%-grens overschrijden, noch
bij vrije,noch bij beperkte toedeling.
De grondaankoop van het Bureau Beheer Landbouwgronden voorafgaande aan de periode van de feitelijke reservaatsvorming kan de
ontwikkeling van de bedrijfsstructuur envan de daaraan gerelateerde bedrijfsverkavelingstructuur beïnvloeden. Voor het onderzoeken van de toedelingmogelijkheden op middellange termijn is
een prognose gebruikt van het LEI omtrent de ontwikkeling van de
bedrijfsstructuur tot 1998bijeen BBL-aankoopbeleid dat 50%van
de landbouwgrond die opde grondmarkt komt,voor reservaatsvorming wordt aangekocht. De gebruikte prognose-methode kon voor
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dezestudienognietwordenaangepastaanmogelijkeeffectenvan
recenteoverheidsmaatregelen opdeontwikkelingvandeagrarische
bedrijfsstructuur.Voorditextensieve landbouwgebiedmoethierbijvooralwordengedachtaandemelkquotering.
UitdeuitgevoerdeprognosesenhetCI-bestand 1981iseenhypothetischCI-bestand 1998gevormd.Ditnieuwebestandgaatuitvan
85binnenbloks-bedrijven (tegen124inhetCI-bestand 1981).Het
aantalhoofdberoeps-rundveebedrijvenzouteruglopenvan73naar
65.Daarnaastzullenvolgensdeprognosevelebedrijvendoorhet
afstotenvangrondinoppervlakteverkleinen.Berekend isdatvan
devrijkomendegrondcirca330hadoorBBLzalwordenopgekocht.
Danzoudeblijvendehoofdberoeps-rundveebedrijventussen1982en
1998gemiddeld inoppervlakteteruglopen.
Dekengetallendiedeverkavelingssituatie in1998bijautonome
ontwikkelingkenschetsen,wijkenweinigafvandeberekende
waardenvoordeverkavelingssituatie 1981.Dithoudtindatde
slechteuitgangsverkavelingzichbijautonomeontwikkeling inde
beschouwdeperiodenietnoemenswaard zouwijzigen.Ookhieris
eennieuwetoedelingberekendengetekend,waarbijrekeningis
gehoudenmetdebeperkteuitruilbaarheidvangrondenbinnende
reservaatsgrenzen.AllereerstwordendetoedelingsrechtenvanBBL
gehonoreerddoorgrondenbinnendereservaatsgrenzen toete
delen.Dezegrondenwordengeachtalsreservaatsgrond teworden
beheerd.Wanneervervolgensdenatuurbeschermingsorganisaties
binnendereservaatsgrenzenwordentoebedeeld,blijfterverder
binnendezegrenzennauwelijksnoggrondaanlandbouwbedrijven
toetedelen.Ditleidttotdevolgendeconclusie:Alsde
bedrijfsstructuurzichalsgevolgvanhetveronderstelde
BBL-aankoopbeleid indeperiodetot1998ontwikkeltalsdoor
Bouma (1989)isgeprognotiseerd,magwordenverwacht,datalle
grondenvoordevormingvandereservatenwaarvandebegrenzing
doordeWerkgroepLandelijkGebiedHaren (1984)isaangegeven,in
1998kunnenzijnverworven.Ookvoordenieuwetoedeling1998
zijnveel cultuurtechnischekengetallenberekend.Hetblijktdat
eennieuwetoedelingkanleidentoteenvrijgrotevermindering
vandegemiddeldetransportafstand.Ditgeldtvooralvoorhet
deelgebiedNoordlaren,waardemeestverafgelegengrondenveelal
alsreservaatsgrond aanhetBBLzijntoegedeeld.
Omdeinvloedvandeverkavelingssituatie voorennaeennieuwe
toedelingopdebedrijfsvoeringenopdebedrijfseconomische
resultatenvandebedrijventekwantificerenzijndeverschillendeverkavelingssituaties doorgerekendmethetrekenprogramma
AGREVAL.Hiertoezijnmodelberekeningen uitgevoerdvoordrie
groepenhoofdberoeps-rundveebedrijven.Hierbijisonderscheid
gemaakt inverkavelingssituatie, inbedrijfsgrootte,inbeheerssituatie,inproduktiebeperkingen eninmogelijkhedenomadditioneelreservaatsgrond tegebruiken.Demodelberekeningenzijn
uitgevoerdvoordriegroepenhoofdberoeps-melkveebedrijvenop
grondvanhunruimtelijkesituatie.Elkvandedriegroepenis
onderverdeeld intweegrootteklassenmetbedrijvenkleineren
groterdan30ha.
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Kr zijn vier verkavelingsvarianten in beschouwing genomen:
bestaande verkavelingssituatie 1981,nieuwe toedeling 1981,autonome ontwikkeling 1998 bij 50%BBL-aankoop en nieuwe toedeling
1998 bij 50% BBL-aankoop. Voor de toepassing van de relatienota
zijn twee varianten bekeken: waarbij de grond binnen dereservaatsgrenzen niet aan beheersbepalingen isonderworpen en waarbij
dit we] het geval is.Voor de produktiebeperking viamelkquotering zijn drie varianten doorgerekend: geen produktiebeperking,
9% inkrimping en 18% inkrimping ten opzichte van de normatieve
veebezetting inhet basisjaar.
Om de gebruiksmogelijkheden van gronden met aangepast agrarisch
gebruik tekunnen beoordelen isuitgegaan van een normatieve set
van beheersbepalingen. Daar de gronden binnen de reseivaatsgren
zen ten opzichte van de "vrije"grond duidelijk natter zijn (98%
van de oppervlakte heeft Gt2) iseen netto-grasproduktie van 5000
kVEM aangehouden voor de gronden binnen de reservaatsgrenzen,
wanneer er geen beheersbepalingen van kracht zijn. Bij in acht
nemen van beheersbepalingen daalt de netto-grasprodukte van deze
grond tot 3000kVEM/ha. De netto-produktie van de "vrije"grond
isgesteld op 7000 kVEM.
Het doorrekenen van ai deze alternatieven heelt geresulteerd in
zeer veel zeer uitvoerige tabellen met gegevens overarbeidsbehoefte per bedrijf en per ha, arbeidsinkomen per bedrijf en per
ha en te realiseren uurbeloning. Het gewogen gemiddelde arbeidsinkomen over alle doorgerekende bedrijfsmodellen isper
doorgerekend alternatief ineen grafiek weergegeven (fig.6 ) .
Het blijkt dat het effect van beheersbepalingen duidelijk
afneemt, als de opgelegde produktiebeperking toeneemt. Door bij
de toedeling 1998 aan BBL gronden binnen de reservaatsgrenzen toe
te delen wordt het effect van beheersbepalingen voor de bedrijven
gemiddeld klein en het iszelfs vrijwel verwaarloosbaar, wanneer
in 1998 nog een stringente produktiebeperking van kracht is.Dit
geldt echter niet voor individuele bedrijven die ook na de nieuwe
toedeling 1998 nog een aanzijnlijk gedeelte van hun grond binnen
de reservaatsgrenzen houden. Het gemiddelde arbeidsinkomen voor
de beschouwde alternatieven ligt tussen 40000 en 65 000 gld. Er
blijkt een groot verschil te zijn tussen de bedrijven van minder
dan 30ha en debedrijven van meer dan 30 ha. Daarnaast iser een
aanzienlijk verschil tussen de binnenkom-bedrijven en depolderbedrijven. De binnenkom-bedrijven worden bovendien geconfronteerd
met een zeer hoge arbeidsbehoefte alsgevolg van een tekortschietende verkavelingssituatie (ook na een nieuwe toedeling).
Het uurloon dal door deze bedrijven kanworden gerealiseerd
blijft door deze combinatie van nadelige effecten ver beneden het
CAO-norm uurloon.
Mede omdat er een duidelijk schaaleffect waarneembaar is,is
nagegaan of het ingebruik geven van reservaatsgrond een gunstig
effect op het arbeidsinkomen kan hebben.Voor de Harense extensieve bedrijven met produktiebeperking isechter niet de grond-
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oppervlaktehetknelpunt,maarhetgebrekaanvoldoendemelkquota.Hetblijktdanookdatreservaatsgrond zonderbijbehorende
produktierechtenhetarbeidsinkomennietverbetert,maarwelde
arbeidsbehoeftenoggrotermaakt.Hetgebruikvanreservaatsgrondenwordtwel interessant,alsaandereservaatsgrondenadditionelemelkrechtenwordengekoppeld.Ooknugeldtdithetsterkst
voordebedrijvenmetgoedeproduktieomstandigheden (incasude
goedverkaveldepolderbedrijven).
OmzichttekrijgenopdeoverdraagbaarheidvandeHarenseonderzoeksresultatennaaranderediepeveenweidegebiedenzijngevoeligheidsberekeningen uitgevoerd.Hiermeekanwordennagegaanhoe
deuitkomstenvandemodelberekeningenreagerenbijwijzigingvan
derandvoorwaarden.Heteffectvanhetnalevenvanbeheersbepalingenophetarbeidsinkomenblijktineensituatiezonder
melkquoteringsterkaftehangenvanhetproduktiefvermogenvan
debetreffendegrond.Bijeenniveauvandenettoproduktie
gelijkwaardigaanhetproduktieniveauvande"vrije"grondleidt
hetnalevenvanbeheersbepalingentoteendalingvanhetdirekt
produktiegebondenarbeidsinkomenvan1700-1800gldperhamet
beheersbepalingen.Ineensituatiemetmelkquoteringisditnegatieveeffectbeduidendkleiner.
Bijeenvrijeproduktiegeefteenhogeveedichtheid eengroot
effecttezien(1900-2000gldinkomensdalingperhametbeheersbepalingenbij2ofmeermelkkoeienperha). Bijeenstringente
melkquoteringvaltditeffectsterk terug (170-190gldperha).
Bijvrijeproduktiebeïnvloedtdeeisdieaanhetniveauvande
eigenruwvoervoorzieningwordtgesteld,dearbeidsopbrengstin
sterkemate.Bijeenstringentemelkquoteringverdwijntdit
effectgeheel.
Bijvrijeproduktiekaneentoenamevanhetpercentagegrondmet
beheersbepalingengepaardgaanmeteenzeersterkedalingvanhet
arbeidsinkomenperadditionelehametbeheersbepalingen.Een
bedrijfmet50*grondmetbeheersbepalingenheefttenopzichte
vaneenbedrijfmet37,5%grondmetbeheersbepalingeneenextra
inkomensdalingvan2400-2600gldperadditionelehametbeheersbepalingen.Naarmateereenstingenteremelkquoteringgeldt,
neemtditeffectaf.
Nagegaaniswathetvoorhetbedrijfsresultaat betekent,wanneer
hetopbrengstniveauvangrondenmetbeheersbepalingendoorhet
hanterenvaneenzwaarderbeheerspakketterugloopttot2500kVEM
inplaatsvantot3000kVEM,zoalsvoorhetrelatienotagebied
Harenisaangehouden).Vooral insituaties,datdeextradaling
vandegrasproduktie leidttoteen (extra)verlagingvande
veebezetting,blijkthetverschilgroottezijn.Dituitzichook
indewaardenvangrasvangrondmetbeheersbepalingendieper
netto-kVEMzijnberekendvoordeverschillendezelfvoorzieningssituatiesvanruwvoer.Wanneerdeprijsvoorruwvoerrelatief
laagis (bijv.ingebiedenmeteenstructureelruwvoeroverschot),
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zal het inkomensverlagend effect van beheersbepalingen kleiner
zijn, tenminste bij bedrijven waar de eigen ruwvoorziening niet
onder het gestelde minimum komt.
Inhet slothoofdstuk wordt aan de hand van de geformuleerde
onderzoeksvragen een kort overzicht gegeven van de voornaamste
conclusies van het uitgevoerde onderzoek.
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INLEIDING

IngevolgedeRelatienota (MinisteriesL&V,VROenCRM,1975)
kaninlandbouwgebiedenmetbelangrijkenatuurwetenschappelijke
enlandschappelijkewaardeneendeelvandecultuurgrondendie
momenteelbijdelandbouwingebruikzijn,aangewezenwordenals
toekomstigreservaats-ofbeheersgebied.Wanneer ineengebied
eenaanmerkelijkdeelvandetotalebeschikbarehoeveelheid
cultuurgrondbijditzogenaamderelatienotabeleid isbetrokken,
kanditernstigerepercussieshebbenvoordebestaans-en
ontwikkelingsmogelijkhedenvandelandbouwbedrijven.Deonzekerheiddaaromtrentwordtnogversterktdoordatdefeitelijke
verwervingvangrondenbijreservaatsvormingzichovermeerdere
decenniakangaanuitstrekken.
Inditonderzoekwordtdegenoemdeproblematiekbestudeerdaande
handvandesituatie indegemeenteHaren (Gr).Toeninde
gemeenteHarenhetvoornemenbekendwerdominhetkadervanhet
relatienotabeleid overtegaantotgeleidelijkeverwervingvoor
reservaatsvormingvan1200halandbouwgrond,meerdan40%vande
aanwezigecultuurgrond indegemeente,veroorzaakteditonderde
betrokkenlandbouwerseengevoelvanonzekerheid.Vooraldeverwervingsperiodevan50jaar,waarover indeplannenwerdgesproken,waseenbronvanonrust.Opdezemanierzouvoorvele
bedrijvengedurendeeenzeerlangeperiodeeenfixatievande
huidige,zeerslechteexterneproduktleomstandighedenontstaan.
Dezeonrustvormdeinhetnajaarvan1980voorhetGemeentebestuurvanHaren,deGewestelijkeRaadGroningenvanhet
LandbouwschapendeStichtinghetGroningerLandschapdedirecte
aanleidingvoordeonderzoeksaanvraagwaarvaninhet"woord
vooraf"meldingwordtgemaakt.Dedriegenoemde instantieswilden
graagonderzochtzienwelkeeffectenhetrealiserenvanhet
voorgestane relatienotabeleid zouhebbenvoordelandbouwenvoor
denatuur.DoordeInspecteurOnderzoekvande
Landinrichtingsdienst isinfebrurari 1981de "Overleggroep
OnderzoekHaren"ingesteld.Dezeoverleggroepkreegtottaakde
probleemstelling,dedoelstellingendeopzetvanhettestarten
onderzoekuittewerkenendemogelijkhedentotmedewerking,c.q.
ondersteuningnategaan.NaeenvoorstudiedoordeAfdeling
OnderzoekGroningenvandeLandinrichtingsdienst (VandenBerg,
1982)isin1982beslotentoteenbreedopgezetonderzoek,waaraanonderzoeksinstituten enbeleidsdienstenmedewerkingzouden
verlenen.Deprobleemstelling,dedoelstellingendeopzetvan
ditbreedopgezetteonderzoek isbeschreven inde
Projectbeschrijving voorhetOnderzoekHaren (Overleggroep,
1982).Voordeuitvoeringvanhetonderzoek iseenprojectteam
gevormd,waarvanmedewerkersvandeparticiperendedienstenen
onderzoeksinstituten deeluitmaken.

Inde onderzoeksopzet isonderscheid gemaakt inmodellenonderzoek
en volgend onderzoek. Hierbij isde aanpak van het modellen
onderzoek nader geconcretiseerd. Zowel voor het mode1lenonderzoek
ais voor het volgend onderzoek iseen vastlegging van de
uitgangssituatie vereist. Het onderzoeksdeel van het Staring
Centrum heeft betrekking op:
het beschrijven en analyseren van de hydrologische situatie in
het studiegebied;
de cultuurtechnische inventarisatie met de daarbij uitgevoerde
digitalisering;
het uitvoeren van modellenonderzoek, gericht op het bestuderen
van verbeteringsmogelijkheden voor de verkaveling en op het
kwantificeren van de landbouwkundige effecten van ingrepen in
dekaveLtoedeling;
het onderzoeken van de landbouwkundige consequenties van
bepaalde beleidsopties voor aankoop en beheer van
reservaalsgrond.
De resultaten van het hydrologische onderzoek zijn door de
onderzoekers Bohlmeijer (1984)en Kiestra (1986) inafzonderlijke
rapporten vastgelegd. Voor dit hydrologische onderzoek is door
Van Bakel (1988)een kort samenvatlend en concluderend rapport
opgesteld.
Uit rapport iseen verslag over opzet en resultaten van het
beschrijvende en modelmatige onderzoek dat gericht isopde
verkaveling ende bedrijfsvoering, en dat door SC-medewerkers is
uitgevoerd. Ter onderscheiding van het elders beschreven hydrologische onderzoek wordt het beschreven onderzoek indit rapport
kortheidshalve aangeduid met de term landinrichtingsonderzoek.
Indit rapport wordt,eerst een korte gebiedsbeschrijving gegeven
(hoofdstuk 2 ) .Voor een goede interpretatie van dit rapport is
het goed hier expliciet tewijzen op het tijdsverloop tussen het
begin en de afronding van de studie. Indeze tijdsspanne hebben
zichwijzigingen op allerlei terrein voltrokken. Zo is de landbouwkundige situatie die in de gebiedsbeschrijving wordt beschreven, de situatie anno 1980.Voor eenmeer recente kenschetsing
van de landbouwkundige situatie kan worden verwezen naar de
"verkenning van de landbouw inHaren", die het LEI inmiddels
heeft uitgebracht. Hoofdstuk 3start met een weergave van de
algemene probleemstelling van het totale onderzoek bijhet begin
van het onderzoek envan demeer specifieke probleemstelling van
de deelonderzoeken die indit rapport worden beschreven. Het
voornemen om over tegaan tot de geleidelijke verwerving van
1200ha reservaatsgrond is de aanleiding geweest om hot onderzoek
op te starten. Inmei 1983,kort na de aanvang van het onderzoek,
is door het provinciaal bestuur van Groningen de Werkgroep
Landelijk Gebied Haren ingesteld. Deze werkgroep heeft in
december 1984 advies uitgebracht aan het provinciaal bestuur
(Werkgroep, 1984). De drie voornaamste elementen inhet advies
waren:
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-voorlopigtevolstaanmethetaanwijzenvancirca475ha
reservaatsgebied;
-circa125hareservaatsgebied tereserveren,waarvooreen
nadereinvullingzalplaatsvindentijdenseenteontwikkelen
landinrichtingsplan;
-hetopstartenvaneenlandinrichtingsprocedure opinitiatief
vandelandbouworganisaties endegemeenteHaren.
Dezeaanbevelingenzijndoorhetprovinciaal bestuurovergenomen
alsuitgangspuntvoorhettevoerenbeleid.Dithadconsequenties
voordeonderzoeksvraagstellingendedaaropgebaseerdeonderzoeksopzet.Inhoofstuk3zalwordenaangegevenhoeonderzoeksvraagstellingen-opzetuiteindelijkopgrondvanditgewijzigde
perspectiefzijngeformuleerd.Vervolgenswordtinde
hoofdstukken4t/m 7eenbeschrijvinggegevenvanhetfeitelijke
onderzoek.Tenslottewordtinhoofdstuk8aangegeven,welke
conclusiesenaanbevelingenaanhetonderzoekkunnenworden
ontleend.
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BESCHRIJVINGVANHETGEBIED

DegemeenteHarenbestaatuithogergelegenzandgrondenopde
noordelijkeuitlopervandeHondsrugenlagergelegenveengronden
aanweerszijdendaarvan.Dewestelijkeveengrondenzijngelegen
inhetstroomdalvandeDrentscheAa.Deoostelijkeveengronden
liggeninhetoudeHunzedal.Deoostgrensvandezeoostelijke
veengronden,diewaterhuishoudkundig ineendrietalpolderszijn
opgedeeld,wordtvanzuidnaarnoordgevormddoorhet
Zuidlaardermeer,hetDrentscheDiepenhetWinschoterdiep.In
dezeoostelijkepoldersheeftdelokalebevolkinginhetverleden
plaatselijkveengedolvenalsbrandstof.Bijdedaardoorgevormde
petgatenishetgehelescalavanverlandingsstadiateonderkennen.
Inditlandschapdatzowelopenalsmeergeslotengebiedenomvat,
isdelandbouwdebelangrijkstevormvanbodemgebruik.Vande
totaleoppervlaktecultuurgrond inHaren,diecirca2900ha
bedraagt,ismeerdan90%ingebruikalsgrasland.Doorde
slechteexterneproduktieomstandighedenwordthetgraslandoverwegendextensiefgebruikt,vooralomdatdeveengrondenworden
gekenmerktdooreengebrekkigeontsluiting,eensterkversnipperdeverkavelingeneenplaatselijk duidelijkontoereikende
waterbeheersing.Degroteverscheidenheid innatuurlijke
uitgangssituatie,gekoppeld aanhetplaatselijkdelvenvanveen
inhetverledenendeextensieveexploitatiewijzevanhetgraslandhebbeneenzeerafwisselend landschapdoenontstaanmethoge
natuurwetenschappelijkekwaliteiten.
InhetkadervaneenvoorstudietotditonderzoekheeftVanden
Berg (1982)deagrarischestructuur inhetstudiegebiedkort
beschreven.Hijmaaktedaarbijgebruikvangegevensvandemeitelling1980.Hierwordtvolstaanmethetweergevenvanenkele
relevantestructuurbepalendekengetallen:
-Vande2900haaanwezigecultuurgrondwasbijna2400hain
gebruikbij141geregistreerde,indegemeenteHarengevestigde
agrarischebedrijven.Circa2200hahiervanwasingebruikbij
114hoofdberoepsbedrijven.
-Vande500hacultuurgrond dienietbijgeregistreerdeHarense
bedrijven ingebruik is,wasdehelftingebruikbijgeregistreerdeagrariërsdiebuitendegemeenteHarenwonenende
anderehelftbijniet-geregistreerden.
-Vande114hoofdberoepsbedrijven behoorden86bedrijventotde
categoriehoofdberoeps-rundveebedrijven,dietezamencirca1935
hacultuurgrondexploiteerden.Degemiddeldebedrijfsoppervlaktewasderhalve22,5ha.
-Deproduktieomvangvandezerundveebedrijvenwasgemiddeld
133sbe's,bijeengemiddeldearbeidsbezettingvanintotaal
1,60regelmatigwerkzamearbeidskrachten;deproduktie-intensiteitpermannelijkearbeidskrachtbedroeggemiddeld 109sbe.
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- Het gebruik van ligboxenstallen was gering en de gemiddelde
veebezetting laag.Op deze hoofdberoeps-rundveebedrijven werd
per ha grasland gemiddeld 1,56 melkkoeien gehouden. Het gemiddeld aantal grootvee-eenheden per ha was 2,24.
- Inde periode 1974-1980 ishet totale aantal agrarische bedrijven jaarlijks met 3,8%verminderd ende oppervlakte cultuurgrond met 1,4%per jaar.
- Van de 86 bedrijfshoofden van hoofdberoeps-rundveebedrijven
hadden er in 1980 51 een leeftijd van 50 jaar of ouder.Van de
51 oudere bedrijfshoofden hadden er 30 geen opvolger. De 30
oudere bedrijfshoofden zonder opvolger exploiteerden tezamen
503ha.
Inopdracht van de Gewestelijke Raad voor Groningen van het
Landbouwschap en het Gemeentebestuur van Haren heeft Roels (1982)
een onderzoek ingesteld naar een aantal aspecten van deagrarische bedrijfsvoering. Het hierover uitgebrachte rapport bevat
informatie over onder andere deverzorging van grasland enbouwland, het graslandgebruik en de ruwvoerwinning, het bemestingsniveau en deveebezetting, hetmechanisatieniveau en de stalinrichting.
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PROBLEEMSTELLINGENOPZETVANHETONDERZOEK

3.1

Aanleidingtothetonderzoek

Deaanleidingtothetentamerenvanonderzoek,gerichtophet
landelijkgebiedvandegemeenteHaren,ishetvoornemenomin
eengrootgedeeltevanhetagrarischgebiedvandezegemeentede
relatienotatoetepassen.Dezetoepassingvoorzagin hetverwervenindekomendedecenniavan1200hacultuurgrondvoor
reservaatsvorming.Vandeze1200hais400hagelegeninhet
stroomdalvandeDrentscheAaen800haindepolderstenwesten
vanhetZuidlaardermeer enhetDrentscheDiep,namelijkde
OostpolderendeOnnerpolder.Ditvoornemenheeftvragendoen
rijzenomtrentdebestaans-enontwikkelingsmogelijkheden vande
agrarischebedrijvenindeeerstkomendedecennia.Devoornaamste
bedenkingenwarenzowelderelatiefgroteoppervlakteendevoorgenomenbegrenzing,alsookdeverwachtingdatmetdevormingvan
debeoogdereservatenveledecenniagemoeidzullenzijn.
Inhetvoorgaandehoofdstuk isreedsaangeduiddatdearbeidsproduktiviteitopdelandbouwbedrijveninhetstudiegebiedHaren
laagis.Zoisvolgensdegegevensvandemeitelling1980de
gemiddeldebedrijfsomvangpermannelijkearbeidskrachtbijde
hoofdberoeps-rundveebedrijvenslechts109sbe.Wanneerookde
arbeidvandemedewerkendevrouwindeberekeningwordtbetrokken,daaltditcijfertot83sbeperarbeidskracht.Degemiddeldenvoorallehoofdberoepsbedrijvenliggenhiernogonder;deze
zijnrespectievelijk 105sbeen82sbe.Dezearbeidsproduktiviteitisveeltelaagomeenredelijk inkomentekunnenverwerven.
Deachterstandssituatie,waarindelandbouwinhetgebiedis
komenteverkeren,moetvooreengrootdeelwordengewetenaande
slechteexterneproduktieomstandigheden.Zowel inhet
StructuurschemavoordeLandinrichting (beleidsvoornemen1981)
alsinhetStreekplanvoordeProvincieGroningenvan1978wordt
denoodzaakonderkendommetbehulpvanhetlandinrichtingsinstrumentarium delandbouwkundige toestand teverbeteren.
Tegelijkertijdwordtindezestukkengewezenopdehogelandschappelijkeennatuurwetenschappelijkewaarden inhetgebied.Om
dewaardevolleenkwetsbaregebiedendegewensteplanologische
beschermingtegevenisvrijwelhetgehelelandelijkegebiedvan
Hareninhetstreekplanaangeduidals"ecologischkwetsbaar
gebied".Dewensomdebeschermingvandenatuurlijkewaardenook
daadwerkelijkteeffectuerenheeftgeleidtothetgenoemdevoornemenom,inhetkadervanhetrelatienotabeleid binnende
gemeenteHaren,1200halandbouwgrond teverwervenvoorreservaatsvorming.Bijdeagrarischebevolking isdevreesontstaan
datdelangeperiodediemetdeuitvoeringvanhetvoorgestane
relatienotabeleid gemoeidzalzijn,zullenleidentoteenlangdurigefixatievandehuidige,slechteexterneproduktieomstandighedenendatditernstigegevolgenzalhebbenvoordeperspectievenvandelandbouwinhetgebied.
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Het bovenstaande heeft uiteindelijk geleid tot het besluit een
breed onderzoek tedoen uitvoeren. Dit rapport handelt over het
landinrichtingsonderzoek waarvoor het Staring Centrum de eerste
verantwoordelijkheid op zich heeft genomen. Inde volgende paragrafen van dit hoofdstuk zullen vooral deprobleemstelling ende
opzet van dit landinrichtingsonderzoek worden beschreven. Hierbij
zal tevens worden aangegeven,welke bijstellingen hierin tijdens
het uitvoeren van het onderzoek onder invloed van ingrijpende
veranderingen in de randvoorwaarden en uitgangspunten zijn doorgevoerd. Deze ingrijpende veranderingen betreffen allereerst de
overname van het advies van deWerkgroep Landelijk Gebied Haren
omtrent de omvang ende begrenzing van de te realiseren reservaatsgebieden enhet entameren van een landinrichtingsproject.
Daarnaast zijn de melkveebedrijven inde onderzoeksperiode
geconfronteerd met de invoering van de zogenaamde superheffing.
Verwacht mag worden dat het bedrijfseconomische effect vanproduktiebeperkingen ingevolge het relatienotabeleid de hoogte van
het toegestane produktieniveau beïnvloedt.

3.2

Probleemstelling

Indeprojectbeschrijving van het totale onderzoek wordt de
algemene onderzoeksvraagstelling als volgt geformuleerd: "Hoe
verhouden de functies landbouw en natuur (en landschap) zich in
het verloop van de tijd bij realisering van het inHaren voorgestelde relatienotabeleid (teweten de vorming van bijna 1200ha
reservaat)enwelke mogelijkheden zijn er om via beheer en
inrichting tekomen tot passende oplossingen voor landbouw en
voor natuur (en landschap), die zo goed mogelijk beantwoorden aan
devanuit deze functies na te streven doeleinden?" (Overleggroep,
1982). Uit deze algemene probleemstelling kan eenmeer specifieke
onderzoeksvraagstelling worden afgeleid voor het landinrichtingsonderzoek dat het Staring Centrum voor zijn rekening heeftgenomen. Bijhet SC-onderzoek staat vooral devraag centraal naar de
ontwikkelingsmogelijkheden van de landbouw bijverschillende scenario's ten aanzien van aankoop, inrichting en beheer.De onderzoeksvragen die daaruit voortkomen enwaarop dit onderzoek een
antwoord zoekt,zijn:
- Welke invloed heeft de ten uitvoerlegging van het voorgenomen
relatienotabeleid op de bestaansmogelijkheden van de huidige
agrarische bedrijven, i.e. de hoofdberoeps-rundveebedrijven?
- Inwelke mate kunnen de bestaansmogelijkheden van deze bedrijvenworden verbeterd door demaatregelen inhet kader van het
relatienotabeleid vergezeld tedoen gaan met ingrepen inde
verkaveling?
Het aankoopbeleid voor deverwezenlijkingvan het relatienotabeleid beïnvloedt de ontwikkeling van de agrarische
bedrijfsstructuur.Welke gevolgen voor de verkavelingssituatie
en dedaarvan afhankelijke bedrijfsomstandigheden mogen op
middellange termijn (over 10-15 jaar)worden verwacht van een
ontwikkeling van de bedrijfsstructuur diedoor een bepaald
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aankoopbeleidwordtgeïnduceerd?Dezevraaggeldtvoortwee
alternatievevooronderstelingen,tewetenautonomeontwikkeling
versushetuitvoerenvaneennieuwetoedeling.
-Inhoeverrekunnendebestaansmogelijkhedenvanblijvende
landbouwbedrijvenwordenverbeterd,wanneerreservaatsgronden
diedooraankoopbeschikbaarzijngekomen, (tijdelijk)onder
beperkendevoorwaardenaandezebedrijveningebruikworden
gegeven?
Onvoorzieneontwikkelingennahetformulerenvandealgemene
probleemstellingvoorhettotaleonderzoekenvandedaaruit
afgeleidespecifiekevragenvoorhet landinrichtingsonderzoek
maakteneentussentijdsebijstellingenaanvullingvandeonderzoeksvraagstellingnoodzakelijk.Ditbetreftopdeeersteplaats
degenoemdeoppervlaktevan1200hareservaatsgebied.De
WerkgroepLandelijkGebiedHarendiehetProvinciaalBestuurvan
Groningeninmei1983hadingesteldheeftindecember 1984advies
uitgebracht.Zijadviseerdevoorlopigtevolstaanmethetaanwijzenvancirca475hareservaatsgebied.Daarnaastzoucirca125ha
reservaatsgebiedmoetenwordengereserveerd,waarvooreennadere
invullingzoukunnenplaatsvindentijdenseenteontwikkelen
landinrichtingsplan (Werkgroep,1984).HetProvinciaalBestuur
heeftdezeaanbevelingenovergenomenalsuitgangspuntvoorhette
voerenbeleid.Hierdoorkwamhetonderzoekineengewijzigd
perspectief testaan.Deoorspronkelijkgegevengrensaanduidingen
voordereservaatsgebieden,gebaseerdopeentotaleoppervlakte
van1200ha,verlorenhunbetekenis inhetkadervanditonderzoek.Ombijhettoedelingsonderzoek deinvloedvanreservaatsvormingopdetoedelingsmogelijkhedentekunnennagaanmoeten
omvangenbegrenzingvantevormenreservatenechterwelgegeven
zijn.Derhalveisbeslotenomdevraagstellingendeopzetvan
hettoedelings-annexmodellenonderzoek tebaserenopdevier
reservaatsgebiedenwaarvandebegrenzing inhetadviesvande
werkgroepwasaangegeven.
Ookophetbovenregionaleniveauhebbenzichnahetopstarten
vanhetonderzoekbelangrijkewijzigingenvoltrokkeninhet
beleiddatvoordebedrijfsvoeringvanrundveebedrijvenrelevant
is.Hierbijmoetvooralwordengedachtaandemaatregelendieop
EG-niveaugetroffenzijnomdemelkproduktietebeperken.Verwacht
magwordendatdezemaatregelendebedrijfstechnischeen
bedrijfseconomischegevolgenvanhetwegvallenvanproduktiemogelijkhedendoorhetinvoerenvangebruiksbeperkingen inde
reservaatsgebieden zullenbeïnvloeden.Derhalvezalinditonderzoekookexplicietaandachtwordenbesteedaandevraag,hoeeen
eventuele,ookindenabijetoekomst (over10-15jaar)voortdurendemelkquoteringdeantwoordenopdehiervoorgestelde
onderzoeksvragenbeïnvloedt.Eenenanderinafhankelijkheidvan
dehoogtevandemelkquotering.
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3.3

Opzet van het onderzoek

Inde opzet van het totale onderzoek isvastgelegd dat het onderzoek vooral zal worden gericht op de twee oostelijke polders met
reservaatsgebieden, deOostpolder ende Onnerpolder. Vanwege het
relatief grote beslag dat.een verwezenlijkingvan de voorgenomen
reservaatsvorming vooral indeze polders op de landbouwgrond zal
leggen,wordt dekans op het optreden van problemen hier het
grootst geacht. De grenzen van het gekozen studiegebied vallen
nagenoeg samen met de grenzen van de deelgebieden Onnen en
NoordLaren (zie hiervoor fig.1).
Om het toedelings- annex bedrijfsmodellenonderzoek op te kunnen
starten moet een beschrijving van de huidige verkavelingssituatie
beschikbaar zijn. Inhet kader van het vooronderzoek heeft de
afdeling Onderzoek van de Landinrichtingsdlenst Groningen inhet
eerste halfjaar van 1981 een grondgebruiksopname uitgevoerd.
Besloten isdeze gebruiksopname ten behoeve van het toedelingsannex bedrijfsmodellenonderzoek verder uit tewerken tot een
cultuurtechnische inventarisatie op perceelsniveau.
Bijhet toedelingsonderzoek en het daarop aansluitende evaluerend
bedrijfsmodellenonderzoek wordt onderscheid gemaakt tussen
onderzoek dat deverkavelingssituatie 1981,zoals vastgelegd in
de cultuurtechnische inventarisatie, tot basis heeft en onderzoek
dat uitgaat van een geschatte verkavelingssituatie 1998.Voor het
schatten van deverkavelingssituatie 1998 zonder ingreep wordt
gebruik gemaakt van de resultaten van deprognoses betreffende de
ontwikkeling van de agrarische bedrijfsstructuur inde periode
1982-1998 die het Landbouw Economisch Instituut inhet kader van
het totale onderzoek heeft uitgevoerd.
Bijhet toedelingsonderzoek op basis van de situatie 1981 is als
eerste excercitie een variant doorgerekend engetekend, waarbij
de toedeling plaatsvindt,zonder rekening te houden met de aanwijzing van relatienotagebieden. Nadat het advies van de Werkgroep
Landelijk Gebied Haren als uitgangspunt,van het provinciale
beleid was aanvaard, iseen tweede variant doorgerekend engetekend op basis van de voorgenomen reservaatsvorming. Bij de uitvoering van dit onderzoeksgedeelte zijn de te hanteren reservaatsgebiedsgrenzen alsnog in overeenstemming gebracht met de
begrenzingen die inhet genoemde advies worden voorgesteld.
Om de bedrijfstechnische enbedrijfseconomische effecten van
ingrepen inde verkavelingssituatie te quantificeren zijn de
uitgangssituatie en de nieuw ontworpen situatie,zowel voor 1981
als voor 1998,aan de hand van bedrijfsmodellenmet het rekenprogramma AGREVAL doorgerekend. De door te rekenen modellen zijn,
wat verkavelingssituatie betreft,gebaseerd op de gemiddelde
cultuurtechnische kengetallen van een aantal groepen van bedrijven die voor het eigenlijke studiegebied relevant worden geacht.
Bijdeprobleemstelling van dit onderzoek iseenvraag geformuleerd betreffende de bedrijfstechnische enbedrijfseconomische
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consequenties van hel (tijdelijk)onder beperkende bepalingen aan
aangrenzende landbouwbedrijven ingebruik geven van reservaatsgronden die door BBL zullen worden aangekocht. Om antwoord te
krijgen op deze onderzoeksvraag iseen set nieuwe bedrijfsmodellenmet additionele grond met beheersbepa1ingen geconstrueerd en
doorgerekend. Hiertoe wordt;aan elk van modellen, geconstrueerd op
basis van de toedeling 1998,een zodanige hoeveelheid réservants
grond toegevoegd gedacht, dat de totale hoeveelheid grond met
beperkte gebruiksmogelijkheden J0°.van de totale bedrijfsoppor
vlakte gaat omvatten. In fig. 2 is de gevolgde onderzoeksaanpak
nog eens schemalisch weergegeven.

Gebruikersinventarisatie
Afdeling Onderzoek LD-Groningen

G

9

LEI-prognosebedrijfsstructuur 1988

;>

X"

Verkavelingsonderzoek

uitvoeren van gedigitaliseerde cultuurtechnische inventarisatie op perceelsniveau

analyse bestaande verkavelingsituatie

berekenen/intekenen nieuwe toedeling
1981 zonder reservaatsvorming

berekenen/intekenen nieuwe toedeling
1981 zonder reservaatsvorming

analyse nieuwe toedeling 1981zonder
reservaatsvorming

analyse nieuwe toedeling 1981 zonder
reservaatsvorming

opstellen hypothetische gedigitaliseerde
cultuurtechnische inventarisatie 1988op
perceelsniveau (geschatte autonome
ontwikkeling)

analyse autonome ontwikkeling 1998

ï

ï

±

berekenen/intekenen nieuwe toedeling
1988 met reservaatsvorming

^ . analyse nieuwe toedeling 1998

Bedrijfsmodellenonderzoek

Opstellen randvoorwaarden voor productieniveaus, veebezetting, bedrijfsvoering en dergelijke;

Kiezen van door te rekenen bedrijfstechnische alternatieven:
- zonder/met gronden met beheersbepalingen
- zonder/met restricties voor melkproduktie

economische evaluatie op basis van
verkavelingssituatie 1981

economische evaluatie op basis van
nieuwe toedeling 1981

economische evaluatie op basis van
autonome ontwikkeling 1998

economische evaluatie op basis van
nieuwe toedeling 1998

economische evaluatie op basis van nieuwe toedeling 1998natoewijzing van additionele
reservaatsgrond

Fig.

2 Schematische opzet
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CULTUURTECHNISCHE INVENTARISATIE

4.1

Werkwijze

Bijhetsamenstellenvandecultuurtechnischeinventarisatie (Cl)
isgebruikgemaaktvandigitalisering.Dithoudtindatdegrenzenvandetopografischepercelenenhetwegennetmetbehulpvan
eendigitizervanafdetopografischekaart incoördinatenworden
vastgelegd.OverhetalgemeenwordteenClopkavelbasisuitgevoerd.Inditonderzoek isuiteindelijkgekozenvooreenuitvoeringopbasisvanhettopografischeperceel,niettegenstaande
hetarbeidsintensievekaraktervandezeaanpak.Dekeuzeis
destijdsgebaseerdopdeoverwegingdathetbeschikbaarhebben
vaneengedigitaliseerd CI-bestandopperceelsbasisnietalleen
goedemogelijkhedenbiedtvoorhetuitvoerenvanbedrijfseconomischeberekeningen,maarookvoorhetdoenvantoedelingsonderzoek,waarbijerbijdetoedelingnaargestreefdwordtde
nieuwtecreërenkavelgrenzenmetbestaandetopografische
grenzentedoensamenvallen.Hierbijzijndevolgendepuntenin
aanmerkinggenomen:
-Wehebbenhiertemakenmeteengebiedmetbelangrijkenatuurenlandschapswaarden.Omdezewaardenveiligtestellenzullen
bijeennieuwetoedelingdetevormenkavelgrenzenmoeten
samenvallenmetbestaandetopografischeperceelsgrenzen.In
dezeomstandighedenvormthetperceeleengoedeminimum-toedelingseenheid.
-EengrootdeelvanhetfeitelijkestudiegebieddatdedeelgebiedenOnnenenNoordlarenomvat,heefteenopstrekkende
verkaveling.Detotaledieptevandeverkavelingisplaatselijk
zeergroot.Enkelehoofdwatergangen lopenloodrechtopde
verkavelingsrichtingensnijdenzodebestaandeennieuwte
vormenbedrijfskavelsinmeerderekavels.Omonderdeze
omstandighedeneengoedinzichttekrijgenoverdezichvoordoendetoedelingsmogelijkheden moetdenieuwetoedelingniet
alleenwordenberekend,maarookwordeningeschetst.Wanneerde
uitgangstoestand ineendigitaalbestand isvastgelegd,kandit
inschetsenmetbehulpvaneengrafischbeeldschermworden
uitgevoerd.
Doorhetvoortschrijdenvandeautomatiseringstechniek (metname
hetbeschikbaarkomenvaneengrafischekleurenterminal meteen
daaraangekoppeldetablet)isdenoodzaakomvoorhetuitvoeren
vaneengetekendetoedelingtekunnenbeschikkenovereen
CI-bestanddatopperceelsbasisisgedigitaliseerd,echterinmiddelsvervallen.
WanneereengedigitaliseerdCI-bestand beschikbaar is,ontstaat
demogelijkheid tothetautomatischtekenenvandiversethematischekaartenmetinformatiedievoorhetonderzoekrelevant
wordtgeacht.Zowordenerbijditonderzoekafgeleidekaarten
geproduceerd,diedirectalshulpmiddelkunnendienenbijhet
verdereonderzoekenwellicht ineenlaterstadiumbijdevoorbereidingvanhetlandinrichtingsproject.

4.2

Uitvoering van de cultuurtechnische inventarisatie

Bijde beschrijving van de onderzoeksopzet is reeds gezegd, dat
er inhet kader van devoorstudie al indevoorzomer van 1981 een
gebruiksopname isuitgevoerd door deAfd. Onderzoek van de
Landinrichtingsdienst Groningen. Hierbij ishet grondgebied van
degemeente Haren opgedeeld in4deelgebieden of dorpsbehorens,
namelijk Haren,Onnen,Noordlaren enGlimmen. Bijde verdere
verwerking zijn deze dorpsbehorens achtereenvolgens aangeduid
als dorpsbehoren 1, 2,3 en4 (zie fig. 1).Een overzicht van
enkele verkavelingsgegevens wordt gegeven door Van den Berg
(1982). Uit de gepresenteerde cijfers over gemiddeld (bedrijfs-)
kavelaantal,gemiddeld perceelsaantal en gemiddeld percentage
grond bijhuis blijkt reeds de zeer ongunstige verkavelingssituatie, namelijk een zeer versnipperde verkaveling en huisbedrijfskavels die veel te klein zijn om hetweiden bij huis gedurende
het gehele groeiseizoen mogelijk temaken. Tijdens de studie is
de gebruiksopname verder uitgewerkt in samenwerking met deAfd.
Onderzoek van de Landinrichtingsdienst teGroningen. Hierbij is
een gedigitaliseerd bestand vervaardigd van de perceelsgrenzen,
het wegennet, de plaats van de bedrijfsgebouwen, de grenzen van
dorpsbehorens,de grenzen van de cu]tuurtoestand en de grenzen
van de vakken die voor het berekenen van de nieuwe toedeling van
belang zijn.
Omdat de output van de cultuurtechnische inventarisatie inde
eerste plaats bedoeld isals input voor het toedelings- annex
modellenonderzoek,wordt in dit hoofdstuk volstaan met het
presenteren van enkele berekeningsresultaten betreffende de
verdeling van het grondgebruik over deverschillende bedrijfs
typen (tabel 1).Verder wordt verwezen naar 5.2. De daar gegeven
beschrijving van de uitgangssituatie van het toedelingsonderzoek
isgebaseerd op de CI-gegevens over de bestaande verkavelingssituatie bijhet belangrijkste bedrijfstype, de hoofdberoepsrundveebedrijven.
Tabel 1Verdeling van de grond over de bedrijfstypen inde gemeente Haren in 1981
op basis van CI-gegevens. Tussen haakjes zijn de percentages vermeld.
Bedrijfstype

Aantal
bedr ijven

Rundvee~bedrijven (hoofdberoeps)
Gemengde bedrijven
Tuinbouwbedrijven (vollegronds +glas)
Intensieve veehouderijbedrijven

73
4
6
2

Totaal hoofdberoepsbedrijven

74,9)
3,5)

( 2,6)
( 3,9)

2029(
95(
48(

( 1.3)

3(

1.8)
0,1)

85 ( 55,5)
39 ( 25,5)

2175(
367(

80,3)
13,6)

Totaal binnenblokbedrijven
Buitenblokbedrijven

124 ( 81,0)
29 ( 19-0)

2542(
165(

93,9)

Totaal

153 (100,0)

2707 (100,0)

Nevenberoepsbedrijven

( 47,7)

Opperv lakte
cultuurgrond (ha)

6,1)
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Deoppervlaktegegevens intabel 1blijkenaftewijkenvanovereenkomstigegegevensdieinhoofdstuk2wordenweergegeven.Als
belangrijkeoorzakenvandezeafwijkingenzijntenoemen:
-hetverschil inopnamejaar:degegevensvandebeschrijvingvan
hetgebiedzijnontleendaandeCBS-meitelling1980ende
opnamevanhetgrondgebruikdiedebasisvormtvoordecultuurtechnischeinventarisatie isuitgevoerd indevoorzomervan
1981;
-hetverschil infeitelijkegebiedsbegrenzing:deCBS-meitelling
geeftdetotaleoppervlaktevanallecultuurgronddiein
gebruikisbijbedrijvendiebinnendegebiedsgrenszijngevestigd (dusincl.debuitendegebiedsgrensgelegenkavels),de
inventarisatievanhetgrondgebruikheeftzichbeperkttotde
binnenblok-kavels;
-hetverschil invastleggingseenheid: deCBS-meitellingdruktde
oppervlakteuitingemetenmaat (dusexcl.sloten,onbegroeide
randen,kavelpaden e.d.),deClgeeftdetotale (kadastrale)
oppervlakte.
Uittabel 1valtaftelezendatvanhettotaal vandegeïnventariseerdecultuurgrondvan2707haeenoppervlaktevan2029hain
gebruik isbijdegroephoofdberoeps-rundveebedrijven,75%vande
totaleoppervlakte.Derestisvoorhetgrootstedeel ingebruik
bijnevenberoeps-rundveebedrijven.De (geringe)tuinbouwactiviteitindegemeenteHarenisbijnageheelgeconcentreerd inde
tweedorpsbehorensdieniettotheteigenlijkestudiegebied
behoren.

4.3

Specialetoepassingen

4.3.1

Transportintensiteitskaart

Met.behulpvanhetverkregendigitalebestand ishetmogelijkde
minimalegemiddeldekavelafstand inhetgebied teberekenenende
daarmeeovereenkomendetransport.stromenvanhetinternelandbouwverkeertetekenen (Kik,1988).Eendergelijketransportintensiteitskaartgeeftwaardevolle informatieoverdedoelmatigheidvan
deontsluitingenoverdewenselijkheidvanboerderijverplaatsing.Verderkanhijgoededienstenbewijzenbijhetontwerpenvan
eennieuwwegenplan,wanneeropgrondvandebovengeschetste
beoordelingtoteenverbeteringvandeontsluitingwordtbesloten.Degegevens,benodigdvoordehierbijgebruikteoptimaliseringstechniek,zijn:decoördinatenvanhetwegennet,decoördinatenvanaansluitpuntenvanbedrijfsgebouwenenkavelsophet
wegennet,deoppervlaktevandekavelsendebedrijfsoppervlakten.Bijaansluitpuntenwordenkaveloppervlaktenpositiefen
bedrijfsoppervlaktennegatiefgesommeerd.Bijdeoptimalisering
wordthetminimaletransporttussenpuntenmetvraagnaargrond
(negatieveoppervlakte)enpuntenmetaanbodvangrond (positieve
oppervlakte)berekend.Heteindresultaat iseenvolledigautomatischgetekendetransportintensiteitskaart.Fig.3toonthet

Fig. 3 Transportintensiteitskaart van het studiegebied na optimalisatie.

33
gedeeltevandegeproduceerdetransportintensiteitskaart,namelijkhetdeeldatbetrekkingheeftophetgekozenstudiegebied.
Hierbijwordtdegroottevandetransportstroom perwegsegment
weergegeven.Debandbreedtevaneensegmentisevenredigmetde
oppervlaktewaarvoorhetbetreffendewegsegmentwordtgebruikt.
Depijltjesgevenderichtingvanhettransportaanenwelhet
transportvanbedrijfsgebouwnaarkavel.

4.3.2

Bedrijfskaartjes

Wanneerdaaraanbehoeftebestaat,kunnenmetbehulpvaneenplotterookbedrijfskaartjeswordengemaakt,vanallebedrijvenof
vanspeciaaldaarvoorgeselecteerdebedrijven.Dezebedrijfskaartjeszijnbijverschillendeonderzoeksonderdelen eengemakkelijkhulpmiddelgebleken.Tenoemenishiervooraldebedrijfseconomischeevaluatie inhetkadervanhettoedelingsonderzoek.
Zoalsgezegdwashethoofddoelvandecultuurtechnischeinventarisatiehetleverenvandebasisgegevensvoorhetuittevoeren
toedelingsonderzoek.Tijdenshetuitvoerenvandecultuurtechnische inventarisatiebleekdeprovincialeWerkgroepLandelijk
GebiedHarenopkortetermijnbehoeftetehebbenaanmeerkwantitatief inzicht.Ditbetrofmetnamedebedrijfseconomische
gevolgenvandebestaande,versnipperdeverkavelingssituatieen
demogelijkheden totverbeteringvandebedrijfsresultatendie
hetuitvoerenvankavelconcentratiemaatregelen zoudenkunnen
bieden.Dezekwantitatievegegevensmoestenzeersnelbeschikbaar
komen,opdatzenogbijzoudenkunnendragenaandeoordeelsvormingvandewerkgroep.Omdathettoedelingsonderzoek datinde
volgendehoofdstukkenwordtbeschreven,opdatmomentnogniet
konwordenopgestart,isbeslotenomaandehandvaninmiddels
beschikbaargekomenbedrijfskaartjeseendrietal representatief
geachtebedrijfsmodellen teconstruerenendoorterekenen.Met
behulpvandeeveneensgeproduceerdetransportintensiteitskaart
koneenindrukwordenverkregenvanderichtingwaarindetoedelingvaneenbepaaldbedrijfzichwaarschijnlijkzalvoltrekken
bijhetmakenvaneennieuwtoedelingsplan.Zokonbijelkvande
drieuitgangsmodellenschattenderwijzeeennieuw,doorkavelconcentratie terealiserenbedrijfsverkavelingsmodel wordenontworpenendoorgerekend.Omdatdezeexcercitieeigenlijkbuitenhet
bestekvanditonderzoekvalt,zalhieraaninditrapportverder
geenaandachtwordengegeven.

4.3.3

Specialethematischekaarten

Tenslottezijninhetkadervanhetdigitaliseringsonderzoek
nieuwemogelijkhedenontwikkeldvoorhetvervaardigenvanzogenaamdethematischekaarten.Wanneerdebasisgegevenseenmaalin
decomputerzijnopgeslagen,kunnendergelijkekaartentegen
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relatief lagekostenmetbehulpvaneentekenmachineworden
gemaakt.Delagekostenperkaartmakenhetmogelijkhierbijeen
iteratiefprocestevolgen.Eengeproduceerde thematischekaart
dieaanduidelijkheideu informatievewaardetewensenoverlaat,
kandoorhet stapsgewijzebijstellenvanklassegrenzenen/of
klasse-aanduidingenwordenaangepast toteenbevredigendresultaatisverkregen.
Zozijn onderanderedevolgendezwart-witthematischekaarten
getekend:
-gronden ingebruikbijbedrijvenmeteenbedrijfshoofdouder
dan50jaar;
grondeningebruikbijbedrijvenmeteenbedrijfsomvangvan
meerdan120SBE;
-klasse-indelingvangrondennaarbedrijfsomvang (opdeling inde
klassen:1-tot90SBE,2=90-140SBE,3=meerdan 140SBE);
huisbedrijfskavelsvanbedrijvenmetmeerdan60%grondbij
huis;
-klasseinde]ingvangrondennaarliggingenaardvandebedrijven (opdeling indeklassen:1=binnenhetgebiedgelegen
hoofdberoepsbedrijven,2=binnenhetgebiedgelegenneven
bedrijven,3=overige);
-klasse-indelingnaarperceelsgrootte (opdelingindeklassen:
1=kleinerdan1,5ha,2=1,5-3 ha,3=groterdan3ha);
-klasse-indelingnaarafstandtotdebedrijfsgebouwen (opdeling
indeklassen:1=minderdan1000m,2=1000-2000m,3=meer
dan2000 m);
-klasse-indelingnaarschijnbareafstand totdebedrijfsgebouwen
(opdeling indeklassen:1=minderdan1500m,
2=1500-3000m,3=meerdan3000m);
-klasse-indelingnaaraardvandebedrijfskavel (opdelinginde
klassen:1=huisbedrijfskavel,2=grootsteveldbedrijfskavel,
3 =overige).
Wanneerbijhettekenenvandekaarteneenkaartschaal 1 :25000
wordtgekozen,ishetvoorhetgoed leesbaarhoudenvandekaartenraadzaamomhetaantalklassen totmaximaal drietebeperken.
Ooktijdensdeverdereprojectvoorbereiding kanopelkgewenst
momentdezetechniekeenbepaaldgegevenvisualiseren.Alsvoorbeeldgeeftfig.4eengedeeltevandethematischekaartmet
klasse-indelingnaarschijnbareafstandtussengrondenbedrijfsgebouwen.

<1500m
1500-3000 m
i ^ i ^ Ä i S > 3000 m

Fig. 4 Themakaart met schijnbare afstand tot de bedrijfsgebouwen.
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TOEDELINGSONDERZOEKOPBASISVANGEBRUIKSSITUATIE1981

5.1

Werkwijze

OpbasisvandeCI-gegevens ismetdemethodeKik (Kik,1978)
eennieuwetoedelingberekendvoordegehelegemeenteHaren.Het
toedelingscriterium dathierbijisgehanteerd,isminimalisering
vandegemiddeldekavelafstand bijeenzolaagmogelijkgemiddeld
kavelaantal.Detoedelingisuitgevoerdvooreensituatie,dat
geenrekeningwordtgehoudenmetreservaatsvormingenvooreen
situatie,datdaarmeewelrekeningwordtgehouden.
Hetberekenenvandetoedelingwordtgevolgddoorhetintekenen
vandenieuwetoedeling.Wehebbenhiernamelijkenerzijdste
doenmeteenopstrekkende,plaatselijkzeerdiepeverkavelingmet
dwarsopdeverkavelingsrichting staandehoofdwatergangenen
anderzijdsmetveelparticuliergrondgebruikbinnendetoedelingsvakken.Ineendergelijkesituatiewordteengoedbeeldvan
detoedelingsmogelijkhedenpasverkregen,nadatdenieuwe
toedelingisingetekend.Ditintekenen (eveneensvoorhetgehele
gebied)heeftplaatsgevondenmet interactiefwerkendeprogrammatuurdieKik (1986)daarvoorheeftontwikkeld.Vanwegedenatuurenlandschapswaardendieaanslotenenslootkantenzijngebonden,
isbijditintekenenalsrandvoorwaardegesteld,datnieuwte
vormenkavelgrenzensamenvallenmetbestaandetopografischeperceelsgrenzen.Wanneeropdezemanierdebestaandepercelering
nagenoeggeheelkanwordengehandhaafd,zalernauwelijkskavelaanvaardingswerkuitgevoerdbehoeventeworden.
Bijhetanalyserenvandeeffectenvanhettoedelingsonderzoek
wordtdeaandachtnagenoeggeheelgerichtopdehoofdberoepsrundveebedrijvenwaarvandebedrijfsgebouwenzijngelegen inhet
eigenlijkestudiegebied,incasuindedorpsbehorensOnnenen
Noordlaren.Dehoofdberoeps-rundveebedrijvenzijnopgedeeldop
basisvan deliggingvandebedrijfsgebouwentenopzichtevande
grond.Opdezewijzekanwordennagegaan inwelkemateverschilleninuitgangstoestand tussenbedrijvendetoedelingsmogelijkhedenendedaaraanverbondenbedrijfstechnischeenbedrijfseconomischeconsequentiesbeïnvloeden.Hiertoezijnperdorpsbehorendehoofdberoeps-melkveebedrijvenindriegroepeningedeeld.Dewijzewaaropdegroepsindelingplaatsvond,wordt
weergegeven inhetvolgendeoverzicht:
Groepa:Bedrijvenmetcultuurgrondvooral indepolder,
bedrijfsgebouwindepolder;
Groepb:Bedrijvenmetcultuurgrondvooral indepolder,
bedrijfsgebouwbuitendepolder (veelalingeklemd inde
dorpskom);
Groepc:Bedrijvenmetcultuurgrondvooralbuitendepolder,
bedrijfsgebouwbuitendepolder.
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Een b e d r i j f s g e b o u w wordt g e a c h t in de p o l d e r t e l i g g e n , wanneer
h e t l i g t t e n o o s t e n van de i n t e r l o k a l e weg Haren-Onnen-Noordl a r e n . Er i s in dat geval geen, voor h e t melkvee m o e i l i j k neem
b a r e , b a r r i è r e t u s s e n bedrijfsgebouw en in de p o l d e r g e l e g e n
melkveeweide. De v e r d e l i n g van de 45 hoofdberoeps-rundveeb e d r i j v e n d i e in h e t s t u d i e g e b i e d z i j n g e l e g e n , wordt weergegeven
i n t a b e l 2.
Tabel 2 V e r d e l i n g van de h o o f d b e r o e p s - r u n d v e e b e d r i j v e n i n het s t u d i e g e b i e d over1
de aangegeven b e d r i j f s g r o e p e n .
Onnen

Noord l a r e n

b
Aantal bedrijven
Oppervlakte cultuurgrond
(ha)
Oppervlakte cultuurgrond/bedrijf (ha)

12
11
2
405
261
56
33,7 23,7 28,0

4
11
5
140
351 91
35,0 31,9 18,2

Indetabel isteziendaterdrie groepen duidelijk uitspringen
ten aanzien vanaantal bedrijven enoppervlakte cultuurgrond,
namelijk Onnen a,OnnenbenNoordlaren b.Deze groepen bevatten
samen 76%vanhettotale aantal hoofdberoeps-rundveebedrijvenin
het studiegebied en87% vandeoppervlakte cultuurgrond. Opgrond
vandehoge dekkingsgraad isbesloten deverdere modelberekeningen tebaseren opdedrie genoemde groepen. Opvallendis
verder hetrelatief kleine aantal bedrijven met bedrijfsgebouwen
indepolder.Voor dedrie groepen worden deresultaten vande
berekeningen diebetrekking hebben opdebedrijfstechniseheen
bedrijfseconomische effecten vandekaveltoedelings-activiteiten,
weergegeven Inhoofdstuk7.

5.2

Bestaande situatie

Omdebestaande toestand tekarakteriseren kangebruik worden
gemaakt vandeCI-gegevens.Zozijn voor degehele gemeenteen
voor vele onderverdelingen naar bedrijfstype, bedrijfsgrootte
en dorpsbehoren, veel gemiddelde kengetallen berekend enIn
tabellen samengesteld, dieinditrapport zijn opgenomen.In
tabel 1(zie4.1)isreeds aangegeven hoedeHarense cultuurgrond
isverdeeld over deverschillende bedrijfstypen. Tabel 3geeft
een samenvatting vandebelangrijkste kengetallen voor dehoofdberoeps-rundveebedrijven voor degehele gemeente envoordorpsbehoren Onnen,dorpsbehoren Noordlaren enhetoverige deel vande
gemeente afzonderlijk.
De gemiddelde bedrijfsgrootte -28,5haInhetstudiegebied -is
niet ongunstig.Welzeer ongunstig zijndegemiddelde waarden
voorhetaantal bedrijfskavelsperbedrijf,hetpercentage
cultuurgrond bijhuisendeafstand tussen grond enbedrijfsgebouwen. Vooral Noordlaren onderscheidt zich hierbijin
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Tabel3Enkelecultuurtechnischekengetallenvoordehoofdberoeps-rundveebedrijven (binnenblok)indebestaandetoestand;voordegehelegemeente
HarenenvoordorpsbehorenOnnen,dorpsbehorenNoordlarenenhetoverige
gedeeltevandegemeenteafzonderlijk.
Totaal Onnen Noordlaren Haren+
Glimmen
Aantal bedrijven (ha)
Totale oppervlakte cultuurgrond (ha)
Gemiddelde oppervlakte per b e d r i j f (ha)
Aantal b e d r i j f s k a v e l s / b e d r i j f
Aantal percelen per b e d r i j f
Percentage cultuurgrond b i j huis (%)
Gemiddelde perceelsafstand (hm)
Gemiddelde schijnbare perceelsafstand (hm)
Percentage v/h aantal bedrijven met meer dan
60% grond b i j huis (%)
Perceel grond b i j deze bedrijven (%)

73
2029
27,8
9,0
18,4
19,6
16,2
25,2

26
749
28,8
9,8
19,2
17,4
16,0
26,9

19
527
27,8
9,7
16,7
11,6
19,4
29,3

28
753
26,9
7,8
18,9
27,4
14,2
20,7

9,6
7,8

3,8
4,0

10,5
6,1

14,3
12,7

negatieve zin. Er zijn in het studiegebied slechts 3 bedrijven
die meer dan 60% van hun cultuurgrond b i j het bedrijfsgebouw
hebben liggen.
In de vorige paragraaf zijn reeds de drie groepen bedrijven
aangegeven, waarop de verdere verwerking steeds is gericht
geweest. Tabel 4 geeft een cultuurtechnische kenschetsing van
deze groepen.
Tabel4Cultuurtechnischekengetallenvandeaangegevenbedrijfsgroepen inde
bestaandetoestand (vooreenomschrijvingvandegroepenzietekst).
Onnena Onnenb Noordlarenb
Aantalbedrijven
Totaleoppervlaktecultuurgrond (ha)
Gemiddeldeoppervlakteperbedrijf (ha)
Aantalbedrijfskavelsperbedrijf
Aantal kavelsperbedrijf
Aantal percelenperbedrijf
Percentagecultuurgrond bijhuis (%)
Gemiddeldeafstandtotdegrond (hm)
Gemiddeldeschijnbareafstand t/dgrond (hm)
Percentagev/haantalbedrijvenmetmeerdan
60%grondbijhuis (%)

12
405
33,7
10,7
14,5
22,0
18,1
17,2
31,7

11
261
23,7
10,0
12,0
16,5
6,9
17,6
31,0

11
351
31,9
11,8
13,8
18,3
4,9
22,6
36,6

Opvallend ishethogegemiddeldeaantalbedrijfskavels.Relateren
wedegegevensbetreffendehetgemiddeldeaantalpercelenaande
bijbehorendegegevensbetreffendedegemiddeldebedrijfsoppervlaktedanblijktdegemiddeldeperceelsgrootte inOnnenwat
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kleiner te zijn dan inNoordlaren, namelijk 1,5/1,4ha inOnnen
tegen 1,7 ha inNoordlaren. Bijde beschrijving van de groepsindeling is reeds vermeld dat de bedrijfsgebouwen van bijna alle
bedrijven die inde b-categorie zijn opgenomen, inde dorpskom
ingeklemd liggen. Inde tabel komt dit tot uitdrukking inhet
gemiddelde percentage grond bij huis. Isdit percentage reeds
zeer klein bijdeOnnense bedrijven met.bedrijfsgebouwen in
de polder, bijde bedrijven waarvan de bedrijfsgebouwen buiten de
polder zijn gelegen, zakt dit percentage naar extreem lagewaarden, vooral inNoordlaren. Ook ten aanzien van de transportafstanden verkeren de binnenkom-bedrijven van Noordlaren duidelijk inde slechtste positie.

5.3

Nieuwe toedeling

Door het uitvoeren van toedelingsonderzoek isnagegaan welke
mogelijkheden er bijverschillende randvoorwaarden zijn om
verbetering tebrengen inde huidige, slechte verkavelingssituatie. De toedelingsactiviteiten zijn uitgevoerd over alle
Harense cultuurgrond die volgens degebruiksinventarisatie bij
geregistreerde landbouwbedrijven ingebruik is.Als eerste excercitie iseen toedeling uitgevoerd, waarbij isgeabstraheerd van
de aanwijzing van een gedeelte van het onderzoeksgebied als relatienotagebied. Nadat in 1985 op provinciaal niveau besluitvorming
had plaatsgevonden over de begrenzing van de te realiseren reservaatsgebieden iseen nieuwe toedeling ontworpen op basis van deze
na te streven grenzen.

5.3.1

Toedeling zonder reservaatsvorming

Inhet eerste stadium van het toedelingsonderzoek is uitgegaan
van onderlinge uitruilbaarheid van alle cultuurgrond (excl. grond
bijhuis en degrond van een tweetal tuinbouwbedrijven).Het
eindresultaat van het toedelingsproces iseenkaart waarop met
behulp van de computer de nieuw ontworpen toedeling isingeschetst. Een begeleidende set tabellen bevat voor deonderscheiden bedrijfsgroepen per bedrijfsgrootteklasse een groot aantal
cultuurtechnische kengetallen. Aanhangsel 1geeft een voorbeeld
van een dergelijke tabel.Aan de hand van deze uitgebreide
tabellen istabel 5samengesteld. Deze tabel geeft een beknopt
overzicht deverkavelingstechnische gevolgen van de nieuwe
toedeling voor de hoofdberoeps-rundveebedrijven.
Worden de gegeven kengetallen vergeleken met dekengetallen die
de uitgangstoestand karakteriseren (zie tabel 3 ) ,dan kan een
aanmerkelijkevermindering van het aantal bedrijfskavels worden
geconstateerd. Ook de gemiddelde transportafstand tussen grond en
gebouwen lijkt beduidend kleiner,maar de gegevens van tabel 3en
tabel 5zijn op dit punt niet onderling vergelijkbaar. Tabel 3
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Tabel 5Cultuurtechnischekengetallen voor de hoofdberoeps-rundveebedrijven
(binnen blok)naeen getekende vrije toedeling; voor degehele gemeente
Haren envoor dorpsbehoren Onnen, dorpsbehoren Noordlaren en het overige
gedeelte van de gemeente afzonderlijk.
Totaal Onnen Noordlaren Haren +
Glimmen
Aantal b e d r i j v e n
T o t a l e oppervLakte c u l t u u r g r o n d (ha)
Gemiddelde o p p e r v l a k t e per b e d r i j f (ha)

73
2034

Gemiddelde s c h i j n b a r e k a v e l a f s t a n d (hm)
Percentage v / h a a n t a l b e d r i j v e n
met meer dan 60% grond b i j h u i s (%)
P e r c e e l s grond b i j deze b e d r i j v e n (%)

19

28
757

27,9
2,5
4,0

2,0
3,5

41,8

54,3
8,6

28,3
13,6

14,2

21,7

9,1
11,9

38,5

21,1
11.5

32,1
30,5

B e d r i j f s k a v e l s per b e d r i j f
A a n t a l k a v e l s per b e d r i j f
Percentage c u l t u u r g r o n d b i j h u i s (%)
Gemiddelde k a v e l a f s t a n d (hm)

26
750
28,9

10,1
15,3
31,5
31,6

527
27,8
2,7

27,0
2,8
4,5

4,1

46,9

38,7

geeft namelijk de gemiddelde perceelsafstand en tabel 5 de gemiddelde afstand tot de ontsluitingspunten van de kavels die in de
nieuwe toedeling veelal v r i j diep z i j n . Tenslotte b l i j k t het
aantal bedrijven waaraan voldoende grond b i j huis kan worden
toegedeeld, klein t e zijn; in het dorpsbehoren Noordlaren slechts
1 op de 5. We zien dat de toename van het percentage grond b i j
huis voor het dorpsbehoren Onnen aanzienlijk i s , maar voor het
dorpsbehoren Noordlaren niet veel v o o r s t e l t .
Zoals boven reeds aangeduid, zijn de r e s u l t a t e n voor twee
bedrijfsgroepen in Onnen en één bedrijfsgroep in Noordlaren nader
bekeken. De kengetallen die voor deze groepen gelden, worden
weergegeven in tabel 6.
Tabel 6 Enkele c u l t u u r t e c h n i s c h e k e n g e t a l l e n voor d r i e groepen h o o f d b e r o e p s rundveebedr ij v e n na een getekende v r i j e t o e d e l i n g , (voor een o m s c h r i j v i n g
van de groepen z i e t e k s t 5 . 1 ) .
Onnen a
Aantal
Totale
Aantal
Aantal

bedrijven
o p p e r v l a k t e c u l t u u r g r o n d (ha)
b e d r i j f s k a v e l s per b e d r i j f
k a v e l s per b e d r i j f

Percentage
Gemiddelde
Gemiddelde
Percentage

c u l t u u r g r o n d b i j h u i s (%)
a f s t a n d t o t de grond (hm)
s c h i j n b a r e a f s t a n d t / d grond (hm)
v / h a a n t a l b e d r i j v e n met meer dan

60% grond b i j h u i s (%)
Perceelsgrond b i j deze b e d r i j v e n (%)

12
405

Onnen b

Noordl a r e n b

83,1

11
262
2,5
3,5
10,1

13,3
30,8

14,1
25,7

35,0

75,0
79,4

0
0

0
0

1,6
3,7

11
352
3,1
4,4
17,1
19,4
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De vergelijkbare kengetallen voor de uitgangstoestand zijnvermeld in tabel 4. Bij deze tabellen zijn dekengetallen die opde
transportafstand betrekking hebben,wel goed vergelijkbaar, daar
zowel in tabel 4als in tabel 6 isuitgegaan van de gemiddelde
afstand tot de grond.
Uit de tabel blijkt dat het aantal bedrijfskavels bij de Onnense
bedrijven met bedrijfsgebouwen inde polder zeer sterk terugvalt.
Tegelijkertijd stijgt bij deze groep het percentage grond bij
huis tot 83%. Terwijl inde uitgangstoestand geen enkel bedrijf
kon beschikken over meer dan 60%grond bij huis, is dit na de
toedeling voor 75% van de bedrijven wel het geval.Deze bedrijven
krijgen dus reële mogelijkheden op een moderne bedrijfsvoering
over te schakelen. Om dit te bereiken zal veelal wel genoegen
moeten worden genomen met een huiskavel met een grote kaveldiepte. Dit houdt vaak indat niet alle grond bijhuis als melkveeweide zal kunnen worden gebruikt. Tevens leidt dit ertoe dat
de gemiddelde schijnbare afstand nauwelijks kleiner isdan inde
uitgangstoestand. Bijde bedrijven met bedrijfsgebouwen inde
dorpskom zijn de toedelingsmogelijkhedenveel ongunstiger.
Weliswaar kan ook hier het aantal bedrijfskavels flink terugvallen, maar het percentage grond bij huis blijft zeer laag.

5.3.2

Toedeling met reservaatsvorming

Eind 1984heeft de provinciale Werkgroep Landelijk Gebied Haren
haar rapport uitgebracht. De werkgroep stelt daarin onder andere
voor om in eerste Instantie te streven naar de vorming van vier
reservaatsgebieden met eengezamenlijke oppervlakte van 475ha.
Het betreft twee kleine gebieden inhet stroomdal van de
Drentsche Aa en twee grotere gebieden inde polders ten westen
van het Zuidiaardermeer (Werkgroep, 1984). Het Provinciaal
Bestuur heeft de aanbevelingen uit het rapport overgenomen. De
ligging van devier reservaatsgebieden is in fig. 5weergegeven.
Aangenomen moet worden dat de grond die binnen de aangegeven
grenzen van de reservaatsgebieden isgelegen, slechts beperkt
uitruilbaar is.Er iseen nieuwe toedeling uitgevoerd, waarbij
met deze beperkte uitruilbaarheid rekening isgehouden. Door de
resultaten van deze nieuwe toedeling te vergelijken met devoorgaande toedeling zonder reservaaatsvormingkan worden nagegaan,
inwelke mate deze beperkingen de toedelingsmogelijkheden
beïnvloeden. Hierbij is devolgende gedragslijn gevolgd.
Toedelingsrechten van natuurbeschermingsorganisaties, betrekking
hebbende op gronden die volgens de gebruiksinventarisatie in
gebruik zijn bijgeregistreerde landbouwers,worden gehonoreerd
binnen de reservaatsgebieden. Dit betreft vooral gronden, die bij
de Stichting Groninger Landschap ineigendom zijn.De gebruiker
volgt hierbij de eigenaar. De ruimte die dan nog binnen de
reservaatsgebieden resteert,wordt naar rato toegewezen aan
gebruikers die ook inde uitgangssituatie gronden, niet aan een
natuurbeschermingsorganisatie toebehorend, inde reservaats-
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gebieden hebben liggen. Tabel 7geeft voor de hoofdberoepsrundveebedrijven kengetallen voor de nieuw ontworpen verkavelingssituatie.
Tabel 7Cultuurtechnische kengetallen voor de hoofdberoeps-rundveebedrijven
(binnen blok) na een getekende toedeling met een afzonderlijke ruiiklasse
voor voorgestelde reservaatsgronden; voor degehele gemeente Haren en
voor dorpsbehoren Onnen, dorpsbehoren Noordlaren en het overige gedeelte
van de gemeente afzonderlijk.
Totaal Onnen Noordlaren Haren+
Glimmen
A a n t a l b e d r i j v e n (ha)

Gemiddelde s c h i j n b a r e p e r c e e l s a f s t a n d (hm)

73
34
27
2
4
39
10
16

Percentage v / h a a n t a l b e d r i j v e n met meer dai
60% grond b i j h u i s {%)
Perceel grond b i j deze b e d r i j v e n {%)

31 5
31 2

T o t a l e o p p e r v l a k t e c u l t u u r g r o n d (ha)
Gemiddelde o p p e r v l a k t e per b e d r i j f (ha)
Aantal bedr i j f s k a v e l s / b e d r i j f
Aantal p e r c e l e n per b e d r i j f
Percentage c u l t u u r g r o n d b i j h u i s (%)
Gemiddelde p e r c e e l s a f s t a n d (hm)

9
9
3
6
9
0

26
748
28
2
4
47
9
15

8
6
0
7
7
0

34 6
42 9

19
26
27
2
4
28
15
23

28
759
27
3
4
39

7
9
2
8
6
5

1

2
8
1
9 0
11 7

32 1
30 4

26 3
15 6

V e r g e l i j k i n g met het overeenkomstige model b i j v r i j e t o e d e l i n g
( t a b e l 5) l e e r t dat b i j een b e p e r k t e u i t r u i l b a a r h e i d van de
r e s e r v a a t s g r o n d e n h e t a a n t a l b e d r i j f s k a v e l s minder t e r u g v a l t en
de gemiddelde k a v e l a f s t a n d nog i e t s minder d a a l t dan b i j v r i j e
t o e d e l i n g . De k e n g e t a l l e n voor de d r i e s p e c i a a l in beschouwing
genomen groepen rundveebedrijven worden gegeven in t a b e l 8.
Tabel 8 C u l t u u r t e c h n i s c h e k e n g e t a l l e n voor d r i e groepen hoofdberoeps-rundveeb e d r i j v e n na een getekende t o e d e l i n g met een a f z o n d e r l i j k e r u i l k l a s s e
voor v o o r g e s t e l d e r e s e r v a a t s g r o n d e n (voor een nadere o m s c h r i j v i n g van de
groepen z i e t e k s t 5 . 1 ) .

Aantal bedr i j v e n
T o t a l e o p p e r v l a k t e c u l t u u r g r o n d (ha)

Onnena

Onnen b

Noordlaren b

12
401

11
263

11
350

waarvan binnen r e s e r v a a t s g r e n z e n (ha)
Gemiddelde o p p e r v l a k t e per b e d r i j f (ha)
waarvan binnen r e s e r v a a t s g r e n z e n (ha)
Aantal b e d r i j f s k a v e l s per b e d r i j f
Aantal k a v e l s per b e d r i j f

66,3
33,4

59,3
23,9

113,1
31,9

5,5
2,3
4,3

5,4
2,8
3,9

10,3

Percentage c u l t u u r g r o n d b i j h u i s (%)
waarvan binnen r e s e r v a a t s g r e n z e n {%)
Gemiddelde a f s t a n d t o t de grond (hm)
Gemiddelde s c h i j n b a r e a f s t a n d t / d grond (hm) m)

69,5

12,5

18,0

9,8

0

0

13,9

20,5

29,5

13,3
24,9

67,6
72,4

0
0

9,1
6,4

Percentage v / h a a n t a l b e d r i j v e n met meer dan an
60% grond b i j h u i s (%)
Percentage grond b i j deze b e d r i j v e n (%)

3,3
4,4

35,1
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VoordeOnnensebedrijvenmetbedrijfsgebouwen indepolder(de
eerstekolom indetabel)zijndeverschillenhetgrootst.Het
gemiddeldaantalbedrijfskavels looptnuterugtot2,3 (i.p.v.
1,6)enhetpercentagegrondbijhuisstijgtnutot69,5%(i.p.v
83,1%). Bovendienligteenaanzienlijkdeelvande
huisbedrijfskavel binnendereservaatsgrenzen.Tochblijftdeze
groepbedrijvenineenrelatiefgunstigepositieverkeren,daar
debedrijvenkunnenblijvenbeschikkenovergemiddeld 60%vrije
grondbijhuis.Debedrijfstechnischeenbedrijfseconomische
consequentiesvandebeschouwdeverkavelingsingrepenworden
behandeld inhoofdstuk7.

47
TOEDELINGSONDERZOEKOPBASISVAN "50%BBL"-PROGNOSE1998

6.1

Werkwijze

Bouma (1989)heefteenserieprognosesmetalternatievevooronderstellingenopgesteldoverdeontwikkelingvandelandbouwstructuur indegemeenteHaren.Uitgangspuntvoorhettoedelingsonderzoekdatindithoofdstukwordtbeschreven,isdezogenaamde
"50%BBL"-prognose1998.Dezeprognosemaakteenschattingvande
landbouwstructuur in1998,uitgaandevandevooronderstellingdat
50%vandegronddiebijbedrijfsbeëindigingenbedrijfsverkleiningvrijkomt,doorhetBureauBeheerLandbouwgronden (BBL)voor
reservaatsvormingwordtopgekocht.
Aandehandvanenkeleprognose-runsvanBoumaisgeschat,hoe
hetbestandaanbedrijfs-enverkavelingsgegevenserin1998uit
zoukunnenzien.Metditnieuwebestand iseentoedelingsonderzoekuitgevoerd.Dedaarbijgevolgdewegwijktafvandewerkwijzediein5.1 isbeschreven.Erisnunamelijkgeentoedeling
zonderreservaatsvorming inbeschouwinggenomen.WanneerdeprognoseuitgaatvangrondaankoopvanBBLomtotreservaatsvormingte
komen,danmoetaaneenalternatiefvantoedelingzonderreservaatsvormingweinigrealiteitsgehaltewordentoegekend.

6.2

Autonomeontwikkeling

Hetschattenvandeverkavelingssituatiezonderingreepheeft
plaatsgevondenopbasisvanderesultatenvanLEI-prognoses
betreffendedeontwikkelingvandeagrarischebedrijfsstructuur
indeperiode 1982-1998.BijdezeprognosesheefthetLandbouwEconomischInstituutverschillendeoptiesinbeschouwinggenomen
tenaanzienvanhetaankoopbeleid datdeoverheid tenbehoevevan
dereservaatsvormingkangaanvoeren.HetdoorBouma (1989)
toegepastestochastischeprognosemodel isdevruchtvanvande
zogenaamde "Monte-Carlo"-studie diehijinhetkadervanhet
Midden-Brabantonderzoek heeftuitgevoerd.VoordegemeenteHaren
(Gr.)heefthijdriebeleidsoptiesdoorgerekend.Debeschouwde
optieszijn:eennul-optie (BBLkooptnietaan),een
"50%BBL"-optie (BBLkoopt50%vandevrijkomendegrond)eneen
"100%BBL"-optie (BBLkooptallevrijkomendegrond).Als
"autonomeontwikkeling"kanwordenbeschouwdeenontwikkeling
waarbijhetvoorgenomenrelatienotabeleid totuitvoeringwordt
gebrachtzonderbegeleidendeoverheidsmaatregelen indesfeervan
delandinrichting.Hierbijwordtverondersteld dathetBureau
BeheerLandbouwgronden indemarktisomgrondenaantekopen;de
nul-optievervaltderhalve.Bijde"100%BBL"-optiewordtervan
uitgegaandatallegrondendiebijbedrijfsverkleiningen
bedrijfsbeëindigingvrijkomen,doorBBLwordenopgekocht.Dit
impliceerteenzeerstringentendaardoormogelijkprijsopdrij-
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vend aankoopbeleid. Op grond van voorgaande overwegingen is
aangenomen dat de "50% BBL"-optie de "autonome ontwikkeling" het
best representeert.
Inhoofdstuk 3 is er reeds op gewezen, dat er tijdens deonderzoeksperiode overheidsmaatregelen zijn getroffen, die mogelijkerwijze de ontwikkeling van de bedrijfsstructuur zullen beïnvloeden. Voor demelkveehouderijbetreft dit vooral demelkquotering.
Demestwetgeving zal bij deze extensief gebruikte grondenwaarschijnlijk weinig knelpunten veroorzaken. Bijde interpretatie
van deberekeningsresultaten moet inhet oogworden gehouden, dat
Bouma bij zijn prognoses nog geen rekening heeft kunnen houden
met de invloed van bedoelde overheidsmaatregelen.
Uit de cijfers die Bouma voor de "50%BBL"-optie heeft geproduceerd, kanworden berekend dat bij deze optie het aantal inde
gemeente Haren gevestigde, geregistreerde grondgebruikers inde
periode 1882 1998 zal teruglopen van 133 naar 86.Tegelijkertijd
zal er grond vrijkomen, doordat een aanzienlijk aantal bedrijven
zal overgaan tot het afstoten van een gedeelte van de grond.
Volgens de berekeningen zal het proces van afstoten en aankopen
van grond per saldo resulteren in een bedrijfsverkleiningvoor
vele bedrijven en slechts voor een gering aantal bedrijven ineen
(veelal bescheiden)vergroting van de bedrijfsoppervlakte. Het
Bureau Beheer Landbouwgronden verwerft uiteindelijk 330ha
cultuurgrond.
Op basis van de bovengenoemde uitgangspunten iseen inschatting
gemaakt hoe een CI-bestand in 1998 er uit zoukunnen zien. Een
complicatie hierbijwas,dat de gebruiksopname die aan het
CI-bestand tengrondslag ligt, inhet voorjaar van 1981 is uitgevoerd en de prognose isgebaseerd op de CBS-gegevens van mei
1982. Dit iseen belangrijke oorzaak van de verschillen die de
beide bestanden vertonen, zowel ten aanzien van het aantal
bedrijven inde uitgangstoestand als ten aanzien van dehoeveelheid grond die bijdeze bedrijven ingebruik is.Een andere
belangrijke oorzaak van deze verschillen isde omstandigheid, dat
hier niet de normale Cl-procedurekonworden toegepast. Inde
normale procedure isals routine opgenomen, dat de gebruikersopname wordt vergeleken met de CBS gegevens.Bij aanzienlijke
afwijkingen worden de gegevens van degebruiksopname geverifieerd
en zonodig bijgesteld. Daar de desbetreffende CBS-gegevens op
bedrijfsniveau buiten de normale procedure niet toegankelijk
zijn,moest deze controleprocedure hier helaas achterwege blijven. Vanwege degenoemde verschillen vergde de inschatting van de
grondgebruikssituatie 1998 enige extra aanpassingswerkzaamheden.
Hierbij isuitgegaan van drie prognose-runs betreffende het
bedrijven-bestand dat in 1998kanworden verwacht. (Hetstochastische karakter van de "Monte CarIo"-methode maakt meerdere runs
noodzakelijk). De uitgevoerde schatting heeft geresulteerd ineen
gefingeerd CI-bestand 1998.Dit geschatte grondgebruik 1998 is
weergegeven intabel 9.
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Tabel9VerdelingvandegrondoverdebedrijfstypenindegemeenteHaren in1998
volgensde"50%-BBL"-prognose.Tussenhaakjeszijndepercentagesvei—
meld.
Bedrijfstype

Aantal
bedrijven

Oppervlakte
cultuurgrond (ha)

Rundvee-bedrijven (hoofdberoeps)
Gemengdebedrijven
Tuinbouwbedrijven (vollegronds+glas)
Intensieveveehouderijbedrijven

65(57,0)
3 (2,6)
4 (3,5)
2 (1.8)

1733(68,0)
85(3,3)
71(2,8)
6 (0,2)

Totaalhoofdberoepsbedrijven
Nevenberoepsbedrijven

74 64 9)
11 (9 6)

1895 (74,4)
157
6,2)

Totaalbinnenblokbedrijven
Buitenblokbedrijven

85 (74 6)
29 (25 4)

2052 (80,5)
165 ( 6,5)

Totaalgeregistreerdebedrijven
BBL-grond

114(100,0)

2217 (87,0)
331 (13,0)

Totaal

114(100,0)

2548(100,0)

Uitdetabelvaltaftelezendaterin1998naarverwachtingnog
85binnenblok-bedrijven zullenzijn,diedan2052hacultuurgrond
ingebruikzullenhebben.Tussen1981en1998zullen39binnenblok-bedrijvenwordenopgehevenen34bedrijven inoppervlakte
wordenverkleind.Vandegronddiedaarbijvrijkomt,zal331ha
doorhetBureauBeheerLandbouwgrondenwordenopgekocht.De
overigevrijkomendegrondzalvoorhetgrootstedeelbij"particulieren"terechtkomen.Persaldozalslechts94hawordentoegevoegdaandegroepvergrotendebedrijven.Dezegroepomvat
21bedrijven.Debedrijfsoppervlaktevan30bedrijvenblijft
ongewijzigd.
Analoogaandewerkwijzedieinhetvorigehoofdstuk isgevolgd,
isopbasisvanhetgeschatteCI-bestand 1998eensettabellen
geproduceerdmetkengetallendiedegeschatteverkavelingssituatie 1998bijautonomeontwikkelingkarakteriseren.Tabel10
geefteensamenvattingvandebelangrijkstegemiddeldekengetallenvoordehoofdberoeps-rundveebedrijven,zowelvoorde
gehelegemeentealsvoorhetdorpsbehorenOnnen,hetdorpsbehoren
Noordlarenenderestvandegemeenteafzonderlijk.
Allereerstkanwordengewezenopdegemiddeldebedrijfsgrootte
vandegroephoofdberoeps-rundveebedrijven.VoorgeheelHaren
blijktdezeruim1hakleinertewordendanin1981 (zietabel
3). Heteffectvandebedrijfsverklelningenophetgroepsgemiddeldeoverheerstkennelijkheteffectvanbedrijfsvergrotingenen
bedrijfsbeëindigingen.Hiermanifesterenzichdegevolgenvaneen
actiefBBL-aankoopbeleid.Wanneerdegroepnaardorpsbehoren
wordtopgesplitst,blijktdetendenstotverlagingvandegemiddeldebedrijfsgrootteniettegeldenvoorNoordlaren.Bijde
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Tabel 10Cultuurtechnische kengetallen voor de hoofdberoeps-rundveebedrijven
(binnen blok) in1998bijautonome ontwikkeling volgens de
"50% BBL"-prognose; voor de gehele gemeente Haren en voor dorpsbehoren
Onnen, dorpsbehoren Noordlaren enhet overige gedeelte vande gemeente
afzonder1ijk,.
Totaal Onnen Noordlaren Haren +
GlimiTier

65
733

Aantal bedrijven (ha)
Totale oppervlakte cultuurgrond (ha)
Gemiddelde oppervlakte per bedrijf (ha)
Aanta 1 bedrijfskaveIs per bedrijf
Aantal percelen per bedrijf
Percentage cultuurgrond bijhuis (%)
Gemiddelde kavelafstand (hm)
Gemiddelde schijnbare kavelafstand (hm)
Percentage v/h aantal bedrijven met meer dan
6 0 % grond bijhuis (%)

24
662

25
626
25,1

26,7

27,6

27,8

8,3

9,2

9,6

6,7

17,4

18,0

16,9

17,0

21,5

19,1

16,1
24,9

15,3
25,9

12,0
19,6

30,7
14,3
21,0

10,8

8,3
5,9

8,5

Perceel grond bijdeze bedrijven (%)

16
444

28.9

6,3
4,1

overige kengetallen zijn deverschillen tussen 1981 en 1998 vrij
klein. Dit houdt indat de slechte uitgangsverkaveling zich bij
autonome ontwikkeling in deze periode noch inpositieve zin,noch
innegatieve zin noemenswaard wijzigt.Ook nu isbijde verdere
analyse de aandacht vooral uitgegaan naar de drie eerder genoemde
bedrijfsgroepen. De gemiddelde kengetallen van deze groepen zijn
weergegeven intabel 11.
Tabel 11Cultuurtechnische kengetallen voor drie groepen hoofdberoeps-rundveebedrijven in 1998 bijautonome ontwikkeling volgens de
"50% BBL"-prognose (voor een omschrijving van de groepen zie tekst
5.1).
Onnen a

Onnen h

Noordlarenb

Aantal bedrijven
Totale oppervlakte cultuurgrond (ha)

12
377,2

10
230,6

11
339,7

waarvan binnen reservaatsgrenzen (ha)
Gemiddelde oppervlakte per bedrijf (ha)
waarvan binnen reservaatsgrenzen (ha)
Aantal bedrijfskavels per bedrijf
Aantal percelen per bedrijf
Percentage cultuurgrond bijhuis(%)
waarvan binnen reservaatsgrenzen (%)

51,1
31,4
4,3
9,8
20,3
18,8
3,5

54,1
23,1
5,4
9,4
15,6
7,5
0

104,6
30,9
9,5
11,1
18,1
5,0
0

Gemiddelde afstand tot de grond (hm)
Gemiddelde schijnbare afstand t/d grond (hm)
Percentage v/h aantal bedrijven met meer dan
60% grond bijhuis (%)

16,9
31,3
0

16,4
29,6

22,8
35,9

0

0

16,0
14,2
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Vooralledriegroepentoontdetabelenigeteruggangvande
gemiddeldebedrijfsgroottetenopzichtevan1981 (vergelijk
hiervoormettabel 4). Dekengetallendiedeverkavelingssituatie
1998karakteriseren,wijkenslechtsweinigafvandeovereenkomstigekengetallenvoordeverkavelingssituatie1981.

6.3

Nieuwetoedeling

Ookvoorhetbestandvande "50%BBL"-prognose1998iseentoedelingsonderzoek uitgevoerd,waarnametbehulpvaneengrafisch
beeldschermdenieuwetoedelingisgetekend.Hierbijisdirect
rekeninggehoudenmetdevoorgesteldereservaatsgrenzen.De
geschatteautonomeverkavelingssituatie 1998omvatonderandere
eengrootaantalkavelsdieindeperiode 1981-1998doorhet
BureauBeheerLandbouwgrondentenbehoevevandevoorgenomen
reservaatsvormingzijnaangekocht.Bijdenieuwetoedelingzijn
dehieraanverbondentoedelingsrechtenvanBBLbijvoorrangbinnendereservaatsgrenzengehonoreerd.Vervolgensisopanaloge
wijzegehandeldmettoedelingsrechtenvannatuurbeschermingsorganisatiesmetbetrekkingtotgrondendiezijin1981reedsin
eigendomhadden.Hetblijkt,dathiermeeedebeschikbare
cultuurgrond indereservaatsgebiedenopongeveer25hanais
toegewezen.Hierdoorkoneen"prorato"-toewijzingvanreservaatsgrondenaanbedrijven,analoogaandeinhoofdstuk6
beschrevenwerkwijze,opeenenkelekleineuitzonderingna
achterwegeblijven.Debedoeldeuitzonderingbetrefthetmeest
westelijkereservaatsgebied datisgelegenindepolder
Oosterland. Indezepolderwordtveelgronddoorbuitenblokbedrijvengebruikt.Daardezebuitenblokkersnietinde
LEI-prognosebetrokkenzijngeweest,zijnmogelijkeBBL-aankopen
vangrondendiebijbuitenblokkers ingebruikzijn,buiten
beschouwinggebleven.
Hetbovenstaande leidttotdevolgendeconclusie:Alsde
bedrijfsstructuurzichindeperiodetot1998ontwikkeltalsdoor
Bouma (1989)isgeprognotiseerd,inclusiefhetrealiserenvanhet
daarbijverondersteldeBBL-aankoopbeleid,kunnenallegronden,
benodigdvoordevormingvandereservatendiedoordeWerkgroep
LandelijkGebiedHaren (1984)zijnaangegeven,in1998zijnverworven.Deverwervingvandeextra125hacultuurgrond,benodigd
voordereservaatsvormingdieaanvullend inhetkadervanhet
landinrichtingsplanmoetwordengerealiseerd,zalbijdeaangenomenuitgangspuntenenrandvoorwaarden in1998nognietzijn
gerealiseerd.Ditimpliceert,datereenbeleidskeuzezalmoeten
wordengemaaktmetalsdriebelangrijkstealternatieven:
1.geaccepteerdwordt,datdeperiode.vanverwezenlijkingzich
totna1998uitstrekt;
2.omdetaakstelling-inclusiefdeverwervingvandeaanvullendereservaatsgrond -tehalenwordteenstringenter
aankoopbeleidgevoerd;
3.deinvullingvandeaanvullende 125havindtnietplaatsinde
vormvanreservaatsgrondmaarindevormvanbeheersgrond.
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Tabel 12Cultuurtechnische kengetallen voor dehoofdberoeps-rundveebedrijven
(binnen blok) in1998 nagetekende toedeling volgensde
"50% BBL"-prognose, waarbij rekening isgehouden met reservaatsvorming;
voor degehele gemeente Haren envoor dorpsbehoren Onnen, dorpsbehoren
Noordlaren enhetoverige gedeelte vandegemeente afzonderlijk.
Totaal Onnen Noordlaren Haren+
Glirumen
Aantal bedrijven(ha)
Totale oppervlakte cultuurgrond(ha)
Gemiddelde oppervlakte perbedrijf(ha)
Aantal bedrijfskavels perbedrijf
Aantal kavels perbedrijf
Percentage cultuurgrond bijhuis (%)
Gemiddelde kavelafstand(hm)
Gemiddelde schijnbare kavelafstand(hm)
Percentage v/haantal bedrijven metmeerdan
60% grond bijhuis (%)
Perceel grond bijdeze bedrijven (%)

65
1736
26,7
2,7
3,9
39,9
10,2
13,9

24
664
27,6
2,6
3,9
42,9
10,2
15,5

16
445
27,8
3,1
4,4
29,4
11,8
15,3

25
627
25,1
2,6
3,5
44,2
9,2
11,2

30,8
27,5

29,2
29,8

25,0
14,0

36,0
34,7

label 13Cultuurtechnische kengetallen voor drie groepen hoofdberoeps-rundveebedrijven in1998 nagetekende toedeling volgens de"50%BBL"-prognose,
waarbij rekening isgehouden metreservaatsvorming (vooreen
omschrijving vandegroepen zietekst5.1).
Onnen a
Aantal bedrijven
Totale oppervlakte cultuurgrond (ha)
waarvan inreservaat (ha)
Aantal bedrijfskavels perbedrijf
waarvan inreservaat (ha)
Aantal kavels perbedrijf
Percentage cultuurgrond bijhuis (%)
waarvan inreservaat (%)
Gemiddelde afstand totdegrond (hm)
Gemiddelde schijnbare afstand (hm)
Percentagev/haantal bedrijven metmeer dan
60% grond bijhuis (%)
Percentage grond bijdeze bedrijven (%)

12
379,2
12,9
31,6
1,1
4,0
56,6
1,2
13,2
26,1
41,7
41,9

Onnen b

Noordlaren b

10
11
230,8
340,6
9,3
36,9
23,1
31,0
0,9
3,4
4,3
4,7
12,6
15,0
0
0
14,6
17,1
26,2
27,2
0
0

0
0

Intabel 12zijnvoordehoofdberoeps-rundveebedrijvenkengetallengegevendiedenieuweverkavelingkarakteriseren.De
kengetallenvoordedriespeciaalbeschouwdebedrijfsgroepenzijn
vastgelegd intabel 13.Vergelijkingmetovereenkomstigecijfers
bijautonomeontwikkeling (zietabel 11)leertdateenverbeterde
toedelingtoteenvrijgroteverminderingvandegemiddelde
transportafstandkanleiden.Ditgeldtvooralvoordegroep
Noordlarensebinnenkom-bedrijven.Ditlaatsteiseengevolgvan
derelatiefverafgelegen liggingvandeinhetdorpsbehoren

53
Noordlarengelegenreservaatsgronden.Uittabel 13valttevensaf
telelden,datdeoppervlaktegrondbinnendereservaatsgrenzen
datindenieuwetoedelingnogaanlandbouwbedrijvenblijft
toebedeeld,zeergeringis.Hetbetrefthieralleen
toedelingsrechtenmetbetrekkingtotgrondendiereedsin1981
bijnatuurbeschermingsorganisaties ineigendomwaren.Tenaanzien
vandezegrondeniservanuitgegaandathetgebruikdoor
agrarischebedrijvenvooralsnoggecontinueerdblijft.
Debedrijfstechnischeenbedrijfseconomischeevaluatievoorde
beschouwdeverkavelingssituaties 1998wordtbehandeld inpar.
7.3.
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BEDRIJFSTECHNISCHEENBEDRIJFSECONOMISCHEEVALUATIE

7.1

Werkwijzeengehanteerdeuitgangspunten

Omnategaan inwelkmatedeverkavelingssituatie de bedrijfsvoeringendebedrijfseconomischeresultatenvandebedrijven
beïnvloedt,zijndeverschillendeverkavelingssituatiesmodelmatigdoorgerekendmethetrekenprogrammaAGREVAI.(Reinds&
Righolt,1977).Demodelberekeningenzijnuitgevoerdvoordedrie
groepenhoofdberoeps-rundveebedrijvendiezijnbeschreven inpar.
5.1.Perbedrijfsgroep isvoorelkebedrijfsgrootteklassediein
hetbeschouwdepeiljaar (1981of1998)éénofmeerbedrijven
bevatte,eensetmodellengeformuleerdmetvariatiesinverkavelingstoestand,beheersbepalingenenproduktiebeperkingen.In
tabel 14wordteenoverzichtgegevenvandeverdelingvande
bedrijvenoverdeonderscheidenbedrijfsgrootteklassen.Deruimtelijkbepaaldeelementenvandebedrijfsmodellenzijngebaseerd
opdegemiddeldewaardenvanbedrijfsoppervlakteenbedrijfsverkaveling,zoalsdieperbedrijfsgrootteklasseaanhettoedelingsonderzoekkunnenwordenontleend.Omdatdemeestebedrijfsgrootteklassenslechtskleineaantallenbedrijvenomvatten,kunnen
dezegemiddeldewaardenomredenenvanprivacy-beschermingniet
indetabelwordengepresenteerd.
Tabel 14Aantalbedrijvenperbedrijfsgroepmetonderverdelingnaarbedrijfsgrootteklasse in1981en1998.
Aantal bedrijven

Totaal

Bedrijfsgrootteklasse(ha)
5-10 10-15 15-20 20-30 30-40 40-50 50-60

IaOnnen polder
Situatie 1981
Prognose 1998

-

3

7
4

1

1
-

1
-

8
9

-

1
1

1

3
3

12
12

-

11
10

11
11

1
1

3
3

IbOnnen binnenkom
Situatie 1981
Prognose 1998
IIbNoordlaren binner
Situatie 1981
Prognose 1998

kom

7.1.1 Algemeneuitgangspunten
Overdetehanterenbedrijfstechnischekengetallen isvooraf
overleggevoerdmethetConsulentschapvoordeRundveehouderijte
Groningen.Hetbetreftvooralkengetallendiebetrekkinghebben
opdeintensiteitvanhetgrondgebruik (bemestingsniveau,

1
1
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veebezettig e.d.)• Op grond van de bodemkundige en waterhuishoudkundige toestand en het gebruikelijke bemestingsniveau inhet
studiegebied isdenetto-grasiandproduktie gesteld op circa
6.500kVEM per ha netto-cultuurgrond per jaar als gebiedsgemiddelde. Hierbij is een bedrijfsvoering aangehouden van dag en
nacht weiden gedurende de gehele weideperiode van 180dagen.
Tevens isuitgegaan van een minimum-hoeveelheid zelf te winnen
wintervoer van 730kVEM per gve. Bij deze uitgangspunten past een
gemiddelde veebezetting van 2,4 gve per ha netto-cultuurgrond.
Daar aangenomen is,dat per melkkoe 0,32 gve jongvee wordt aangehouden,kan degemiddelde melkveebezettingworden gesteld op
1,85 melkkoeien per ha netto-cultuurgrond.
Geconstateerde verschillen inproduktje-omstandigheden binnen het
studiegebied maakten het evenwel ongewenst om inde modellen voor
alle gronden een gelijk opbrengstniveau, het gebiedsgemiddeide,
aan te houden. Het ontwerp-beheersplan voor de Harense reservaatsgebieden (DBL-Groningen, 1987)bevat namelijk gegevens over
de cultuurtechnische omstandigheden van degronden binnen de
reservaatsgrenzen invergelijking tot.deHarense cultuurgronden
buiten deze grenzen. Uit deze gegevens blijkt duidelijk, dat de
produktie-omstandigheden van de toekomstige reservaatsgronden
beduidend onder het gebiedsgemiddelde liggen. Dit geldt vooral
voor dewaterbeheersing: 98% van de gronden binnen de reservaatsgrenzen heeft Gt II tegen 39% inhet vergelijkingsgebied (de rest
van het landbouwgebied Haren). De hoge grondwaterstanden inhet
voorjaar maken dat de grasproduktie hier pas laat inhet
groeiseizoen op gang komt.Daarnaast is er eenverhoogd risico
voor vertrapping, vooral inhet najaar. Daar deze ongunstige
fysieke produktie-omstandigheden gepaard gaan met een relatief
slechte ontsluiting, ligt het voor de hand dat deze gronden
gemiddeld extensiever worden gebruikt.
Op grond van het voorgaande isbesloten voor gronden buiten de
reservaatsgrenzen een hoger produktieniveau aan tehouden dan
voor gronden binnen de reservaatsgrenzen. Voor alle gronden
buiten de reservaatsgrenzen zijn de berekeningen gebaseerd op een
netto-produktieniveau van 7000kVEM per ha netto-cultuurgrond bij
dag ennacht weiden gedurende eenweideperiode van 180dagen en
aanwending van 300kg N uit kunstmest. Voor zover voor de gronden
binnen de reservaatsgrenzen (nog)geen beheersbepaiingen van
kracht zijn, zijn de aangehouden waarden respectievelijk
5000kVEM en 200kgN.
Om tot deze gewenste aansluiting bijde feitelijke Harense situatie tekunnen komen moest het rekenmodel AGREVAL worden aangepast. Met de nieuw ontwikkelde versie (AGREVALM)kunnen bedrijfsmodellen worden doorgerekend, waarbij binnen een bedrijf gronden
met een verschillend produktieniveau voorkomen. Een korte
beschrijving van het basisprogramma en van de aangepaste versies
die in dit onderzoek zijn toegepast,wordt gegeven in aanhangsel
2.
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7.1.2

Uitgangspuntengerelateerdaandeverkavelingssituatie

Bijdeevaluatiezijnuiteindelijkvierverkavelingssituatiesin
beschouwinggenomen:
-bestaandetoestand1981;
-nieuwetoedeling1981 (metreservaatsvorming);
-autonomeontwikkelingopbasisvan "50%BBL"-prognose1998;
-nieuwetoedeling1998(metreservaatsvorming).
Deontworpennieuwetoedeling1981zonderreservaatsvormingis
nietinhetevaluerendmodellenonderzoekopgenomen.Doorde
beleidskeuzendieinmiddelszijngemaakt,ishetrealiteitsgehaltevandezeoptiegeringgeworden.Bovendienkunnendeberekeningsresultatenwordengemistbijdebeoordelingvandeeffectenvandeontwikkelingendieinhetkomendedecennium inde
bedrijfsstructuur teverwachtenzijn.
Deverkavelingskengetallen diebijdediversemodellenmoeten
wordenaangehouden,kondenbijnasteedsrechtsstreeksworden
ontleendaandeoutput-tabellenvanhettoedelingsonderzoek.

7.1.3

Uitgangspuntengerelateerdaandebeheerssituatie

Tenaanzienvanhetlandbouwkundiggebruikvanhetbedrijfsgedeeltebinnendereservaatsgrenzen zijntweevariantenin
beschouwinggenomen:
-hetgebruikvandegrondbinnendereservaatsgrenzen isniet
aanbeperkendebepalingenonderworpen;
-voordegrondbinnendereservaatsgrenzenmoetenbeperkende
bepalingen inachtwordengenomenonderanderealsgevolgvan
hetafsluitenvaneenbeheersovereenkomst.Opdezegrondwordt
eenaangepastagrarischgebruikgeëffectueerd,gerichtopde
vervullingvaneennatuurfunctie.
OpbasisvaninformatievanNatuur-,Milieu-enFaunabeheerte
Groningenzijnvoordegrondenmeteenaangepastagrarisch
gebruikdevolgendebeheersvoorwaardengesteld:
-geenwijzigingvandegrondwaterstanden;
-geenwijziginginhetreliëfendebodemstructuur;
-handhavenvandebeplantingenruigtesnietafbranden;
-rollen,slepeneneggenvoor15maart;
-geenchemischebestrijdingsmiddelengebruiken;
-nietscheuren,frezenendoorzaaien;
-alleentoepassingvankoemest (totmax.20tonperha);
-nietweidenofmaaienvoor 15juni;
-maaienenschuddenvanuithetmiddenvandepercelen;
-minstens1keerperjaarmaaien,waarbijhetmaaiselwordt
afgevoerd;
-slootonderhoud metdehandofmaaikorftussen15septemberen
15maart.
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In overlegmet medewerkers van het Consulentschap voor de
Rundveehouderij teGroningen zijn op grond van bovenstaande
beheersregels devolgende randvoorwaarden aan de bedrijfsvoering
gesteld:
- op de grond met beheersbepalingen wordt uitgegaan van een
mestgift van 20 ton per ha,maaien van de eerste snede inde
tweede helft van juni en naweiden met jongvee;
- de netto-grasproduktie van de grond met beheersbepalingen
bedraagt 3000kVEM per ha per jaar;
- het gewonnen ruwvoer op de grond met beheersbepalingen is niet
geschikt voor hoog-produktief melkvee (Korevaar, 1986).
Er isvan uitgegaan, dat de daling van degrasproduktie bij het
van kracht worden van beheersbepalingen, wordt gecompenseerd door
het aankopen van extra ruwvoer. Pas als de hoeveelheid zelf te
winnen ruwvoer daalt onder het niveau van 450kVEM per gve,
treedt een daling van de veebezetting op.
Voor het doorrekenen van een bedrijfsvoeringmetbeheersbepalingen moest eveneens een aangepastie versie van het rekenprogramma AGREVAI.worden ontwikkeld. Ook deze versie (AGREVALB)
wordt inaanhangsel 2kort beschreven.

7.1.4

Uitgangspunten gerelateerd aan de produktiebeperking

Als reactie opde fase-gewijze invoering op EG-niveau van een
systeem van produktieheperking via melkquotering zijn er drie
produktieniveau-varianten doorgerekend:
- geen produktieheperking;

- 9%produktieheperking;
- 1 8 % pruduktiebeperking.
Wanneer geen produktiebeperking geldt, isde omvang van de melkveestapel direct gerelateerd aan dehoeveelheid ruwvoer die door
het bedrijf wordt geproduceerd (zievoor de aangehouden relatie
par. 2.1.1 van aanhangsel 2,waar de ruwvoerbehoeftepermelkkoe,
respectievelijk per gve jongvee wordt vermeld). Deze omvang wordt
aan dehand van de relevante, ingevoerde kengetallen door het
programmma zelf berekend. Bijde varianten met 9% en 18%gedwongen inkrimping van demelkproduktiewordt de omvang van de veestapel gesteld op respectievelijk 91% en 82% van de berekende
omvang voor devariant zonder produktiebeperking. Er isdus uitgegaan van eengelijkblijvende melkproduktie per melkkoe voor de
situatie zonder produktiebeperking en de situatie met.produktiebeperking.
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7.2

Evaluatiesbijverkavelingssituatie1981

In7.1 isreedsaangegeven,datervoordedriebedrijfsgroepen
steedsperbedrijfsgrootteklasseeenbedrijfsmodelisgeconstrueerdendoorgerekend.Uitderesultatenvoordeonderscheiden
bedrijfsgrootteklasse-modellenzijngemiddeldewaardenvoortwee
bedrijfsgrootte-groepen berekend.Zoisereensetgemiddelde
waardenontstaanvoordemodellenmetminderdan30hacultuurgrondeneensetvoordemodellenmetmeerdan30hacultuurgrond.Uitdemodelberekeningen blijktnamelijk,datdeze30hagrensbijde (extensieve)Harensebedrijfsvoeringsteedssamenvaltmetdeovergangvaneenmeertraditioneelmechanisatieniveau
naareenmodernmechanisatieniveau.
Deberekeningsresultaten voordedoorgerekendevariantenvoorde
uitgangssituatie 1981envoordenieuwetoedeling1981zijnweergegevenintabel 15alsgemiddeldewaardenvoorhetgeheleproefgebied.Daarnaastwordeninfig.6agemiddeldewaardenvoorhet
arbeidsinkomenperbedrijfgegeven,waarbijdetweegroepenvan
bedrijvenmetbedrijfsgebouwen indedorpskom toteenbedrijfsgroepzijnsamengevoegd.Deberekeningsresultaten voordedrie
bedrijfsgroepenafzonderlijk (Onnenpolder,Onnen-binnenkomen
Noordlaren-binnenkom)zijnweergegeven inaanhangsel3,metname
inhetlinkerblokvandetabellen25t/m27).
Indetabellenwordendebedrijfsresultatengekarakteriseerddoor
deberekendegemiddeldearbeidsbehoefteperbedrijfenhet
arbeidsinkomendatdaarbijkanwordenbehaald.Eriseen
bedrijfsvoeringdoorgerekend,waarbijgeenbeheersbepalingen
geldeneneenbedrijfsvoering,waarbijvoorhetbedrijfsgedeelte
binnendereservaatsgrenzen beheersbepalingeninachtworden
genomen.Metnadrukwordteropgewezen,datopbrengstendie
kunnenvoortspruitenuithetnakomenvandegebruiksbepalingen,
nietindebedrijfsinkomstenzijnmeegenomen.Indetabelworden
degevolgenvandebeheersbepalingenopdearbeidsbehoefteenhet
arbeidinkomenuitgedrukt ineengemiddeldeperhaonderde
beheersbepalingengebrachtegrond.Bijdeberekeningvanhet
effectophetarbeidsinkomen isdusnoggeenrekeninggehouden
meteeneventueleopbrengstvoordevrijkomendearbeiden/ofeen
opbrengstvoorhetnakomenvandebeheersbepalingen (bijv.een
lagerepachtprijsofeenbeheersvergoeding).Tevenswordtinde
tabeldearbeidsbeloningpergewerktuurvermeld.
Bijdeinterpretatievandecijfersmogentweezakennietuithet
oogwordenverloren:
1.Deweergegevenbedrijfsresultatenzijngebaseerdopeenbeheer
zoalsisbeschreven in7.1;bijeenlichter"overgangsbeheer"
zaldeterugval indedirectebedrijfsresultatenkleinerzijn.
2.Weergegevenzijndedirecte,uitdegebruikelijkelandbouwproduktieverkregenarbeidsopbrengsten, [DUSVOORDATEVENTUEEL
OVEREENGEKOMENVERGOEDINGENVOORHETUITTEVOERENBEHEER
HIERBIJZIJNOPGETELD].
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Tabel 15 Invloed vanverkavelingstoestand, beheersbepalingen enmelkquotering op
arbeidsbehoefte (inuren) en arbeidsinkomen (inguldens); gemiddelde
waarden voor 1981voor gehele proefgebied Haren (EXCL. BFHFF.RSVERGOEDINGEN),
1981
bestaande situatie nieuwe toedeling
bedrijfsgroottegroep (ha)
aantal bedrijven

30

?1

13

gemiddelde oppervlakte cultuurgrond (ha)
gemiddelde oppervlakte met mogelijke
beheersbepalingen (ha)

23,80

39,80

5,77

9,04

arbeidsbehoefte t.o.v. optimale
verkaveling(%)
GEEN BEPERKING MFLKPR0DUK.TIF.
arbeidsbehoefte per bedrijf:

> 30

30
>30
21
13
23,80
39,50

,73

ï,98

128

132

119

12e

- zonder beheersbepalingen
-met beheersbepalingen
afname perhamet beperking
arbeidsinkomen per bedrijf:

029
3 849

4 721
4 568

3 644
3 439

4 735
4 579

31

17

36

17

- zonder beheersbepalingen
^ met beheersbepalingen
afname perhamet beperking
arbeidsinkomen peruur:

38 131
32 976

69 181
63 827

44 637
39 545

83 963
78 031

893

592

889

661

-•zonder beheersbepaiingen
-met beheersbepalingen
9% BEPERKING MELKPRODUKTIE
arbeidsbehoefte per bedrijf:
- zonder beheersbepalingen
- met beheersbepalingen
afname perhamet beperking
arbeidsinkomen per bedrijf:
- zonder beheersbepalingen
-met beheersbepalingen
afname perhamet beperking
arbeidsinkomen per uur:
- zonder beheersbepalingen
- met beheersbepalingen
18% BEPERKING MELKPRODUKTIE
arbeidsbehoefte per bedrijf:
•-zonder beheersbepalingen
- met beheersbepalingen
afname perhamet beperking
arbeidsinkomen per bedrijf:
-•zonder beheersbepalingen
- met beheersbepalingen
afname perhamet beperking
arbeidsinkomen peruur:
- zonder beheersbepalingen
-met beheersbepalingen

9,23
8 57

14 65
13 97

12 25
11 50

17,73
17,04

3 883
3 760

4 568
4 477

3 499
3 343

4 568
4 480

21

10

27

10

32 174
29 411

59 310
57 995

38 044
34 767

73 383
71 667

479

145

572

191

8 29
7 82

12, 98
12 95

10 87
10 40

16,06
16,00

3 740
3 632

4 416
4 325

3 377
3 243

4 417
4 329

19

10

23

10

25 413
24 105

48 261
47 773

32 100
29 915

61 495
60 351

227

54

381

127

6 79
6 64

10 93
11 05

9 51
9 22

13,92
13,94
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Deeersteregelvandetabelgeefteenindicatieomtrentderelatievearbeidsbehoefte.Inprocentenwordtaangegevenhoede
arbeidsbehoeftebijdebeschouwdebedrijfsverkavelingzich
verhoudttotdearbeidbehoeftevaneenbedrijfmeteenoptimale
bedrijfsverkavelingonderoverigensgelijkeproduktie-omstandigheden.Heteersteblokbevatderesultatenvanberekeningen,
uitgevoerdmeteenmelkproduktiediezichaanhetniveauvande
netto-graslandproduktieaanpast.
Tijdenshetuitvoerenvandezestudiewerdterbeteugelingvande
steedstoenemendeproduktieoverschotten indeEGdezogenaamde
superheffingopmelk ingevoerd.Dekortingendiebijdequotatoewijzingopdemelkvanhetreferentiejaarwerdengehanteerd,
zijndelaatstejarenherhaaldelijk naarbovenbijgesteld.Omdat
moetwordenaangenomen,dathetgevaarvanproduktie-overschotten
nogwelgeruimetijdzalblijvenbestaan,zijnookberekeningen
uitgevoerdvoorbedrijfssituatieswaarmeerofmindervergaande
produktiebeperkendemaatregelenvankrachtzijn.Dewaardenvan
hettweedetabelblokgeldenvooromstandighedenwaarindemelkproduktiemet 9%isingekrompentenopzichtevandemelkproduktie
dieindeonbeperkteuitgangstoestandisaangehouden.Degegevens
vanhetderdeblokzijngeldigvooromstandighedenwaaringedurendeeenlangereeksvanjareneenmeerstringentproduktiebeperkingsbeleidmoetwordengevoerd.Hierisuitgegaanvaneen
inkrimpingvandemelkproduktiemet18%.
Bijnaderebeschouwingvandeberekeningsresultaten valtallereerstderelatiefgrotearbeidsbehoeftebijdehuidigeverkavelingop.Deeersteregelvantabel 15envandetabellen25t/m
27laatziendatdegemiddeldearbeidsbehoeftevooralle
bedrijfsgroepencirca30%hoger ligtdanopvergelijkbarebedrijvenmetoptimaleverkavelingsomstandigheden.Wanneereennieuwe
toedelingwordtgemaakt,neemtdearbeidsbehoeftewelaf,maar
hijblijftvoordemeestebedrijfsgroepentochnogvrijhoog
(ziehetlinkerblokvandetabellen25t/m 27inaanhangsel3).
Debedrijvenmetbedrijfsgebouwenindepolder (groepIa)maken
gemiddeldeengoedestapvoorwaarts,vooraldegroottegroep
<30ha.Voordebedrijvenmetbedrijfsgebouwenindedorpskom
(degroepen IbenIIb)blijftdeverkavelingssituatie ooknaeen
nieuwetoedelingeenrelatiefgrotearbeidsinzetvragen.Dit
geldtvooralvoordegroottegroepen>30ha.Dezerelatiefhoge
arbeidsbehoeftebijdebestaandeverkavelingstoestandbrengtmet
zichmee,datookbijafwezigheidvangebruiks-enproduktiebeperkingenhetgemiddelduurloonvoorallebedrijfsgroepenlaag
totzeer laagis.Hetuitvoerenvaneennieuwetoedelingkan
hierinwelverbeteringbrengenmaarnietvoldoendeombijde
aangehoudenkostenniveaus (denkvooralaandemechanisatiekosten)
tekomenopeenuurbeloningdieindebuurt ligtvanhet
CAO-normloon.Bijdebepalingvanhetbeloningsniveauper
arbeidsuurzijntweeeffectenteonderscheiden.Allereerst iser
eenduidelijkbedrijfsgrootte-effect.Daarnaast isereenverkavelingseffect.Detabelleninaanhangsel 3latenziendathet
effectvaneennieuwekaveltoedelingaanzienlijkverschilttussen
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de beschouwde bedrijfgroepen. Bij de groep bedrijven die de
bedrijfsgebouwen inde poider hebben liggen, blijkt het positieve
effect van de nieuwe kaveltoedeling op het teverwachten uurloon
aanzienlijk te zijn.Voor de bedrijven met bedrijfsgebouwen inde
dorpskom ishet positieve effect echter slechts gering.
Het invoeren van beheersbepalingen opde gronden die binnen de
reservaatsgrenzen liggen, resulteert in een afname van
het arbeidsinkomen. Dit gaat gepaard met een minder dan evenredige
afname van de arbeidsbehoefte. Voor bedrijven met eenbeperkt
percentage grond met beheersbepalingen ishet uiteindelijke
negatieve effect op de arbeidsbeloning per uur gering (ziebijv.
Onnen, polder >30 ha).Voor bedrijven met relatief veel grond met
beheersbepalingen (bijde groep Noordlaren, binnenkom <30ha
bestaat gemiddeld de helft van de bedrijfsoppervlakte uit grond
met beheersbepalingen) is het negatieve effect vrij groot. Inde
tabellen wordt de afname van het arbeidsinkomen die het gevolg is
van de doorvoering van beheersbepalingen, ook uitgedrukt in een
afname per hamet beheersbepalingen. Gemiddeld voor het gehele
proefgebied geldt dat de groep bedrijven <30 ha en de groep
bedrijven >30 ha onderling weinig verschillen inhet percentage
grond met beheersbepalingen. Onder deze omstandigheden blijkt de
afname van het inkomen per ha met beheersbepalingen bijde
kleinere bedrijven groter te zijn dan bij de grotere bedrijven.
Beschouwing per bedrijfsgroep leert dat de afname van het inkomen
per hamet beheersbepalingen sterk toeneemt,wanneer het
percentage grond met beheersbepalingen toeneemt (ziebijv.
Noordlaren, binnenkom <30ha :circa 1500 gld/ha).
Het invoeren van beperkingen indemelkproduktie blijkt bijde
Harense melkveehouders niet.alleen te leiden tot een niet onbe
duidende daling van het arbeidsinkomen, maar ook tot een afname
van de beloning per gewerkt,uur.Bijde overwegend extensieve
bedrijfsvoering op de Harense bedrijven was dit effect wel te
verwachten. Ondanks de relatief grote gemiddelde bedrijfsoppervlakte isde gemiddelde bedrijfsomvang als gevolg van dit
extensieve grondgebruik relatief laag. Onder deze omstandigheden
komen EG-maatregelen om de overproduktie terug tedringen extra
hard aan.Het toch al geringe produktieniveau wordt,nog verder
teruggedrongen zonder dat dit kan worden gecompenseerd door een
sterke teruggang van de post krachtvoerkosten (zoals bijde
bedrijven met een hoge veebezetting veelal wel het gevalis).
Tevens blijkt het nadelige effect van beheersbepalingen af te
nemen naarmate de bedrijven reeds uit andere hoofde met produktiebeperkingenworden geconfronteerd. Bij produktiebeperkende
maatregelen die leiden tot een 18% lagere melkveebezetting,
blijft er alleen bij de groep bedrijven met een gemiddeld zeer
hoog percentage grond met beheersbepalingen nog sprake van een
substantieel additioneel effect van beheersbepalingen; in casu
bijdegroep Noordlarense binnenkom-bedrijven <30 ha. Daar de
doorgerekende modellen gebaseerd zijn op degemiddelde situatie
van een bedrijfsgrootteklasse, moet er rekening mee worden
gehouden, dat het beeld voor bepaalde individuele bedrijven
beduidend negatiever kan uitvallen.
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7.3

Evaluatiesbijgeschatteverkavelingssituatie 1998

Bijdeopzetvanhetonderzoek isdebehoefteaaninzichtinde
waarschijnlijkeontwikkelingvandeagrarischebedrijfsstructuur
onderkend.Ditinzichtisnodigomzichttekrijgenopdeontwikkelingsmogelijkhedenvandelandbouwbedrijvenopmiddellangetermijn (over10-15jaar). Inhoofdstuk6isbeschrevenwelkewegis
bewandeldomtoteenschattingtekomenvandeagrarische
bedrijfsstructuurdiebijbepaaldevooronderstellingen in1998
magwordenverwacht.Dezegeschattebedrijfsstructuur vormtde
basisvoorhetschattenvandeverkavelingssituatie 1998voorhet
alternatiefwaaringerichtekavelconcentratie-maatregelenachterwegeblijven (zgn.autonomeontwikkeling)envoorhetalternatief
waarinviaingrepenindelandinrichtingverbetering indeverkavelingwordtgebracht (nieuwetoedeling).
Eenvandegeformuleerdevooronderstellingen isdathetBureau
BeheerLandbouwgronden (BBL)50%vandelandbouwgrond dieinde
periode1982-1998vrijkomt,zalaankopenvoorreservaatsvorming.
Indezeparagraafwordt,beschrevenhoedebedrijfstechnischeen
bedrijfseconomische consequentiesvandegeschattebedrijfsstructuurenbedrijfsverkavelingsstructuurmetbehulpvanhet
rekenprogrammaAGREVALvoordetweeonderscheidenverkavelingssituatieszijndoorgerekend.Ookvoor1998isvoordegrondendie
binnendereservaatsgrenzen liggen,uitgegaanvaneennettoproduktieniveauvan5000kVEMzonderen3000kVEM metbeheersbepalingen.
Deberekeningsresultatenwordenopdezelfdewijzegepresenteerd
alsindevoorgaandeparagraaf,datwilzeggen intabel 16worden
degemiddeldewaardengegevenvoorhetgeheleproefgebiedHaren
(zieookfig.6).Dewaardenperbedrijfsgroepwordenweergegeveninaanhangsel3enwel inhetrechterblokvandetabellen25
t/m 27.Ookdeopbouwvandetabellen isanaloogaandieinde
vorigeparagraaf.
Alsdebedrijfsstructuur zichindekomendejarenontwikkelt
overeenkomstigdeprognosedie indezestudiealsuitgangspuntis
gekozen,danbiedendetabelleninteressanteinformatieoverde
verwachtingendiedebedrijvenopmiddellange termijnmogenkoesteren.Vergelijkenwedeautonomeontwikkeling 1998,weergegeven
intabel 16,metdeuitgangssituatie 1981,weergegevenin
tabel 15,danzienweallereerstdatdedebewerkelijkheidin
1998bijautonomeontwikkelingnietnoemenswaard verschiltvan
dievandeuitgangssituatie 1981.Gemiddeldoverhetgehele
proefgebiedgenomenishetgunstigeeffectvaneennieuwe
toedelingookvaneengelijkeordevangrootte.Tabel 27(in
aanhangsel3)laatziendatdegroepNoordlarensebinnenkombedrijvenhieropeenuitzonderingvormt.Ditlaatzichalsvolgt
verklaren.Hettoekomstigereservaatsgebied datinhetdorpsbehorenNoordlarenisgelegen,strektzichtotzeerdiepinde
polderuit.Daardoorkomenterplaatsezeerlangekavelafstanden
voor.Bijdenieuwetoedeling1998zijnjuistdezeverafgelegen
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abel 16 Invloed van verkavelingstoestand, beheersbepalingen en melkquotering op
arbeidsbehoefte (in uren)en arbeidsinkomen (in guldens); gemiddelde
waarden voor 1998voor gehele proefgebied Haren (EXCLUSIEF BEHEERSVERGOEDINGEN).
1998
autonome ontwikkeling nieuwe toedeling
bedrijfsgroottegroep (ha)
aantal bedrijven
gemiddelde oppervlakte cult.gr. (ha)
gemiddelde oppervlakte met mogelijk
beheersbepepalingen (ha)
arbeidsbehoeftet.o.v. optimale
verkaveling {%)
GEEN BEPERKING MELKPRODÜKTIE
arbeidsbehoefte per bedrijf:

- zonder beheersbepalingen
- met beheersbepalingen
afname per hamet beperking
arbeidsinkomen perbedrijf:
- zonder beheersbepalingen
- met beheersbepalingen
afname perhamet beperking
arbeidsinkomen peruur:
- zonder beheersbepalingen
- met beheersbepalingen

< 30
22
22,30

<30
22
22,35

>30
11
41,50

4,54

10,03

1,80

> 30
11
41,70
2,03

128

132

3 866
3 723

5 289
5 079

3 589
3 534

4 975
4 958

31

21

31

8

34 719
30 908

80 735
73 172

45 579
44 009

103 042
102 593

839

754

872

221

8 98
7 99

15 26
14 41

12S

12, 70
12 45

20,71
20,69

9% BEPERKING MELKPRODÜKTIE
arbeidsbehoefte per bedrijf:

- zonder beheersbepalingen
- met beheersbepalingen
afname per hamet beperking
arbeidsinkomen perbedrijf:
- zonder beheersbepalingen
- met beheersbepalingen
afname perhamet beperking
arbeidsinkomen peruur:
•-zonder beheersbepal ingen
- met beheersbepalingen

3 726
3 629

5 114
4 970

3 453
3 420

4 807
4 790

21

14

18

8

29 077
27 191

69 616
68 017

39 520
38 784

90 817
90 442

415

159

409

185

7 80
7 49

13 61
13 69

11 45
11 34

18,89
18,88

18% BEPERKING MELKPRODÜKTIE
arbeidsbehoefte per bedrijf:

- zonder beheersbepalingen
- met beheersbepalingen
afname perhamet beperking
arbeidsinkomen perbedrijf:
- zonder beheersbepalingen
- met beheersbepalingen
afname perhamet beperking
arbeidsinkomen peruur:
- zonder beheersbepalingen
- met beheersbepalingen

3 585
3 507
17

4 940
4 823
12

3 321
3 297

22 726
22 011
157

57 167
56 627
54

32 781
32 515

6,34
6,28

11,57
11,74

13

148
9 87
9 86

4 640
4 622
9
77 537
77 278
128
16,71
16,72
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grondenbijvoorrangaanBBLtoegedeeld,watgunstiguitwerktop
degemiddeldekavelafstandvandegronddieaandebedrijvenis
toegedeeld.Dituitzichonderandereineenduidelijksterkere
afnamevandebewerkelijkheid bijdezebedrijfsgroep.Hetvorenstaandeneemtnietweg,datdeverkavelingssituatie vanalle
groepenbinnenkom-bedrijven (dusookvandeNoordlarensegroepen)
natoedelingduidelijkachterblijftbijdievandepolderbedrijven.Uitde3ekopregelvandetabellenblijktdathetgehanteerdeuitgangspunt,waarbijgronddiedoorBBLisaangekocht,
bijvoorrangbinnendegrenzenvandereservaatsgebiedenwordt
toegedeeld,voordemeestebedrijfsgroepenleidttoteentoedelingmetzeerweiniggrondenmetmogelijkebeheersbepalingen.
DegroepNoordlaren-binnenkom <30havormthieropechtereen
uitzondering.Bijdezegroepzijnnamelijkrelatiefveelgronden
ingebruikdiereedsin1981ineigendom toebehoordenaaneen
natuurbeschermingsorganisatie endieuitdienhoofdebinnenhet
toekomstigereservaatsgebied zijntoegedeeld.Verderblijktuit
tabel16duidelijkdatdevooruitzichtenvoordegroterebedrijven (>30ha)beterzijndanvoordekleinere (<30ha).Debeste
vooruitzichtenhebbendegroterebedrijvenmetbedrijfsgebouwen
indepolder (i.e.degroepOnnen-polder>30ha), zekerwanneer
zijkunnenprofiterenvaneennieuwekaveltoedeling.Ookde
kleinereOnnensepolderbedrijvenprofiteren inzeersterkemate
vaneennieuwetoedeling.Bijdezebedrijfsgroepblijfthette
behalenuurloonechteronbevredigend,doordatdebedrijfsgrootte
ontoereikend isbijdegepraktiseerdeextensievebedrijfsvoering.
Eennogonaantrekkelijkerperspectiefwordtechtergebodenaande
groepenkleinerebedrijvenmetbedrijfsgebouwenindedorpskom.
Wanneerhetdoorvoerenvanbeheersbepalingengepaardgaatmeteen
nieuwekaveltoedeling,zullendezebeheersbepalingenbijafwezigheidvanmelkquoteringsmaatregelen voorbijnaallebedrijfsgroepenleidentoteenverlagingvanhetarbeidsinkomen,rond
225gldperbeperkteha.Degeringehoeveelheid grondmet
beheersbepalingendiebijdebedrijveningebruik is,maaktdat
hetnadeligeeffectophetarbeidsinkomenenophettebehalen
uurloonslechtsgeringis.Zoalsreedseerder isopgemerktmaakt
degroepNoordlarensebinnenkom-bedrijven<30hahieropeenuitzondering.Ooknaeennieuwetoedelingblijfthetpercentage
grondmetmogelijkebeheersbepalingen relatiefhoog.Ditiser
debetaandatdezegroepeeninkomensafnamete.zienblijftgeven
vanmeerdan1200gldperbeperkteha.
Wanneerdebedrijvenookin1998noggeconfronteerdwordenmet
produktiebeperkendemaatregelen,leidtdit-zoalsoverigenswel
teverwachtenwas-toteennietonaanzienlijkeverlagingvanhet
arbeidsinkomenenhettebehalenuurloon.Onderdieomstandighedenneemtechterhetnadeligeeffectvanhetdoorvoerenvan
beheersbepalingenaf.DitgeldtvooralvoordegroepNoordlarense
binnenkom-bedrijven<30ha;bijeenproduktieverlagingmet 18%
isdediscrepantie tussenhetgemiddeldevandezegroepende
gemiddeldewaardevoorhetgeheleproefgebiedverdwenen.Uiteraardgeldtookhierdatindividuelebedrijvenmet"extreme"
omstandighedeneenafwijkendbeeldtezienkunnengeven.
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Fig. 6Gemiddeld arbeidsinkomen per bedrijfsinkomen in 1981 en in 1998.
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7.4

Invloedvanontwikkelingen indebedrijfsstructuur

Indevoorgaandeparagraafzijnmodelberekeningenuitgevoerd
uitgaandevaneenbedrijfsstructuureneenverkavelingsstructuur
diehunbasisvindenineenprognosedieBouma (1989)heeftuitgevoerdmetbetrekkingtotdeontwikkelingvandeagrarische
bedrijfsstructuurinHarentot1998.Deprognosegaatuitvande
vooronderstellingdatdehelftvandegronddieindeperiode
1982-1998doorbedrijfsbeëindigingofbedrijfsverkleiningvrijkomtdoorhetBureauBeheerLandbouwgronden (BBL)wordtaangekochtvoorreservaatsvorming.Doordeberekeninngsresultatendie
indediversetabellenvandevorigeparagraafzijnweergegeven,
metelkaartevergelijkenkaneenindrukwordenverkregenoverde
ontwikkelingsmogelijkheden vandehoofdberoeps-rundveebedrijven
opmiddellangetermijn.Uiteraardkanditnietmeerdaneen
eersteindrukzijn,daardenieuwontstanesituatienahetimplimenterenvaneenEG-produktiebeperkingsbeleidnogweinigdoorzichtigis.Ditgeldtzowelvoordeevolutievanditbeleidals
voordeeffectenvanditbeleidopdeontwikkelingvande
bedrijfsstructuur.Bijhetuitvoerenvandeprognosekonmet
bedoeldeeffectennoggeenrekeningwordengehouden.Uitde
tabellenvaltoptemaken,dateroverallebeschouwde
bedrijfsgroepengemiddeldeenafnamevandebedrijfsgroottemoet
wordenverwacht.Overdebeschouwdeperiodeneemtditalgemene
gemiddeldeafvan29,9hatot28,7ha.Hierkomtdeaanwezigheid
vanBBLaandevraagzijdevandegrondmarktduidelijktotuiting.
VolgensdeprognosevanBouma ishetaanbodopdeagrarische
grondmarktvooreengroterdeelafkomstigvanverkleinende
bedrijvendanvanbeëindigendebedrijven.EenBBL-aankoopbeleid
datresulteertinhetaankopenvan50%vandeaangebodengrond
heeftonderdezeomstandighedenpersaldoeenbedrijfsverkleinend
effect.Hierbijblijktdetendenstebestaan,datdekleinere
bedrijvengemiddeld inoppervlakte teruglopenendegrotere
bedrijveneenlichtestijgingvandebedrijfsoppervlakte tezien
geven.Degemiddeldeoppervlaktecultuurgrondvandebedrijven
<30hadieindemodelberekeningenzijnopgenomen,looptterug
van23,8hain1981naar22,3hain1998.Voordebedrijven>30
hastijgthetgemiddeldevan39,8naar41,5ha.
Degroepbedrijvenwaarvoordevooruitzichtenopmiddellangetermijnredelijkgunstiglijkentezijn,zijndegroterebedrijven
metbedrijfsgebouwen indepolder.Wanneernacirca15jaar
BBL-grondaankoopeennieuwetoedelingwordtgerealiseerd,waarbij
degrondendiedanbijBBLineigendom zijn,binnendereservaatsgrenzenwordengebracht,zalvoordezegroepgroterepolder
bedrijvenhetverwervenvaneenzogenaamdparitair inkomenin
zichtkunnenkomen.Ditvooruitzichtgeldtechterslechtsvoor
circa 15%vandehoofdberoeps-rundveebedrijven dieinheteigenlijkestudiegebiedzijngevestigd.Vandeoverigebedrijven
blijftcirca 15%alshandicaphouden,datzebijeenvoldoende
bedrijfsgrootteooknaeennieuwetoedelinginslechteverkavelingsomstandighedenblijvenverkeren.Voorcirca35%geldtdatze
onvoldoendeoppervlaktehebben.Deresterende35%vandebedrijvenblijftmetbeidehandicapsgeconfronteerd.
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Om eenvisueel beeld te geven van de teverwachten inkomenspositie zijn de berekende arbeidsinkomens voor de opties die in
devorige paragrafen inbeschouwing zijn genomen, in flg. 6
weergegeven. De staafdiagrammen geven de gemiddelde waarden voor
vier naar bedrijfsoppervlakte en ligging van de bedrijfsgebouwen
onderscheiden groepen, en wel diagram A voor het peiljaar 1981 en
diagram Bvoor het peiljaar 1998.Bij de interpretatie van deze
grafieken moet steeds de arbeidsinzet die voor het verwerven van
het aangegeven arbeidsinkomen benodigd is,mede in beschouwing
worden genomen.Vooral voor de kleinere bedrijven isde vereiste
arbeidsinzet (per eenheid van oppervlakte en vooral per eenheid
product) relatief zeer hoog,ook na het uitvoeren van een nieuwe
toedeling.

7.5

Gebruik van reservaatsgrond door rundveebedrijven

Inde voorgaande paragraaf isnagegaan welke perspectieven er op
middellange termijn voor de blijvende bedrijven zijn bij een
BBL-aankoopbeleid dat op reservaatsvorming isgericht.Alsmaatregelen om tekomen tot vermindering van het sterk versnipperde
grondgebruik achterwege blijven, blijkt dit perspectief voor
bijna alle bedrijven weinig rooskleurig te zijn.Maar ook nahet.
uitvoeren van een nieuw toedelingsplan zullen de vooruitzichten
voor zeer veel bedrijven tewensen overlaten. De vraag kan worden
gesteld of de bestaansmogelijkheden van de blijvende bedrijven
verder kunnen worden verbeterd door aangekochte reservaatsgronden
additioneel aan de bedrijven toe tevoegen. Het aangepaste agrarische gebruik van deze additionele gronden zou gericht moeten
zijn op een adequate vervulling van de toegekende natuurfunctie(s).
Met betrekking tot het aangepaste gebruik worden dezelfde
beheersvoorwaarden gesteld als gelden voor de gronden met
beheersbepalingen die tot de eigen bedrijfsoppervlakte behoren
(zie hiervoor 7.1).Dit houdt indat ook de netto-grasproduktie
van de reservaatsgrond 3000kVEM per ha per jaar bedraagt endat
het ruwvoer dat op de reservaatsgrond wordt gewonnen niet
geschikt isvoor hoog-produktief melkvee. Inde situatie zonder
beperking van demelkproduktie wordt de veestapel bij toevoeging
van reservaatsgrond uitgebreid met een aantal dieren dat ophet
produktieniveau van de reservaatsgrond isafgestemd. Inde hier
doorgerekende situatie komt dit neer op 3000/2730 = 1 , 1 0 gve per
toegevoegde ha,waarvan 0,83 melkkoe. Rekening houdend met het
hoge niveau van ruwvoervoorziening inhet gebied zijnwe er van
uitgegaan dat de som van beheers-en reservaatsgronden die bij
een bedrijf ingebruik zijn, niet groter mag zijn dan 10% van de
totale bedrijfsoppervlakte. Deze randvoorwaarde voor de toevoeging van additionele reservaatsgrond moet voorkomen dat er ophet
bedrijf meer beperkt bruikbaar ruwvoer wordt gewonnen dan er aan
de veestapel kanworden vervoederd.
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Bijproduktiebeperkendemaatregelenkunnendebedrijvenmet
betrekkingtothuntotaleruwvoervoorziening ineenoverschotsituatiekomenteverkeren.Aangenomen isdatinditgeval
getrachtwordtditsurplustotvalorisatietebrengendoorhet
ruwvoernaareldersteverkopenofdoordejongveestapel uitte
breiden.Opgemerktmoetechterwordendatnochhetverkopenvan
ruwvoer,nochhetaanhoudenvanmeerjongveedanvooreennormale
instandhoudingvaneenhoog-produktieveveestapelvereistis,in
eenregiometeenrelatiefextensievebedrijfsvoeringaantrekkelijkisengemakkelijk leidttotafzetproblemen.Opgrondvan
dezeoverwegingen iserindeberekeningenvanuitgegaandatde
opbrengstvanruwvoerofjongveedatnaareldersmoetworden
afgezet,een25%lagereopbrengstheeftdanbijvalorisatiebinnenheteigenproduktieproceskanwordenverwezenlijkt.
Eenalternatiefomhettoevoegenvanreservaatsgrondaanbestaandebedrijvenaantrekkelijkertemakenishettoekennenvanextra
melkrechten.Zozoukunnenwordentoegestaandaterpertoegevoegdeha4500kgheffingsvrijemelkmeerwordtgeproduceerd.Dit
houdtindatdeveestapelopbedrijvendieeengemiddeldemelkproduktievan5800kgperkoehebben,met0,8melkkoepertoegevoegdehakanwordenuitgebreid.Aansluitendopdelaatsteset
modelberekeningen-incasudeberekeningenbetreffendede
geschatteverkavelingssituatie 1998naeennieuwetoedeling(zie
tabel16)-iseensetbedrijfsmodellendoorgerekendwaarbijaan
deeigenbedrijfsoppervlakteeenadditioneleoppervlaktereservaatsgrond istoegevoegd.Deaangegeventoekenningslimiethoudt
indatbedrijfsmodellendievolgenshetnieuwe toedelingsplan
1998reeds 10%ofmeergrondmetbeheersbepalingen ingebruik
hebbenongewijzigdblijven.
Deberekeningsresultatenvandehierbeschrevenvariantenzijn
samengevat intabel 17.Indetabelzijndeberekeningsresultaten
vandegroepenNoordlaren-binnenkom <30haenOnnen-binnenkom
<30hasamengevoegd,waardooreeneenvoudigevergelijkingtussen
polderbedrijvenenbinnenkom-bedrijvenmogelijkwordt.Bijhet
beschouwenvandetabelmoet inhetoogwordengehoudendatde
bovengenoemde 10%-toekenningslimietgeldtvoordeafzonderlijke
onderliggendebedrijfsmodellenennietmeerophoefttegaanvoor
degroepsgemiddelden,zoalsdieindetabelzijnweergegeven.
Zoalsuitdetabelblijkt,zijndeberekeningenuitgevoerdvoor
tweevarianten.Indeeerstevariantzijnaandetoegekende
reservaatsgrondgeenmelkrechtenverbonden.Indetweedevariant
wordtgebruikgemaaktvandemogelijkheid omaanreservaatsgrond
diebijbedrijveningebruikwordtgegeven,eenrechtvan4500kg
heffingsvrijemelkperadditionelehatehechten.Dezehoeveelheidgoldtentijdevandeberekeningenalsmaximum-toewijzing
voordergelijkegronden.
Hetingebruiknemenvanadditionelegrondgaat-zoalste
verwachtenwas-bijelkebeschouwdevariantgepaardmeteen
toenamevandetotalearbeidsbehoefte.Wanneeropdeaangehouden
peildatum (i.e.voorjaar 1998)geenproduktiebeperkendemaatregelenmeervankrachtzijn,zalertegenoverdetoenamevande
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'abel 17 Invloed van toevoeging van reservaatsgrond op arbeidsbehoefte (in uren)
en arbeidsinkomen (in guldens) zodat na toevoeging 10% van debedrijfsoppervlakte uit grond met beheersbepalingen bestaat, met en zonder extra
melkquotum (bijNIEUWE TOEDELING 1998).
Binnenkom-bedrijven
(lb t H b )

Polder-bedr-'jven
(Ia)
bedrijfsgroottegroep (ha)
aantal bed'ijven
gem. opp. cultuurgrond (ha)
gem. opp.met mog. beheersbep.
event, toegevoegde reserv.gr.
GEEN BEPERKING MEUPR0DUKTIE*
arbeidsbehoefte per bedrijf:
zonder toevoeging reserv. grond
met toevoeging reserv. grond
extra per toegevoegde ha
arbeidsinkomen per bedrijf:
zonder toevoeging reserv, grond
met toevoeging reserv. grond
extra per toegevoegde ha
9% BEPERKING MELKPR0DUK7IE
arbeidsbehoefte per bedrijf:
zonder toevoeging reserv. grond
met toev. zonder extra melkquot.
extra per toegevoegde ha
met toev. met extra melkquotum
extra per toegevoegde ha
arbeidsinkomen per bedrijf:
zonder toevoeging reserv. grond
met toev. zonder extra melkquot.
extra per toegevoegde ha
met toev. met extra melkquotum
extra per toegevoegde ha
18% BEPERKING MELKPRODUKTIE
arbeidsbehoefte per bedrijf:
zonder toevoeging reserv. grond
met toev. zonder extra melkquot.
extra per toegevoegde ha
met toev. met extra melkquotum
extra per toegevoegde ha
arbeidsinkomen per bedrijf:
zonder toevoeging reserv, grond
met toev. zonder extra melkquot.
extra per toegevoegde ha
met toev. met extra melkquotum
extra per toegevoegde ha

< 30

> 30

(ha)

< 30

15

7
22.80
0,77

44,00
1,48
2,92

[ha)

22,16
2,29
1,13

4 976
5 118
49

3 683
3 775
82

116 515
119 203
921

38 950
39 914
853

3 113
3 165
34
3 195
54

4 826

3 564

4 931

3 620

48 115
47 922

103028

3 215
3 302

58
54 852
56 605
1 161

36
4 982

53

102 224

--128

-275
106 562
1 210

50 261
1 423

49
3 658

83
34 430
34004
-377
35511

957

> 30

6
39,80
2,50
1,48

4 943
5 069

90
90991
92 557
1 058

4 760
4 848

59
4 888

86
79 954
79 190
-516
81 663
1 155

3022
3075
35
3 105
55

4677
4782
36
4832
53

3 425
3 482
50
3 520
84

4 576
4 663
59
4 704
86

41 069
40878
-126
43 219
1424

89 004
88 049
-327
92 595
1230

28 523
27 938

67 507
66 387

*Voor de aanpassing van de veebezetting zie detekst.

-517

-757

29 664
1 010

69 283
1 200
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arbeidsbehoefteeentoenamevandearbeidsopbrengststaan.Het
bereikenvaneengunstigeverhoudingtussenbeidegroothedenis
echteralleenweggelegdvoordegroep (Onnense)polderbedrijven.
Vooraldebedrijven<30hauitdezegroepkunneneenrelatief
aantrekkelijkuurloonvoordeextraaantewendenarbeidverwerven:20,02gldperadditioneeluurtegen17,06gldperbasisuur.
Zijnerin1998welproduktiebeperkendemaatregelenvankrachten
blijftdetoegewezenreservaatsgrondverstokenvaneigenmelkrechten,dangaatdestijgingvandearbeidsbehoefte reedsbij
eenproduktiebeperkingvan 9%bijallegroepsgemiddeldengepaard
meteenafnamevanhetarbeidsinkomen.Bijeenproduktiebeperking
van18 %geldtditsomberevooruitzicht (hetontvangenvaneen
negatievebeloningvoordeextrateleverenarbeidsinspanning)
noginietssterkeremate.
Onderdieomstandigheden ishetzonderaanvullendecompenserende
maatregelen ingebruiknemenvanadditionele reservaatsgronden
eenvolstrektonaantrekkelijke zaak.Wordenechteraandein
gebruiktegevenreservaatsgrondenwelmelkrechtenverbonden,
danontstaateentotaalanderbeeld.Pertoegevoegdehareservaatsgrondkandanbijnasteedseentoenamevanhetarbeidsinkomenwordenbereikt,dieinrelatietotdeextrabenodigde
arbeidaantrekkelijkkanwordengenoemd.Hettebehalenuurloon
peradditioneelarbeidsuurovertreftvoordegroeprelatiefgoed
verkaveldepolderbedrijvenruimschootshetCAO-normloon.Voor
allebedrijfsgroepen ishetvooreenuurextra-arbeid tebehalen
uurloonaanzienlijkhogerdanhetgemiddeld tebehalenuurloon
zonderextrareservaatsgrond.Concluderendkanwordengesteld,
dathettoevoegenvanextrareservaatsgrond aanbedrijvenvooral
eenaantrekkelijkezaaklijktvoordepolderbedrijven,mitsde
huidigehogearbeidsbehoeften doorhetuitvoerenvanarbeidsbesparendeinrichtingsmaatregelenwordtteruggedrongenenmits
bijeenregiemvanproduktiebeperkingaandetoetevoegenreservaatsgrondeenzekerehoeveelheidmelkrechtenkanwordenverbonden.

7.6

Invloedvandeaangehoudenrandvoorwaardenophetberekende inkomenseffectvanbeheersbepalingen

Hetberekendeeffectvanbeheersbepalingenisinsterkemate
afhankelijkvandegestelderandvoorwaarden.Omeenindrukte
gevenvandewijzewaaropendematewaarindezerandvoorwaarden
eenrolspeleniseenaantalalternatievendoorgerekend.Deze
paragraafgeeftheteffectvanwijzigingvanuitgangspuntenop
hetverschil inarbeidsopbrengst tussenbedrijvenmetenzonder
beheersbepalingen.Hiertoezijnsteedstweebedrijfsmodellen
doorgerekend,namelijkeenbedrijfvan24hameteenvoudige
mechanisatieeneenbedrijfvan36hametmodernemechanisatie.
Deverkavelingvandemodellen isgebaseerdopdehuidigetoestandinhetgebied.Tenaanzienvandesuperheffingzijnook
hierdrieniveausaangehouden,geenbeperking, 9%beperkingen
18%beperking.

7.6.] Uitgangsproduktie potentiële reservaatsgrond
In de voorgaande berekeningen iser van uitgegaan dat de fysieke
opbrengst van de potentiële reservaatsgrond als gevolg van een
minder goede ontwatering ook zonder beheersbepalingen reeds lager
isdan het gebiedsgemiddelde, namelijk slechts 5000kVEM bij 200
kg N (zie hiervoor 7.1).Ais de produktie na het invoeren van de
beschreven beheersbepalingen steeds gesteld mag worden op
3000kVFM per ha,dan zal een lagere produktie indeuitgangssituatie er toe leiden, dat de produktiedaling die door de
beheersbepalIngen wordt teweeggebracht, kleiner is.
De gevoeligheid van de berekeningsresultaten voor het niveau van
de uitgangsproduktie wordt in tabel .18geïllustreerd. Allereerst
moet worden geconstateerd dat er geen wezenlijk verschil in
grootte-orde is tussen dewaarden die inde tabel voor de twee
onderscheiden bedrijfsgroottes worden gegeven. Het effect dat het
doorvoeren van beheersbepalingen heeft op het arbeidsinkomen,
blijkt ineen stituatie zonder beperking van de melkproduktie
sterk af te hangen van het produktief vermogen van de betreffende
grond. Het instellen van beheersbepalingen op gronden met een
netto produktieniveau, dat met het netto-produktieniveau van
"vrije" gronden vergelijkbaar is (inhet studiegebied 7000 kVEM
bij 300 kgN)kan leiden tot een inkomensdaling van
Tabel 18 Invloed vanhet uitgangsproduktieniveau vande potentiële reservaatsgrond ophet arbeidsopbrengst verlagende effect van beheersbepalingen
(in guldens perhamet beheersbepalingen en >n guldens per 1000 kVEM
produktiedaling).
Uitgangsprodukt ieniveau poten
tiele reservaat sgrond (kVFM)
6000
3000

7000
4000

691
346

1230

1714

408

428

188
94

363
121

665
166

68
34

213
71

372
93

119
119

701
350

1286

1800

422

450

afname arbeidsinkomen perhamet beheersbepalingen
idem per 1000kVEM

13
13

179
90

346
115

657
164

18% BEPERKING MELKPRODUKTIE
afname arbeidsinkomen perhamet beheersbepalingen
idem per 1000kVEM

-42

59
30

199
66

353
88

4000

5000

1000

2000

kVFM-daling perha t.g.v. beheersbepalingen
2'ina-oear:jf
GFEN BEPERKING MELKPRODUKTIE
afname arbeidsinkomen perhamet beheersbepalingen 94
idem per 1000kVEM
94
%% BEPERKING MFLKPRODUKTIE
afname arbeidsinkomen perhamet beheersbepalingen 18
idem per 1000kVEM
18
18% BEPERKING MELKPRODUKTIE
afname arbeidsinkomen perhamet beheersbepalingen -37
''dem oer 1000kVEM
-37
36 ha bedrijf
GEEN BEPERKING MELKPRODUKTIE
afname arbeidsinkomen perhamet beheersbepalingen
idem per 1000kVEM
9% BEPERKING MELKPRODUKTIE

-42
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1700-1800gldperhametbeheersbepalingen.Ineensituatiemet
beperkingvandemelkproduktiewordtditnegatieveeffectsterk
gereduceerd.Wanneerdeproduktie-omstandighedenslechterzijn
danindestudieisaangenomen,kanervolgensdeberekeningen
bijeenstringentebeperkingvandemelkproduktie zelfseen
situatieontstaanwaarinhetinstellenvanbeheersbepalingeneen
positiefeffectheeftophetarbeidsinkomen (viabesparingop
kostenvoorkunstmest e.d.).

7.6.2 Veebezettingindeuitgangssituatie
Inhetvoorgaandeisdeveebezettingindeuitgangssituatiegebaseerdophetvrijlagegebiedsgemiddelde,namelijk1,84melkkoe
perhagrasland.Bijdeberekeningeniservanuitgegaandatde
grasproduktieonafhankelijkisvandeveebezetting.Ditimpliceertdatbedrijvenmeteenzwaardereveebezettingmindereigen
ruwvoerpermelkkoekunnenwinnen.
Aangenomenisdateenverlagingvanderuwvoerproduktiediehet
gevolgisvanbeheersbepalingen, ineersteinstantiezalleiden
toteenverminderingvandehoeveelheidzelfgewonnenruwvoerper
koe.Hierbijisaangehouden,datdeomvangvandeveestapel
gehandhaafdkanblijven,zolangerpergveperstalperiodeminimaal450kVEMeigenruwvoerbeschikbaar is.Pasbij onderschrijdingvanditminimumdaaltdeomvangvandeveestapel.Inwelke
matedeveebezettingindeuitgangssituatie,dieimmersvan
bedrijftotbedrijfkanverschillen,hetarbeidsopbrengstverlagendeffectvanbeheersbepalingen beïnvloedt,toonttabel19.
Tabel 19Invloed vanhetniveauvandemelkveebezetting perhaophetarbeidsopbrengst verlagende effect vanbeheersbepalingen. Afnamevanhet
arbeidsinkomenbijbeheersbepalingenop25%vandebedrijfsoppervlakte
(inguldensperhametbeheersbepalingen).
Produktiebeperking

Aantal melkkoeien perha
1,40

b e d r i j f 24 ha
0% beperking melkproduktie
9% beperking melkproduktie
18% beperking melkproduktie
b e d r i j f 36 ha
0% beperking melkproduktie
9% beperking melkproduktie
18% beperking melkproduktie

1,60

1,80

2,00

2,20

76
81
86

176
74
79

688

1903

1973

193
73

801
193

1931
193

55

157

62
66

53
59

706
173
52

2006
828
173

2074
2006
172

Daar de minimum hoeveelheid eigen ruwvoer b i j b e h e e r s b e p a l i n g e n
l a g e r g e s t e l d wordt dan de gewonnen hoeveelheid in de u i t g a n g s s i t u a t i e kan t o t op zekere hoogte h e t opbrengst-verlies a l s gevolg
van b e h e e r s b e p a l i n g e n worden opgevangen door de aankoop van e x t r a
ruwvoer. Uit de t a b e l v a l t op t e maken d a t b i j een zware v e e -
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bezetting dit minimum wordt onderschreden. Ue daardoor nood
zakelijk verminderde veebezetting heeft een sterke daiing van de
arbeidsopbrengst tot gevolg. Bijeenveebezetting van 2 - 2 , 2
melkkoeien per ha ligt deze daling inde orde van grootte van
2000gld per hamet beheersbepalingen. Voor bedrijfssituaties
waarin de verminderde eigen ruwvoerproduktie geheel kan worden
opgevangen door extra aankoop van ruwvoer, isde daiing vanhet
arbeidsinkomen bij het kleine bedrijf 170 -190gld per hamet
beperking en 160- 170gld op het grotere bedrijf. Bijbedrijfssituaties waar ook na invoering van beheersbepalingen een
ruwvoer-overschot blijft bestaan (of als gevolg van het opleggen
van melkproduktiebeperkingen ontstaat) daalt het effect tot 70à
80 gld per hamet beheersbepalingen bij dekleine bedrijven met
eenvoudige mechanisatie on tot 50 65 gld bij de grotere bedrijvenmet een zwaardere mechanisatie.

7.6.3 Minimum-hoeveelheid zelf tewinnen ruwvoer per koe
Inovereenstemming met de meest voorkomende situatie inhet
gebied is er bij de berekeningen van uitgegaan, dat een groot
gedeelte van het benodigde ruwvoer op het bedrijf zelf wordt
gewonnen. Bij het doorvoeren van beheersbepalingen is een minimumhoeveelheid eigen ruwvoer van 450kVEM per gve per stalperiode
aangehouden.
Tabel 20 illustreert hoe de keuze van het niveau van eigen ruw
voervoorziening de arbeidsopbrengst beïnvloedt. De tabel bevat de
resultaten van berekeningen met verschillende minimumniveaus van
zelf gewonnen ruwvoer per gve.Demaximumveebezetting inde
uitgangssituatie (bedrijf zonder beheersbepalingen) is gebaseerd
op 730kVEM/gve.
Tabel 20 Invloed van deminimumhoeveelheid zelf tewinnen ^uwvoer per grootveeeenheid op het arbeidsopbrengstver1agende effect van beheersbepalingen.
Afname van het arbeidsinkomen bijbeheersbepalingen op 25%van de
bedrijfsoppervlakte (in gld per hamet beheersbepalingen).
Produktiebeperking

bedrijf 24ha
0% beperking meikproduktie
9% beperking meikproduktie
18% beperking melkproduktie
bedrijf 36 ha
0% beperking melkproduktie
9% beperking melkproduktie
18% beperking melkproduktie

Minimum eigen ruwvoer (in kVEM/gve)

450

520

590

660

730

687
193
73

959
193
73

1217

1460

1692

229
73

473
73

704
73

706
172
52

999
172
52

1276

1539

1788

222
52

485
52

734
52

Het blijkt dat het arbeidsopbrengstverlagende effect van
beheersbepalingen bijeen vrije melkproduktie inzeer sterke mate

75
wordtbepaalddoordeminimumhoeveelheidzelftewinnenruwvoer
perkoe.Bijeenbeperkingvandemelkproduktiemet 9%isde
invloedalveelgeringerenbij18*beperkingisdeinvloed
geheelverdwenen.

7.6.4 Percentagegrondmetbeheersbepalingen
Hetpercentagegrondmetbeheersbepalingenvaneenbedrijfheeft
eenduidelijkeinvloedophetarbeidsopbrengst-verlagend effect
vanbeheersbepalingen.Naarmatehetpercentagegrondmetbeheersbepalingengroteris,wordthetstadiumwaarindeveebezetting
gaatdalenbijoverigensgelijkeuitgangspunten,eerderbereikt.
Deverschillendiedeonderscheidengroepsmodellen indegeproduceerdetabellentenaanzienvanhetarbeidsopbrengstverlagend
effectvanbeheersbepalingenlatenzien,zijndanookvooreen
belangrijkdeelterugtevoerenopverschillen inhetpercentage
grondmetbeheersbepalingenbijdebedrijvendieaandeonderscheidengroepsmodellentengrondslagliggen.
Tabel 21geefteenkwantificeringvanheteffectvanhetpercentagegrondmetbeheersbepalingen bijdegehanteerderandvoorwaarden.Ineensituatievanonbeperktemelkproduktiekaneentoename
vanhetpercentagegrondmetbeheersbepalingengepaardgaanmet
eenzeergrotedalingvanhetarbeidsinkomenperadditioneleha
metbeheersbepalingen.Zoismetbehulpvandegegevenwaarden
voorhet24ha-bedrijfteberekenendateenbedrijfmet50%grond
metbeheersbepalingentenopzichtevaneenbedrijfmet37,5%
grondmetbeheersbepalingeneenextrainkomensdalingheeftvan
circa2400gldperadditionelehametbeheersbepalingen.Voorhet
36ha-bedrijf looptditzelfsoptotcirca2600gldperadditionelehametbeheersbepalingen.Het isderhalveraadzaamhetpercentagegrondmetbeheersbepalingenniettehoogtelatenoplopen.Naarmateermeerstringentemelkproduktie-beperkingenvan
krachtzijn,gaathethierbeschreveneffectlaterspelen;bovendienloopthetmaximum-effect beduidendminderhoogop.
Tabel 21 Invloed van het percentage grond met beheersbepalingen per bedrijf op
het arbeidsopbrengst verlagende effect van beheersbepalingen onder de
bijdeevaluatie aangehouden randvoorwaarden. Afname van het arbeidsinkomen inguldens per hamet beheersbepalingen.
Produktiebeperking

bedrijf 24ha
0% beperking melkproduktie
9% beperking melkproduktie
18% beperking melkproduktie

Percentage beheersgrond per bedrijf
12,5

25

37,5

50

214
215
75

691
188
68

1121

1441

475
99

891
394

203
204
64

713
179
58

1172

1525

491
88

931
399

ijf 36ha
0% beperking melkproduktie
9% beperking melkproduktie
18% beperking melkproduktie
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7 . 6 . 5 P r o d u k t i e n i v e a u van de grond met b e h e e r s b e p a l i n g e n
De b e r e k e n i n g s r e s u l t a t e n d i e in t a b e l 21 z i j n weergegeven z i j n
gebaseerd op de randvoorwaarden z o a l s d i e b i j de e v a l u a t i e s t e e d s
z i j n aangehouden. Dit houdt o . a . in dat het p r o d u k t i e n i v e a u van
de gronden met b e h e e r s b e p a l i n g e n op 3000 kVEM per ha per j a a r i s
g e s t e l d . Nagegaan is wat het voor de a r b e i d s o p b r e n g s t per ha
grond met b e h e e r s b e p a l i n g e n zou betekenen a l s deze pnoduktie
500 kVEM lager zou l i g g e n , dus s l e c h t s 2500 kVEM per ha zou
bedragen. Tabel 22 g e e f t de r e s u l t a t e n van deze g e v o e l i g h e i d s berekening weer. Onderlinge v e r g e l i j k i n g van de t a b e l l e n 21 en 22
l a a t z i e n dat het a r b e i d s o p b r e n g s t v e r l a g e n d e e f f e c t b i j een
500 kVEM l a g e r e p r o d u k t i e op de gronden met b e h e e r s b e p a l i n g e n
a a n z i e n l i j k g r o t e r zou z i j n . De g r o o t t e van het v e r s c h i l i s
a f h a n k e l i j k van de gebruiksmogelijkheden. Vooral in s i t u a t i e s
waarin de e x t r a d a l i n g van de g r a s p r o d u k t i e l e i d t t o t een ( e x t r a )
v e r l a g i n g van de v e e b e z e t t i n g , i s tiet v e r s c h i l g r o o t .
l a b e l 22 I n v l o e d van het percentage grond met beheersbepal ingen per b e d r i j f op
het a r b e i d s o p b r e n g s t v e r l a g e n d e e f f e c t van beheersbepalingen b i j een
e x t r a laag p r o d u k t i e n i v e a u op de gronden met beheersbepalingen
(2500 kVEM per h a ) . Afname van het arbeidsinkomen in guldens per ha met
beheersbepalingen.
Produkt i e b e p e r k i n g

Percentage beheersgrond per b e d r i j f
1?,5

25

1102
311
178

1535
889

18% beoerking m e l k p r o d u k t i e

338
333
171

bedr1jf 36ha
0%beperking meikproduktie
9% beperking meikproduktie
18?óbeperking meikproduktie

325
326
150

1147

1607

300
222

925
209

b e d r i j f 24 ha
0% beperking m e i k p r o d u k t i e
9% beperking rne1 kprodukt; ie

37,5

222

Vergelijking van de arbeidsopbrengst bij de twee produktieniveaus
op de grond met beheersbepalingen (tabel 21 t.o.v. tabel 22)
biedt tevens de mogelijkheid dewaarde van het gras op stam te
bepalen.Tabel 23geeft een indruk van dewaarde van een kVEM
gras op de grond met beheersbepalingen inafhankelijkheid van het
percentage grond met beheersbepalingen van een bedrijf en de mate
van beperking van demelkproduktie. Uiteraard geiden deze waarden
alleen bij degehanteerde randvoorwaarden.
Dewaarde van het gras isafhankelijk van deaanwendingsmogelijkheden en dewinningskosten. Voorkomt het gras de noodzaak om de
melkveebezetting te verlagen, dan isdewaarde 0,82 tot 0,86 gld
per kVEM. Kan ze dienen om op aankoop van ruwvoer te sparen dan
is dewaarde nog ongeveer 24gld. Iser een ruwvoeroverschot op
het bedrijf, dan moet het overschot elders worden afgezet. Indat

50

1850
1300
802

1955
1360

829
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Tabel 23Waarde inbedrijfsverband van grasvan grond met beheersbepalingen in
guldens per kVEM netto bijverschillende percentages grond metbeheersbepalingen.
Produktiebeperking

Percentage beheersgrond per bedrijf
12,5

b e d r i j f 24 ha
0% b e p e r k i n g m e l k p r o d u k t i e
9% b e p e r k i n g m e l k p r o d u k t i e
18% b e p e r k i n g m e l k p r o d u k t i e

25

37,5

50

0,25
0,25
0,17

0,82
0,25
0,22

0,83

b e d r i j f 36 ha
0% b e p e r k i n g m e l k p r o d u k t i e
9% b e p e r k i n g m e l k p r o d u k t i e

0,24

0,87

0,87

0,24

0,24

0,87

0,86
0,86

18% b e p e r k i n g m e l k p r o d u k t i e

0,17

0,22

0,24

0,86

0,83
0,24

0,82
0,82
0,82

geval daalt de waarde t o t circa 0,17 gld per kVEM. Het verschil
tussen deze waarde en de verkoopwaarde (75% van 0,35 gld =
0,27 gld) wordt veroorzaakt door de winningskosten. Deze winnlngskosten zijn afhankelijk van de verkavelings- en de ontw a t e r i n g s s i t u a t i e . Ook speelt het mechanisatieniveau een r o l ,
maar de invloed hiervan b l i j k t niet groot te zijn (vergelijk het
24 ha- en het 36 h a - b e d r i j f ) . Er moet rekening mee worden gehouden, dat de arbeid die voor de winning moet worden ingezet, nog
niet is verdisconteerd.

7.6.6 P r i j s van aangekocht ruwvoer
In de berekeningen is uitgegaan van een p r i j s voor aangekocht
ruwvoer van 0,35 gld per kVEM. Daar deze p r i j s de l a a t s t e jaren
aanzienlijk is gedaald, is nagegaan wat het effect is van een
verdere p r i j s d a l i n g r e s p e c t i e v e l i j k een herstel van de p r i j s .
Aangenomen i s dat de p r i j s van krachtvoer dezelfde trend volgt.
Dit geldt ook voor de p r i j s van eventueel o v e r t o l l i g ruwvoer. Als
basis voor deze c a l c u l a t i e zijn de voeraankopen/-verkopen b i j
verschillende percentages grond met beheersbepalingen gehanteerd.
De berekeningsresultaten zijn weergegeven in tabel 24.
Tabel 24 Afname van het a r b e i d s o p b r e n g s t v e r l a g e n d e f f e c t van beheersbepalingen
b i j een d a l i n g van de r u w v o e r p r i j s met 0,05 g l d per kVEM ( i n guldens
per ha met b e h e e r s b e p a l i n g e n ) .
Produkt i e b e p e r k i n g

Percentage beheersgrond per b e d r i j f
12,5

25

37,5

50

0% b e p e r k i n g m e l k p r o d u k t i e

90

60

34

9% b e p e r k i n g m e l k p r o d u k t i e
18% b e p e r k i n g m e l k p r o d u k t i e

90
67

90
67

71
74

21
47
63
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Een prijsdaling van het ruwvoer met 0,05 gld per netto kVEM doet
het negatieve effect van beheersbepalingen op de arbeidsopbengst
met 21 tot 90gld per ha afnemen. Een even grote stijging van de
voerprijs heeft het omgekeerde effect.
Uit deweergegeven gevoeligheidsberekeningen blijkt dat de berekeningsresuLtaten van de modelberekeningen sterk afhangen van de
aangenomen randvoorwaarden. Alvorens devraag tekunnen beant
woorden inwelke mate de bevindingen van dit onderzoek overdraag
baar zijn naar gebieden met soortgelijke problemen, zal de vraag
gesteld moeten worden inhoeverre de gebieds-en bedrijfsomstandigheden inovereenstemming zijn met de randvoorwaarden die in
deze studie zijn aangehouden.
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CONCLUSIES

Hetuitgevoerdeonderzoek steltonsinstaatconclusieste
trekkenalsantwoordopdegesteldeonderzoeksvragen.Hierbij
moeteropwordengewezendatdeessentievansommigevragendoor
deontwikkelingendiezichtijdensdeduurvanhetonderzoekhebbenvoltrokken,welenigszinsgewijzigdzijn.Ditgeldtvooral
voordeeerstevraag:Welkeinvloedheeftdetenuitvoerlegging
vanhetvoorgenomenrelatienotabeleid opdebestaansmogelijkheden
vandehuidigeagrarischebedrijven,i.e.dehoofdberoepsrundveebedrijven?
Inhetvoorjaarvan1985namhetprovinciaalbestuurdebeslissingomnietmeerdeverwervingvan1200hareservaatsgrondals
explicietebeleidsdoelstelling tekiezen,maarvoorlopigte
volstaanmethetaanwijzenvan475haenhetreserverenvancirca
125hareservaatsgebied.Ditbetekendevoordeagrarischebedrijveneenzeergroteverlichtingvanhetprobleem.Ookdoorde
invoeringvandemelkquotering in1984kwamdeproblematiekin
eengewijzigdperspectief testaan.Alsbijdebeantwoordingvan
degeformuleerdevraagwordtuitgegaanvanditgewijzigdeperspectief,kunnendevolgendeconclusieswordengetrokken:
-Dehuidigeextreemversnipperde liggingvandegrondleidt
ondankseenextensiefgrondgebruik toteenhogearbeidsbehoefte
perha.Hierdoor isdearbeidsbehoeftepereenheidproduktzeer
hoogenderhalvehetgemiddeld tebehalenuurloonzeerlaag.
Ditheefteensterknadeligeinvloedophet.arbeidsinkomenvan
debedrijven.Voorbijnaallebedrijfsgroepenzalhetverwerven
vaneenvoldoendearbeidsinkomenbijeenredelijkteachten
arbeidsinzetproblematischblijven,zolangeenverbeteringvan
deverkavelingstoestanduitblijft.
-Bijhettenuitvoer leggenvanhetvoorgenomenrelatienotabeleid,waarbijhet475hagroteteverwezenlijkenreservaatsgebiedgeprojecteerd isopgrondenmeteenlagerproduktieniveau,zullenvooraldebedrijvenmeteenhoogpercentage
grondmetbeheersbalingenwordengeconfronteerd meteenaanzienlijkedalingvanhetarbeidsinkomenperhametbeheersbepalingenenvanhetterealiserenuurloon.Hierbijisnog
geenrekeninggehoudenmeteeneventuelebeheersvergoeding.
-Ondanksdelandelijkgezienrelatiefgrotegemiddeldebedrijfsoppervlaktevandebedrijven isdegemiddeldebedrijfsomvang
alsgevolgvanhètextensievegrondgebruik relatief laag.Onder
dezeomstandighedenkomenEG-maatregelenomdeoverproduktie
terugtedringenextrahardaan.Hettochalgeringeproduktieniveauwordt nogverderteruggedrongenzonderdatditkanwordengecompenseerd dooreensterketeruggangvandepostkrachtvoerkosten (zoalsbijdebedrijvenmeteenhogeveebezetting
veelalwelhetgevalis).
-Hetnadeligeeffectvanbeheersbepalingenneemtafnaarmatede
bedrijvenreedsuitanderehoofdemetproduktiebeperkingen
wordengeconfronteerd.Bij18%verplichtereductievande
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melkproduktie hebben alleen bedrijven met een zeer hoog percen
tage gronden met beheersbepalingen nog temaken met een
substantieel additioneel beheersbepalingen effect.
De tweede onderzoeksvraag luidde:
Inwelke mate kunnen de bestaansmogelijkheden van deze bedrijven
worden verbeterd door demaatregelen inhet kader van het
relatienotabeleid vergezeld te doen gaan met ingrepen inde
verkaveling?
Vanwege de hoge natuur- en landschapswaarden van het gebied iser
bij het toedelingsonderzoek dat isuitgevoerd om deze vraag te
kunnen beantwoorden, van uitgegaan dat de nieuwe toedeling plaats
vindt bij ongewijzigde topografie en zonder aanpassing van het
ontsluitingsstelsel en het ontwateringsstelsel. De resultaten van
dit onderzoek en de daarop uitgevoerde bedrijfseconomische
evaluatie leiden tot de volgende conclusies:
- Door een nieuwe toedeling kan het gemiddelde aantal kavels
sterk worden teruggedrongen vooral bij de bedrijven met
bedrijfsgebouwen inde polder.
- Bij deze polderbedrijven kan een hoog percentage van de
bedrijfsoppervlakte als huiskavel worden toegedeeld (gemiddeld
70%). Bij de binnenkombedrijven (vooral veel voorkomend inhet
dorpsbehoren Noordlaren) ligt dit percentage veel lager (gemiddeld slechts15%).
- De nieuwe toedeling zal de bedrijfsresultaten van de polderbedrijven aanzienlijk verbeteren. Voor de binnenkombedrijven
zal deverbetering veel geringer zijn.De onmogelijkheid om aan
deze binnenkombedrijven voldoende grond bijhuis toe tewijzen,
verhindert hier een zodanige verbetering van de bedrijfstoestand, dat een redelijk arbeidsinkomen per uur bereikbaar
wordt.
De directe aanleiding voor het starten van het onderzoek was de
onzekerheid onder de agrariërs over de ontwikkelingsmogelijkheden
van hunbedrijven bij een beleid van het Bureau Beheer Landbouwgronden dat isgericht op het verwerven van de beoogde oppervlak
te reservaatsgronden tijdens een vrij lange aankoopperiode. Dit
maakt de derde onderzoeksvraag tot demeest essentiële. De vraag
luidde: Welke gevolgen voor de verkavelingssituatie en de daarvan
afhankelijke bedrijfsomstandighedenmogen op middellange termijn
(over 10-15 jaar)worden verwacht van een ontwikkeling van de
bedrijfsstructuur die door een bepaald aankoopbeleid wordt geïnduceerd? Deze vraag geldt voor twee alternatieve vooronderstellingen: autonome ontwikkeling tegenover het uitvoeren van een
nieuwe toedeling.
Voor het beantwoorden van deze vraag isuitgegaan van de aanname
dat de bedrijfsstructuur zich inde periode 1982-1998 ontwikkelt
zoals door Bouma (1989) isvoorspeld met de zogenaamde Monte
Carlo-prognosemethode. Van deze prognose isde 50%BBL-variant
gebruikt (50%van de grond die op de grondmarkt komt,wordt door
BBL gekocht voorreservaatsvorming).
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Hetverkavelingsonderzoekendebedrijfseconomischeevaluatie,
gerichtopdegeprognostiseerdesituatiein1998leidentotde
volgendeconclusies:
-WanneerdebedrijfsstructuurzichalsgevolgvanhetverondersteldeBBL-aankoopbeleid indeperiodetot1998ontwikkeltals
doorBouma (1998)isgeprognotiseerd,magwordenverwachtdat
allegrondendiebenodigd zijnvoordevormingvandereservatenwaarvandebegrenzingdoordeWerkgroepLandelijkGebied
Haren (1984)isaangegeven,in1998kunnenzijnverworven.
-AJsgevolgvanhetaankoopbeleid vanBBLzaldegemiddelde
bedrijfsoppervlaktevandeblijvendehoofdberoeps-melkveebedrijventussen1882en1998afnemen.
-Dein1998teverwachtenverkavelingstoestand vandebedrijven
zalnietnoemenswaardverschillenvandeverkavelingstoestand
1981.
-Ookheteffectvaneennieuwetoedelingzal,gemiddeldoverhet
geheleproefgebied beschouwd,vaneengelijkeordevangrootte
zijn.
-Denieuwetoedeling1998leidtvoordemeestebedrijfsgroepen
toteenzeersterkeverminderingvandegrondenmetbeheersbepalingendiebijhetbedrijf ingebruikzijn.Degroep
Noordlaren-binnenkom <30havormthieropeenuitzondering.
-Bijeenbedrijfsstructuureneendaarbijbehorendebedrijfsverkavelingsstructuurdieovereenkomenmetdegemaakteprognoses,zalookvoor1998geldendateeneventueel vankracht
blijvenvandeEG-melkquoteringhetarbeidsinkomenvande
extensiefgevoerdebedrijvensterknegatiefzalbeïnvloeden.
-Alsdemelkveebedrijven inhetkomendedecenniumgeconfronteerdblijvenwordenmeteenmelkquotering,zullendebedrijfseconomischeeffectenvanbeheersbepalingenvoorvelebedrijven
betrekkelijkgeringblijven.Bijzeerstringenteproduktiebeperkingenzullendezeeffectenzelfsnogslechtsaanwezig
zijnbijbedrijvendieooknaeeneventuelenieuwetoedeling
eengrootgedeeltevanhunbedrijfsoppervlakteonderbeperkende
voorwaardenmoetenexploiteren.
-Voordegroepgroterebedrijvenmetbedrijfsgebouweninde
polderlijkendevooruitzichtenopmiddellangetermijnnahet
realiserenvaneennieuwetoedelingredelijkgunstigtezijn.
Ditbetreftechterslechtscirca 15%vandeinhetstudiegebied
gevestigdehoofdberoeps-rundveebedrijven. Bijcirca 15%vande
bedrijvenblijftooknaeennieuwetoedelingdeverkavelingssituatieeengrotehandicap,i.e.hettegeringepercentage
grondbijhuis.Circa 15%heefteenonvoldoendebedrijfsoppervlakte.Voordeoverige35%geldenbeidegenoemdehandicaps.
-Bijrealisatievanhetvooronderste]deBBL-aankoopbeleidten
behoevevanreservaatsvorming zalhetfeitelijk realiserenvan
devoorgesteldereservaten,wanneerditomstreeks1998zijn
beslagkrijgt inhetkadervaneenherinrichting,landbouwkundiggeziengeenernstigedirectegevolgenbehoeventehebben.Volgensdeberekeningenzalhetnakomenvanbeheersbepalingenopdeweinigegrondendiebinnendereservaatsgrenzennoginlandbouwkundiggebruikblijven,nietleidentoteen
groteachteruitgangvandearbeidsopbrengst ophetdesbetref-
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fende bedrijf (hierbij is een eventuele vergoeding die aan het
nakomen van beheersbepalingen isgekoppeld, nog buiten
beschouwing gebleven). Een en ander laat onverlet dat het beeld
voor een individueel bedrijf met relatief veel grond met
beheersbepalingen minder positief zal uitvallen.
- Indirect moet van de voorgenomen reservaatsvorming wel een
nadelig effect op de ontwikkelingsmogelijkheden van de bedrijven worden verwacht. Doordat de helft van alle landbouwgrond
die door bedrijfsbeëindiging en bedrijfsverkleining op de markt
komt, door het.Bureau Beheer Landbouwgronden voor reservaats
vorming wordt opgekocht, wordt het vooral de kleinere bedrijven
onmogelijk gemaakt inomvang toe tenemen.
De laatste onderzoeksvraag luidde:
Inhoeverre kunnen de bestaansmogelijkheden van blijvende landbouwbedrijven worden verbeterd, wanneer reservaatsgronden die
door aankoop beschikbaar zijn gekomen, (tijdelijk) onder beperkende voorwaarden aan deze bedrijven ingebruik worden gegeven?
Het onderzoek leidt met betrekking tot deze vraag tot de volgende
conclusie:
Het additioneel ingebruik geven van reservaatsgronden aan
landbouwbedrijven die als gevolg van demelkquotering en hun
toch al relatief lage veebezetting reeds over een ruime ruwvoer-voorziening beschikken, isalleen dan een aantrekkelijke
zaak,wanneer dit gepaard kan gaan met het toekennen van extra
melkrechten. De aantrekkelijkheid isvooral groot voor bedrijven met een goede verkaveling envoldoende grond bijhuis (de
poIderbedrijven).
Om zicht tekrijgen op de overdraagbaarheid van de bevindingen
van dit onderzoek naar andere relatienotagebieden indiepe veenweidegebieden iseen aantal berekeningen doorgevoerd om de
gevoeligheid van de modelberekeningen voor de aangehouden randvoorwaarden te testen.Deze gevoeligheldsberekeningen leiden tot
de volgende conclusies:
- Het effect van beheersbepalingen ophet arbeidsinkomen hangt
sterk af van het produktievermogen van de daarbij betrokken
gronden inde uitgangssituatie (bijafwezigheid vanbeheersbepalingen).
- Bijbedrijven met een hoge veebezetting kan de daling van het
arbeidsinkomen per hamet beheersbepalingen heel hoog oplopen.
Naarmate devereiste hoeveelheid eigen ruwvoer per melkkoe
hoger iszal het inkomensverlagend effect van beheersbepalingen
toenemen. Naarmate er een stringentere melkquotering van kracht
is, zal dit negatieve effect sterker worden getemperd.
- Te hoge percentages grond met beheersbepalingen per bedrijf
dienen teworden vermeden. Het feitelijke omslagpunt isafhankelijk van demate waarin demelkproduktie door eenquoteringssysteem wordt ingeperkt.
- De gevoeligheldsberekeningen tonen aan dat deberekeningsresultaten van de modelberekeningen sterk afhangen van de
aangenomen randvoorwaarden. Dit isvan belang bij debeoordeling van de overdraagbaarheid naar andere gebieden.
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Ookbijdeconclusiesdieuitderesultatenvandegevoeligheidsberekeningenzijngetrokken,isnoggeenrekeninggehoudenmet
eeneventuelevergoedingvoorbeperkendebeheersbepalingen.Wordt
eeneventueel inkomenuitbeheersvergoedingenwelmeegenomen,dan
kandit-afhankelijkvandeindividuelebedrijfssituatie -een
nogalafwijkendbeeldopleveren.
Allevoorgaandeconclusiesoverziendekandevolgendeeindconclusiemetdedaaraangekoppeldeaanbevelingtotstandkomen:
-Bijdeuitgangspuntendieindeeconomischeevaluatiezijn
gehanteerdblijktgeenvandeingrependieindezestudiein
beschouwingzijngenomen,toereikend tezijnomvoordebinnenkombedrijvenopmiddellangetermijngezieneenbedrijfssituatietecreëren,diereëlevoorwaardenscheptvoorhetverwervenvaneenzogenaamdparitair inkomen.Alleenverplaatsing
vandebedrijfsgebouwennaardepolderkanhiermogelijkerwijze
eenoplossingbieden.Nieuwbouwzaluitnatuurwetenschappelijke
enlandschappelijkeoverwegingenwaarschijnlijk slechtsinzeer
weiniggevallenverantwoordwordengeacht.Hetverdient
derhalveaanbevelingnategaanofopschuivingnaar leegkomende
bedrijfsgebouwenvanbedrijfsbeëindigers indepolderaande
oplossingvanditprobleem zoukunnenbijdragen.
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AANHANGSEL 1

VOORBEELD VAN EEN OUTPUT-TABEL CULTUURTECHNISCHE KENGETALLEN NA
KAVELTOEDELING

TABEL 2. 4 GEHELE RUILVERKAVELING

RUILVERKAVELING :

VEETEELT BEDR BINNEN BLOK

HAREN

VERKAVELINGSKENMERKEN TOEDELING

BEDRIJFSOPPERVLAKTE INHA

15-20

20-30

30-40

AANTAL BEDRIJVEN

O

7

3

37

15

AANTAL BEDRIJFSKAVELS

O

13

4

94

46

AANTAL KAVELS
TOTALEOPP V D BEDR INHA

O
O.O

> 30

10

4

73

10

183

22

295

10

19

3

150

71

18

131

•519

33.9

932 3

5101

219.O

212.5 2034.S

13.1

91 9

33.9

932.3

212 5 2034.8

CULTUURGR BINNEN BLOK INHA

00

5101

219.O

AANTAL BEDR.KAV PER BEDRIJF

0.0

3O

1.9

1.3

2.3

31

2O

25

AANTAL KAVELS PEK BEDRIJF

OO

3O

2.7

17

4.1

4.7

3.6

5.5

GEM BEDRIJFSOPP INHA

0.0

7.6

13.1

18O

25.2

GEM KAVELOPP INHA

O.O

TOTALE OPP HUISBEDRKAVELS

O.O

TOTAAL

1.3

4.B

108

7.6

46.5

38.8

34O

53.1

7.2

122

97

107.1

141 5

138.7

62
369 4

43.B

2.5
4.0
27.9
69
849.6

PERC VAN DEOPP BINNEN BLOK
INGEN DOOR HUISBEDRKAVELS
GEHKAVELAFSTAND INHM
GEMSCHIJNB KAVAFST INHM

30.1

50.6

4.5

4.3

72O
4.6

396
9.2

54

42

B.7

13.7

21O

64.6

65.3

41.8

O.O
15.4

5.4

10O

101

8.5

177

15.3

O.O
22.8

O.O
100PROC VAN DE BEDROPP UITMAAKT:

BEDRIJVEN WAARVAN DEHUISBEDRIJFSKAVEL
0
AANTAL BEDRIJVEN

2

2

7

1

3

2

17

O

O.O

286

66.7

IB.9

6.7

60O

30.O

23.3

O

O.O

27.2

64.1

20.O

5.9

59.2

52.5

25.4

O

PERC VAN TOT AANT BEDR

O

PERC VAN DE TOT OPP

O
BO PROC OF MEER VAN DEBEDROPP UITMAAKT:

BEDRIJVEN WAARVAN DEHUISBEDRIJFSKAVEL
0
AANTAL BEDRIJVEN
PERC VAN TOT AANT BEDR
PERC VAN DE TOT OPP

3

2

B

2

3

2

O

O.O

42,9

66.7

21 é

13.3

60.O

50O

27 4

O

O.O

40.3

64.1

22.4

12.4

592

525

287

O
O.
O.
60PROC OF MEER VAN DEBEDROPP UITMAAKT:

BEDRIJVEN WAARVAN DEHUISBEDRIJFSKAVEL
AANTAL BEDRIJVEN

1

3

O

50.O

42.9

66.7

2

27.O

10
13.3

2

60O

50.0

O

54.3

40.3

64.1

27.8

12.4

592

52.5

3

O

PERC VAN TOT AANT BEDR

O.

PERC VAN DE TOT OPP

O.

2

23
31.5
31.6
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AANHANGSEL2

KORTEBESCHRIJVINGVANDETOEPASSINGVANHETREKENPROGRAMMA
AGREVAL

2.1

Toelichtingopdegebruikteprogramma's

2.1.1

Dewerkingvanhetbasisprogramma

AlsinputinhetrekenprogrammaAGREVALzijndeverkavelingssituatieendebedrijfsvoeringpersubgroep ineenaantalkengetallenvastgelegd.Hetprogrammaberekentperbedrijfsmodelde
netto-oppervlaktecultuurgrond.Hiervoorwordtdegedigitaliseerdeoppervlakteverminderdmetdealdannietnormatief
bepaaldeoppervlaktediewordt ingenomendoorslotenendoor
houtbegroeiingopdeperceelsgrenzen.Voordebepalingvande
nettoproduktiewordttevenseenoppervlakte-aftrek toegepast
voordeopbrengstdepressies langsdeperceelsgrenzen.Dezekantverliezenzijnafhankelijk vandeaardvandeperceelsgrensende
ontwateringssituatie.Zewordenuitgedrukt ineenequivalente
breedtemet 100%depressie:bijeengemiddeld verliesvan25%
overeenstrookvan10meterwordthetkantverlies10mx0,25=
2,50m.Destandaardwaarden perperceelsranddiebijdezeberekeningwordengehanteerd,bedragenbijeenslechteontwatering
voorslotenzonderhoutbegroeiing 1,50meteronbeteeld en 1,50
equivalentemeterkantverlies.Voorslotenmethoutbegroeiing
wordtrespectievelijk2,00en2,60 (equivalente)meteraangehouden.
Opbasisvandenetto-oppervlakte cultuurgrondwordtdeomvang
vandemelkveestapel bepaald,voorzoverzijnietaaneenmaximum
isgebondenalsgevolgvaneenquoteringsregeling.Hierbijwordt
voordebepalingvanhetaantalmelkkoeienuitgegaanvan0,32gve
jongveepermelkkoe,eenweidegrasbehoeftevan2000kVEMeneen
eigenruwvoerproduktievan730kVEMpergrootvee-eenheid.De
totalegrasbehoeftepermelkkoe incl.bijbehorendjongvee
bedraagtdan3604kVEM. Ishetaantal toegestanemelkkoeiendoor
hetvankrachtzijnvaneenmelkquotering lagerdaneropbasis
vandegrasproduktiezoudenkunnenwordengehouden,danwordteen
groterehoeveelheid ruwvoergewonnen.Hetprogrammaisgebaseerd
opdeaannamedaterzomerstalvoederingwordttoegepast,voor
zoverdebeschikbaremelkveeweideontoereikend is.Bijvolledige
zomerstalvoedering isdenetto-grasproduktie 600kVEMhogerper
hadanbijvolledigweiden.Dezehogerenetto-produktietengevolgevangeheleofgedeeltelijkezomerstalvoederingheeftgeen
invloedopdeomvangvandeveestapel,maarverhoogtdezelfvoorzieningsgraad voorruwvoer.
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Vervolgens worden de arbeidsbehoefte en dewerktuig- en tractiekosten berekend. Bij de berekening van de transporttijden iser
van uitgegaan, dat dewegkwaliteit van de semi-verhardewegen op
slecht doorlatende veengronden het midden houdt tussen die van
verharde wegen en onverharde wegen. De transporttijden per
eenheid van afstand voor verharde, semi-verharde en onverharde
wegen verhouden zich ais 1 :1,95 :2,90. De snelheid van het
transport op het perceel isgelijkgesteld aan die op onverharde
wegen.
Bij de berekening van de bedrijfsresultaten worden de saldi per
melkkoe en per gve jongvee vermeerderd met dewaarde van het zelf
gewonnen ruwvoer enverminderd met een aantal vaste kostenposten
per bedrijf en per ha en met de verkavelings-afhankelijke kosten
voor transport,veldwerk en onderhoud van percéeIsgrenzen.
Het gehanteerde saldo per melkkoe en per gve jongvee (prijspeil
1987) isais volgt opgebouwd:

GVE jongvee

Meikkoe
1igboxenstal

grupstaI

(kg)

(ƒ)

(kg)

(ƒ)

5600

4?00
350

5800

4350
350

2000

4550

4700

2000

variabele gebouwenkosten

500

veearts, ki, melkcontrole
uitval risico
rentevee
diversen

230

450
130
60
150
50
450
600

100
80
80
180
180
450
290

melkopbrengst (0,73/kg)
omzet en aanwas
totaal opbrengst

ruwvoer* (ƒ 0,35/kVEM)
krachtvoer (ƒ0,40/kVEM)

1280
1400

60
150
50
450
560

1280
1500

kg

(ƒ)

1280

720

totaal kosten

1900

1890

1360

SALDO

2650

2810

640

''De totale voederbehoefte permelkkoe bij eenmelkproduktievan 5600 en 5800kg
melk enpergvejongvee bedraagt respectievelijk 4680, 4780 en 4000 kVEM; hiervan komt uitweidegras 2000 kVEM en uit ruwvoer 1280kVEM, zodat resteert voor
krachtvoer respectievelijk 1400,1500en 720kVEM. Het ruwvoer kangeheel of
gedeeltelijk op eigen bedrijf worden gewonnen.

Samenstel1inggebouwenkosten (//jaar)

Grupstal

vaste kosten per bedrijf
variabele kosten per melkkoe
variabele kosten pergve jongvee

13000
500
100

Ligboxenstal
22200
450

100
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Meergedetailleerde informatieoveraardenomvangvandediverse
kostenpostenendeinvoergegevensisvermeldindeinterne
ICW-notitie 'ToepassingsmogelijkhedenengebruikvanhetrekenprogramaAGREVAL'vaning.G.H.Keinds (deinoktober1988door
ir.J.W.Righoltherzieneversie).

2.1.2

Speciaal ontwikkeldeprogramma's

HetreedsbestaandeAGREVAL-programmabepaaltdeinvloedvande
verkaveling,deontsluitingenhetproduktieniveauvandegrond
opdebedrijfsresultaten.Hierbijwordtuitgegaanvaneengelijk
produktieniveauvoorallegrondendietothetbedrijfbehoren.
Voordeevaluatievanbedrijvenwaarvooreengedeeltevande
grondenbeheersbepalingengeldenmetafwijkendgebruikenafwijkendproduktieniveau,diendehetprogrammatewordenaangepast.
InhetkadervanhetonderzoekHareniseenvariantophet
bestaanderekenprogrammaAGREVALontwikkeldomdeInvloedvan
beheersbepalingenopdebedrijfsresultatentekunnenevalueren
(AGREVALB).Daartevensberekeningenmoestenwordenuitgevoerd
vooreensituatiewaarbijdetoekomstigebeheers-ofreservaatsgebiedenreedseenlagereuitgangsproduktie hebben,istevenseen
programmaontwikkeldwaarbijuitgaandevantweeproduktieniveaus
binnenhetbedrijf,dochzonderspecifiekebeheersbepalingende
bedrijfsresultatenkunnenwordenbepaald (AGREVALM).
HetrekenprogrammaAGREVALB iszodanigopgezetdatelkpercentage
grondmetbeheersbepalingenperbedrijfkanwordeningevoerd.Dit
houdt indatookhetreferentieniveau,d.w.z.desituatiezonder
beheersbepalingenmetditprogrammakanwordendoorgerekend,als
voorhetgehelebedrijfhetzelfdeproduktieniveaugeldt.Moeter
vanwordenuitgegaandatdetoekomstigebeheers-ofreservaatsgrondenopdeminderproduktievepercelenvanhetbedrijfliggen,
dandientvoordebepalingvanhetreferentieniveauhetprogramma
AGREVALMtewordentoegepast.Inditaanhangselzalkortworden
ingegaanopdeuitgangspuntenvanbeide,tenbehoevevandit
onderzoekontwikkeldeprogramma's.Voorbelangstellenden zijnde
volledigeprogramma'sbeschikbaar.

2.2

Uitgangspunten

2.2.1

Degrasproduktie

Bijdeevaluatie iservanuitgegaandatallecultuurgrondals
grasland ingebruik is.Tenaanzienvanhetproducerendvermogen
vandegrond isgeenonderscheidgemaakttussendeonderscheiden
bedrijfsmodellen.Overdeaangehoudenintensiteitvanhetgrondgebruik (bemestingsniveauenveebezetting)isoverleggevoerdmet
hetConsulentschapvoordeVeehouderijteGroningen.Opgrondvan
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do bodemkundige enwaterhuishoudkundige toestand en op basis van
het bemestingsniveau dat inhet studiegebied gebruikelijk is,is
het gemiddelde netto produktieniveau gesteld op 6500 kVEM per ha
netto cultuurgrond per jaar. Er isvan uitgegaan dat het huidige
produktieniveau van de gronden binnen de reservaatsgrenzen reeds
nu lager ligt dan het gebiedsgemiddelde. Derhalve ishet produktieniveau van de toekomstige reservaatsgronden gesteld op 5000
kVEM per ha (bijaanwending van 200kgN uit kunstmest) en het
produktieniveau van de gronden buiten de reservaatsgrenzen op
7000kVEM (bijaanwending van 300kg N uit kunstmest). Voor de
gronden waar beheersbepalingen gelden, ishet produktieniveau
gesteld op 3000kVEM.

2.2.2

De veebezetting

Inprincipe wordt inde programma's deveebezetting afgeleid van
de netto grasproduktie op basis van een vaste jongvee/melkveeverhouding, deweidegrasbehoefte en de hoeveelheid zelf te winnen
hoeveelheid ruwvoer. Op bedrijven waar voor een deel van het
bedrijf beheersbepalingen gelden, speelt dehoeveelheid weidegras
en ruwvoer op de vrije grond eveneens een rol,daar de kwaliteit
van het gewonnen voer op reservaatsgronden ongeschikt wordt
geacht voor hoog-produktief melkvee. Naast de mogelijkheid om de
veebezetting op basis van degrasproduktie te berekenen bieden de
programma's ook de mogelijkheid om een maximum melkveebezetting
intevoeren.Van deze mogelijkheid isgebruik gemaakt om de
invloed die een beperking van de melkproduktie heeft op het
bedrijfeconomisch effect van beheersbepalingen, te evalueren.
Als uitgangsniveau isde veebezetting gekozen welke ophet
bedrijf kanworden gehouden, indien geen beperkingen gelden voor
het grondgebruik en de veebezetting bij eenminimale eigen ruwvoervoorzleningvoor de stalperiode van 730kVEM per grootveeeenheid. Bijde situaties met 9en 18% beperking van de melkproduktie wordt eenmaximale veebezetting ingevoerd van respectieve
lijk 91% en 82% van de veebezetting inde uitgangssituatie zonder
beperkingen. Hierbijwordt er dus van uitgegaan dat de opgelegde
produktiebeperking wordt gerealiseerd via inkrimping van de veebezetting bij een gelijkblijvende melkproduktie per koe.Ook de
grasproduktie wordt constant verondersteld. Om de vraag/aanbodverhouding indit extensief gebruikte graslandgebied niet te
verstoren isaangehouden dat inkrimping van de melkveestapel als
gevolg van produktiebeperkendemaatregelen niet mag worden gecompenseerd door uitbreiding van de jongveestapel. Op deze wijze
leidt een afname van het aantal melkkoeien tot een vergroting van
de hoeveelheid eigen ruwvoer per melkkoe. Bijbedrijven waar
beheersbepalingen van kracht zijn, treedt een teruggang opvan
ruwvoer dat voor het melkvee bruikbaar is.Aangehouden isdat
deze afname pas in een verlaging van demelkveebezetting zal
resulteren, wanneer de hoeveelheid eigen hoogwaardig ruwvoer
daalt tot onder 450kVEM per gve. Devraag ofhet opleggen van
beheersbepalingen daadwerkelijk leidt tot een reductie van de
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melkveestapel,hangtafvanhetpercentagegrondmetbeheersbepalingenenhetaldannietvankrachtzijnvanproductiebeperkendemaatregelen.Wordtdoorhetopleggenvanbeheersbepalingendemelkveestapel ingekrompendankandejongveestapel
oppeilblijvenofuitgebreidwordenvoorzoverditnodigisom
deweidegrasproduktie opdegrondmetdegebruiksbepalingente
kunnenbenutten.Deredeneringhierbijisdatdit,integenstellingtotdemelkquotering,eenincidenteelkarakterheeft,en
daardoornietzalleidentoteensystematischeverstoringvanhet
marktevenwicht.
Devoorwaardedatdeeerstesnedeopgrondenmetbeheersbepalingenvrijlaatmoetwordengemaaid,heefttotgevolgdat
eengrootgedeeltevandegrasopbrengstalsruwvoerterbeschikkingkomt.Ditkanincombinatiemeteenbeperkingvandemelkproduktieleidentoteentegrotehoeveelheidruwvoerperdier.
Indatgevalmoethetovertolligevoerelderswordenafgezet.Dit
leidttoteenlagereopbrengstprijsvoorhetgewonnenruwvoer.
Eensoortgelijkecorrectie isinhetprogramma ingebouwdvoorde
afzetprijsvanjongveebijeenongunstigejongvee/melkveeverhouding.

2.2.3

Bedrijfsvoeringbijtweeproduktieniveausopeenbedrijf

InhetprogrammaAGREVALM,datgebruikt isvoordebepalingvan
hetreferentieniveau bijeenlagereuitgangsproduktievanhet
toekomstigebeheers-ofreservaatsgebied,wordthetbedrijf
opgesplitst intweegedeelten.Vanbeidegedeeltenwordenafzonderlijkdeverkavelingskenmerken bepaald,analoogaandewerkwijzebijhetprogrammavoorbedrijvenmetgrondmetbeheersbepalingen.Deprogramma'svertonendanookeengrotematevan
overeenkomst.Zoisdeinvoeridentiekvanvorm;hetbelangrijksteverschil ishetingevoerdegegevenbetreffendedegrasproduktie.Opdegrondmetbeheersbepalingen isdeingevoerde
standaardwaarde3000kVEMenophetlaagproduktievedeelvanhet
bedrijf inhetprogrammaAGREVALM5000kVEM.Beidewaardenkunnen
naarbehoevendoordegebruikerwordenaangepast.Inbeide
programma'swordtopdezebedrijfsgedeeltenvoederwinningen
jongveeweide toegepast.Eenbelangrijkverschil isdatopde
grondmetbeheersbepalingen alleenjongveeinhetnaseizoenkan
wordengeweid,terwijl indesituatiewaaringeenbeheersbepalingengeldenhetheleseizoenjongveekanwordengeweid.Dit
heeftconsequentiesvoorhetgrondgebruikophetanderedeelvan
hetbedrijfomdatdaarinhetvoorjaarendevoorzomer inhet
eerstegevalweleninhettweedegevalgeenjongveehoeftte
weiden.InhetprogrammaAGREVALBisdaartoealseisgestelddat
eenkwartvandevoederbehoeftevanhetjongveevanhetvrije
deelvanhetbedrijfmoetkomen.HetprogrammaAGREVALMkentdeze
eisniet,watbijgelijkegrasproduktieeenzwaarderemelkveebezettingmogelijkmaakt.Eenanderverschil isdatbijAGREVALB
opdegrondmetbeheersbepalingen20tonstalmestperhawordt
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toegediend en geen kunstmest, terwijj bijAGREVALM een kunst
mestgift wordt verstrekt die aan het produktieniveau isaangepast.

95

AANHANGSEL 3

BEREKENDE BEDRIJFSECONOMISCHE WAARDEN VOOR DE BEDRIJFSGROEPEN
ONNEN-POLDER, ONNEN-BINNENKOM EN NOORDLAREN-BINNENKOM

Tabel 25 Invloed van verkavelingstoestand, beheersbepalingen en melkquotering op arbeidsbehoefte ( i n uren) en
arbeidsinkomen ( i n guldens); gemiddelde waarden voor 1981 en 1998 voor de bedrijfsgroep Onnen-polder
(groep I a ) .

I98T
bedrijfsgroottegroep (ha)
aantal bedrijven
gem. opp. cultuurgrond (ha)
gem. opp. met mogelijke
beheersbepalingen (ha)
arbeidsbehoefte t.o.v.
optimale verkaveling(%)
GEEN BEPERKING MELKPRODUKTIE
arbeidsbehoefte perbedrijf:
- zonder beheersbepalingen
-metbeheersbepalingen
afnameperhametbeperking
arbeidsinkomen perbedrijf:
- zonder beheersbepalingen
-metbeheersbepalingen
afnameperhametbeperking
arbeidsinkomenperuur:
- zonder beheersbepalingen
- m e t beheersbepalingen
9% BEPERKING MELKPRODUKTIE
arbeidsbehoefteperbedrijf:
- zonder beheersbepalingen
-metbeheersbepalingen
afnameperhametbeperking
arbeidsinkomen perbedrijf:
- zonder beheersbepalingen
-metbeheersbepalingen
afnameperhametbeperking
arbeidsinkomen peruur:
- zonder beheersbeperking
-metbeheersbepalingen
18% BEPERKING MELKPRODUKTIE
arbeidsbehoefte perbedrijf:
- zonder beheersbepalingen
-metbeheersbepalingen
afnameperhametbeperking
arbeidsinkomen perbedrijf:
- zonder beheersbepalingen
-metbeheersbepalingen
afnameperhametbeperking
arbeidsinkomen peruur:
- zonder beheersbepalingen
-metbeheersbepalingen

Ï998

Bestaande toestand
< 30
> 30
7
5
26,50
43,90
3,30
132

Nieuwe toedel ing
< 30
> 30
7
5
26,30
43,40

7,82
134

3,40
111

Autonome ontwikk.
Nieuwe toedeling
< 30
> 30
> 30
> 30
7
5
7
5
22,80
43,60
22,80
44,00

8,49
123

1,46

130

8,18

133

0,77
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4516
4468
15

5524
5395
16

3656
3610
13

4850
4717
16

4003
3982
14

5422
5290
16

49108
48508
182

93895
89648
543

63677
62912
225

105746
101098
547

39899
39579
219

93515
89118
38

10,88
10,86

17,00
16,62

17,43
17,43

21,80
21,43

9,97
9,94

17,25
16,85

1,48

123
3225
3215
13

4992
4976
11

55035
116870
54852
116515
238
240
17,07
23,41
17,06
23,42

4345
4297
15

5 338
5 252
11

3 502
3 459
13

4 674
4 588
10

3 853
3 832
14

5 236
5 147
11

3 124
3 113
14

4 842
4 826
11

42408
41734
204

81 888
80 441
185

54 723
53 953
226

94 093
92 383
201

3 399
33 670
219

81 620
80 049
192

48 299
48 115
239

103 374
103 028
234

9,76
9,71

15, 34
15, 51

15,63
15,60

20, 13
20, 14

8,82
8,79

15, 59
15, 55

15, 46
15, 46

21,35
21,35

4174
4127
14

5 153
5 067
11

3 420
3 387
10

4 538
4 451
10

3 705
3 685
14

5 051
4 963
11

3 033
3 022
14

4 694
4 677
11

34700
34486
65

68 481
67 929
71

49 127
48 352
228

80 817
79 261
183

27 378
27 272
73

68 331
67 693
78

41 256
41 069
243

89 294
89 004
196

8,32
8 36

13, 29
13 15

14,36
14 28

17,81
17 81

7, 39
7 40

13, 53
13.64

13, 60
13 59

19,02
19.03
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Tabel 26Invloedvanverkavelingstoestand,beheersbepalingenenmelkquoteringoparbeidsbehoefte (inuren)
enarbeidsinkomen (inguldens);gemiddeldewaardenvoor 1981en1998voordebedrijfsgroep
Onnen-binnenkom (groep lb).
I98T
bedrijfsgroottegroep (ha)
aantal bedrijven
gem.opp,cultuurgrond (ha)
gem.opp.metmogelijke
beheersbepalingen (ha)

1998

Bestaandetoestand Nieuwetoedeling
<30
<30
<30
>
10
1
10
22,55
35,10
22,70
5,68

8,50

5,08

30
1
35,30

8,47

5,43

arbeidsbehoeftet.o.v. "
optimaleverkaveling {%)
128
140
123
131
128
GEENBEPERKINGMELKPRODUKTIE
arbeidsbehoefteperbedrijf:
-zonderbeheersbepalingen
38303830 4908 49083702
526
3943
-3
3 4702
4
526
-metbeheersbepalingen
36683668 4723 47233582
373
3804
-3
3 4582
4
373
afnameperhametbeperking
29
29 22
22 24
24 18
1826
arbeidsinkomenperbedrijf:
zonderbeheersbepalingen 34743
34743 56050 56050
38497 38
63497
467
36
467
-36
63072
-metbeheersbepalingen
30410
30410 49830 49830
35231 3557231
803
57
32562
803
32
afnameperhametbeperking
arbeidsinkomen peruur:
763 763
732 732 647 647 669
669 646
-zonderbeheersbepalingen
9,079 07 11,4211 42 10,40 10 4014,02 14 02 9,15
-metbeheersbepalingen
8,568 56 10,5510 55 9,83 9 8313,22 13 22 8,56
9%BEPERKINGMELKPRODUKTIE
arbeidsbehoefteperbedrijf:
-zonderbeheersbepalingen
-metbeheersbepalingen
afnameperhametbeperking
arbeidsinkomenperbedrijf:
-zonderbeheersbepalingen
-metbeheersbepalingen
afnameperhametbeperking
arbeidsinkomenperuur:
-zonderbeheersbeperking
-metbeheersbepalingen

3688
3609
14
29105
28053
185
7,897,89
7 78

4769
4654
14
46286
45182

3 556
3 494
12

4 377
4 287
11

32 901
31 827

53 778
52 386

Nieuwetoedeling
<30
>30
10
0
23,10

Autonomeontwikk.
<30
>30
10
0
23,10
9433935
8043923
-26

25

13

072
43398
562
43164
6469,15
8,56

3798
3723
14
30354
29345

164
130
211
186
9,71 9 71 9,25 9 2512,29 12 29 7,99
7
7
9 11
9 71
12 22

18%BEPERKINGMELKPRODUKTIE
arbeidsbehoefteperbedrijf:
-zonderbeheersbepalingen
3549
4630
3409
4229
3653
-metbeheersbepalingen
3471
4516
3347
4138
3578
afnameperhametbeperking
14
13
12
11
14
arbeidsinkomenperbedrijf:
-zonderbeheersbepalingen 22846
35438
26515
43016
23761
-metbeheersbepalingen
22452
35186
26024
42329
23398
afnameperhametbeperking
arbeidsinkomen peruur:
69
41
97
81
67
-zonderbeheersbepalingen
6,44
7,65
7,78
10,17
6,50
-metbeheersbepalingen
6,47
7,79
7,78
10,23
6,54

0,93

252
11,03
11,00

3 777
3 765
13
37 435
37 200
253
9,91
9,88

3 618
3 607
12
30 472
30 378
101
8 42
8 42

97

Tabel 27Invloedvanverkavelingstoestand,beheersbepalingenenmelkquoteringoparbeidsbehoefte (inuren)
enarbeidsinkomen (inguldens);gemiddeldewaardenvoor 1981en1998voordebedrijfsgroep
Noordlaren-binnenkom (groepIIb).

Twr
bedrijfsgroottegroep(ha)
aantalbedrijven
gem.opp.cultuurgrond (ha)
gem.opp.metmogelijke
beheersbepalingen(ha)
arbeidsbehoeftet.o.v.
optimaleverkaveling (%)
GEENBEPERKINGMELKPRODUKTIE
arbeidsbehoefteperbedrijf:
-zonderbeheersbepalingen
-metbeheersbepalingen
afnameperhametbeperking
arbeidsinkomenperbedrijf:
-zonderbeheersbepalingen
-metbeheersbepalingen
afnameperhametbeperking
arbeidsinkomenperuur:
-zonderbeheersbepalingen
-metbeheersbepalingen

9%BEPERKINGMELKPRODUKTIE
arbeidsbehoefteperbedrijf:
-zonderbeheersbepalingen
-metbeheersbepalingen
afnameperhametbeperking
arbeidsinkomenperbedrijf:
-zonderbeheersbepalingen
-metbeheersbepalingen
afnameperhametbeperking
arbeidsinkomenperuur:
-zonderbeheersbeperking
-metbeheersbepalingen

18%BEPERKINGMELKPRODUKTIE
arbeidsbehoefteperbedrijf:
-zonderbeheersbepalingen
-metbeheersbepalingen
afnameperhametbeperking
arbeidsinkomenperbedrijf:
-zonderbeheersbepalingen
-metbeheersbepalingen
afnameperhametbeperking
arbeidsinkomenperuur:
-zonderbeheersbepalingen
-metbeheersbepalingen

1998
Autonomeontwikk. Nieuwetoedeling
30
30
30
5
6
5
20,30
20,30
39,70

Nieuwetoedeling
Bestaandetoestand
30
30
<30
>30
4
7
4
7
22,10
37,50
22,20
37,40
10,32
122

9,97
130

3675
3218
44
27393
12209
1471
7,45
3,80

3561
3196
35
21937
11242
1036
6, 16
3 52

11,45
124

4120
3956
16

126

3483
2783
61

53404
47382
604

26667
9483
1501

12,96
11,98

7,66
3,41

3989
3899
9
45043
43792
125
11,32
11, 23

9,40

21713
8540
1150
6,48
3,10

11,56

131

117

123
4683
4511
18

3518
3199
45

71332
64444
733
15,23
14,29

3352
2758
52

7,08

5178
4903
24

24762
15463
1313
7,04
4,83

70086
59883
883
13,54
12,21

10,77
9,53

5,00

>30
6
39,80
2,50

126
3407
3203
41
36703
30521
1236

4962
4943
8
91519
90991
211

18,44
18,41

4520
4511
9

3403
3115
41

5013
4707
26

3268
3161
21

4778
4760
7

61391
59624
188

19646
13811
824

59612
57991
140

31397
28890
501

80353
79954
160

13,58
13 46

5,77
4,43

11 89
12 32

9,61
9, 14

16,82
16,80

3455
3171
28

3859
3769
9

3222
2733
43

4357
4268
9

3280
3115
23

4848
4707
12

3130
3062
14

4595
4576
8

15578
10070
534

35649
35189
46

16264
7377
776

50333
49418
97

14142
11873
320

47863
47405
40

25533
24814
144

67740
67507
93

4,51
3,52

9,24
9,34

5 05
2 70

11,55
11,58

4,31
3,81

9 89
10 07

8,16
8,10

14,74
14,74

