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Inleiding en verantwoording
MochtNederland indetoekomst,omwelkeredendanook,de
buitenlandseaanvoervanvoedsel envoedselgrondstoffenvoormogelijklangeretijdverbroken zien,daniserintechnischopzicht
gelukkigvoldoendeeigencapaciteitaanwezigomvoorshands tekunnenoverleven.Zelfsookopwatlangeretermijnzouditmethet
huidigebouwplanmogelijk zijn,dochhethieruitvoortvloeiende
dieet-met aardappelsensuiker goedvoorminstens42%vande
calorische voorziening-iswelzeeronevenwichtig.
Totdezeconclusiekomenwenaeenkorteinventarisatievanonze
huidige zelfvoorzieningspositie inLEI-notaNo.245"Hethier-ennu-dieetincrisistijden,of: Aantafelbij (Nicolaas)vanGogh".
Zekeralsdeisolatievanonslandvanlangereduurzouzijn,
lijkthetdus gebodeneenSTRUCTURELEhervormingvandevoorzieningsbasisnatestreven.Kanvaneigenbodemeenevenwichtiger
pakketlevensmiddelenwordenvoortgebracht?Enzoja,hoekandat
wordengerealiseerdwanneerwezozuinigmogelijkwillenomspringenmetdevoorhandenzijndeschaarsemiddelen?
Voordebeantwoordingvandezeopdelangeretermijnspelendevragenisuitvoorgaand onderzoekeeninstrumentbeschikbaar
gekomen:eenstatischprogrammeringsmodel.Metditmodelkanwordenafgetasthoeeenautarkischevoorzieningopverschillende
(streef)niveauszaluitwerkenopdestructuurvandelandbouwproduktieen-meerinhetalgemeen-opdeinrichtingvandevoedselketen 1).
Aandehandvanditmodelkaneenideegroeienwaarwe inde
gegevenomstandighedenuiteindelijkwillenbelanden:alleenzelfvoorziening-enopwelkniveau?-ofeenvoorzieningwaaronze
landbouw,voorzovermogelijkengewenst,ooknogeenbepaald
extravoortbrengt tenbehoevevan (preferente)buitenlandseafnemers?
Vanbelangisnietalleentewetenopwelkpuntwe,zonodig,
afkoersen,maarook:hoeweerkunnenkomen.Waarhetbeleiddaadwerkelijkopeenonverhoopteverbrekingvandeexterneaanvoerlijnenvoorbereidwilzijn,iseensoortdraaiboekmetbetrekking
totdedantenemenmaatregelenbeslistnoodzakelijk.Wantzonder
ingrijpeniseenlandbouwcrisis,metnameindeveehouderijtakken,
onvermijdelijk,metdenodigeextracomplicatiesvoordevoedselvoorziening,directenoptermijn.
Waardeeigen (akkerbouw)produktievanbepaaldegrondstoffen
voorlopignogtekortschiet,zalmoetenwordenomgeziennaaral-

1)VoordeachtergrondenvaneenenanderzijverwezennaarLEInotaNo.236"ProjectWIBO: landbouwenvoedselvoorziening
onderautarkischeomstandigheden
-doeleindenvanonderzoek
- achtergrondenvandeplanningoplangeretermijn".

ternatieven,danwelwordenbijgesprongenuitreservesdiejuist
voordezespecialeomstandigheden zijnaangelegd.Zulke-strategische-reserveskunnenalseenbufferfungerenomdemeestdringendeproblemenbijdeovergangvanhet"open"voorzieningssysteemnaareengesloten-autarkisch-systeemoptevangen.
Watbetreftdeconsument zullendezeproblemenzichaanvankelijkalleennog (kunnen)openbarenbijdevoorzieningmetbroodgraan-envetgrondstoffen.Devoorzieningmetdierlijkeprodukten
lijktdeeerste tijdruimgewaarborgd.Teruimzelfs,als-gegevendebeperktbeschikbarebewaar/invriescapaciteit-bijgebrek
aanvoedermiddelen totmassalenoodslachtingvandeveestapels
zoumoetenwordenovergegaan.
Zo'ngrootschaligeontmantelingvanproduktiecapaciteitbrengt
bovendienhetgevaarmet:zich,datwenaeenmisschienplotseling
weermogelijkgewordennormaliseringvandeinternationalebetrekkingentotdeconclusiemoetenkomendatwedekip-met-de-goudeneierenaanhetspithebbengeregen.
Eenbuffer indevormvanstrategische reserveskandusom
meerdereredenennodigblijken:
- erismeerspeelruimtevoordevolgenshetdraaiboektenemen
maatregelen,zoweltenaanzienvandeconsumentalsdeproducentvanvoedingsmiddelen(grondstoffen);
-mogelijk inkomensverlies alsgevolgvaneenprematureafbouw
vanveestapelskanvoorlopigwordenvermeden.
Hoegroterdebuffer,destegroterdespeelruimtevoorde
dàntetreffenbeleidsmaatregelenendestekleinerdepotentiële
verliezenaangoudeneieren.
HogerwordendanechterweldeKOSTENdieNUgemaaktmoeten
wordenomdebufferaanteleggenenaantehouden.
Erzalduseenafwegingmoetenplaatshebben tussendenadelenvandebuffernuendevoordelenvandebufferdàn.Enwel
onderrestrictievangegevenhedenofwenselijkhedenmetbetrekkingtothet tempowaarinstructureleveranderingenvanhetproduktieplanmiddelsspecifiekebeheersmaatregelen (bijv.scheurplichtvoorgrasland)kunnenwordendoorgevoerd;metbetrekking
totdeopvangcapaciteitvantijdelijkeoverschotten (bewaarcapaciteitinverbandmetnoodslachtingen);metbetrekking totde
eisendieaandelevensmiddelenverzorging gesteldkunnenworden,
enzovoorts.Overigenszijopgemerktdatbepaaldereserveszowel
eenkostenelement alseenbesparingselement inzichdragen:zo
zullenreservesaanvoedermiddelendàneeneventueleuitbreiding
vanbewaar/invriescapaciteit numindernoodzakelijkmaken.
Inhetonderstaande isgepoogdeenbeginvaneenkaderte
scheppenwaarbinnenhetcomplexvanvraagpuntendietenaanzien
vandezeproblematiekronddeovergangnaareengeslotenvoorzieningkunnenrijzen,systematischensimultaankanwordenbeantwoord.Daartoezijneenaantalgedachtenverwoordmetbetrekking
totdeconstructievaneennieuwmodel,eenzogenaamddynamisch
programmeringsmodel,waarmeedeconsequentiesvanverschillende

setsvanbeleidsoptiestenaanzienvanzoweldesturingvande
overgangsprocessen (hetdraaiboek)alsdeafwegingvanfinanciële
lastenen (mogeiijke)dito lustenvanstrategischevoorraden(de
buffer),kunnenwordendoorgerekend.
Uitdrukkelijk zijopgemerktdathetgeenszinsdebedoeling
isommetditmodeleenstukbeleid te"automatiseren".Hetmodel
zalslechtsdegedachtenovereenbeleidsmatig antwoordopdete
verwachtenproblematiekhelpenvormgevenenkwantitatiefonderbouwen.Relevante technischeeneconomische informatiewordtin
eenmathematische constructiegeconfronteerdmeteeninmeerdere
aspectenvariabelebeleidsruimte.Variabel,althans,bijmeerdere
rekengangen.Perrekengang isdebeleidsruimtevast,c.q.wordt
gewerktmeteengegevensetvandoorhetbeleid gekozenuitgangspunten.Iedereveranderingvanzo'nsetleidtdanook,ofkan
leiden,toteenandere"optimaleoplossing".Alduskandoormeerdererekengangenwordennagegaanwelkebeleidsoptiesvangrooten
welkevanmindergewichtzijnbijhetoplossenvandevraagstukkenmetbetrekkingtotdeovergangnaareenautarkischsysteem,
inclusiefhetvraagstukvandekostendienubijdevoorbereiding
vaneencrisisbeleidwellichtgemaaktzoudenmoetenworden.
Alroetalleidtzo'nmodeldusniettotprescriptieveof
normatieve,dochslechtstotinformatieveuitspraken.Metals
ratio,datdeveleinteractiesdieindepraktijkbijhetdoorvoerenvanbeleidsmaatregelen (kunnengaan)optreden,alleenmet
behulpvaneendergelijkemodelstudieenigszinskunnenworden
getraceerd.

Het begin - de consequenties voor de periode-inde1ing
van het model
Eenmogelijkverstoringvandebuitenlandseaanvoervanvoedingsmiddelenen-grondstoffenkomthethardstaanalszijzich
abruptopenbaartopeentijdstipwaaropdelandbouwzijnsamenspelmetdenatuural heeftaangevangen:inhetvoorjaar,wanneerzaaizaadenpootgoedhunveldbestemminghebbengekregen.
Deeigenbasisvanonsvoorzieningssysteem,deNederlandse
akkerbouw,zaldannietvoorheteindvanhetjuistbegonnengroeiseizoenkunnenreageren.Terwijldeeffectenvandereactieeerst
nahetdaaropvolgendeteeltseizoenmerkbaarkunnenzijn.
Waarwijmetonsmodelvoordegeheleduurvandeovergang
naareenautarkischsysteemeendraaiboekmetbetrekking totde
tetreffenmaatregelenwillenhelpensamenstellen,ishetnoodzakelijkdedesbetreffendetijdspanneineenaantalperioden,ofwelprogrammafasen,onderteverdelen.Enerzijdsomdatbepaalde
problemenendaaropgerichtemaatregelennietgedurendedegehele
looptijdvanhetovergangsproces zullenspelen.Anderzijdsook
omdateenbelangrijkdeelvandeteprogrammerenlandbouwactiviteitenslechtssprongsgewijzekanwordenaangepast.Wedenkenbij

ditlaatstedanvooralaandeaanpassingvandemetverschillende
gewassenbeteeldeoppervlakten.
Iiieerste instantie lijktdaneenfaseringvanhetovergangsprocesinjaareenhedengewenst.Ditsluithetnauwstaanbijde
mogelijkhedenvaneengetrapteaanpassingvandevoorzieningsbasis,deakkerbouw.
Willenwedaarbij-althans inhetmodel-ophetergste
zijnvoorbereid,dannoodtdebovenstaandeoverwegingtoteen
faseringinmei-apriljaren.

Strategische voorraden en het eerste optimalisatiecriterium
Geziendelangeduurdieverstrijkenkanvoordateenverleggingvandebasis vanonsvoorzieningssysteemeffectkansorteren,
zaleenbeleidsmatigantwoordopdegerezenproblematiek ineerste
instantiegezochtmoetenworden ineendistributiesysteem;enwel
metbetrekkingtotgoederenuitnormaleenwellichtookstrategischevoorraden,alsuitdelopendeproduktie.
Rotterdamneemtmomenteeleencentraleplaats inalsoverslagpuntvanonderanderevoedingsmiddelenen-grondstoffen,bestemdvoorWest-Europa.Watdaar,enookelders,indepipeline
zitmag,ongeachtdeoorspronkelijkebestemming,onderde"normale"
werkvoorraad wordengerekend.Bijeenabrupteverstoringvanhet
externeverkeerzaldedoorvoernaardebuitenlandsebestemming
immersookgeblokkeerd zijn.Isdeverstoringwatminderabrupt
enookdeelsvoorzienbaar,danbestaatechterwèldekansdatde
pipelinevoordoorvoeralgedeeltelijk isleeggezogenvoordateen
distributiesysteem isgeïmplementeerd.
Hoedanook,dankzij"Rotterdam"zaleenzekereexogenebuffervoorhanden zijn.Tochzaldaarnaastookeenbepaaldniveau
vanstrategischevoorradennodigkunnenblijken.Hetzalhier
vooralgaanomvoorradenakkerbouwprodukten.Enook,dochvan
veelmindergewicht,voorradenzaaizaad,P„0--enK„0-kunstmeststoffen,bestrijdingsmiddelen,antibiotica (voorhetvee)endieselolie (de-technisch zekermogelijke-ombouwvandieselmotorenopgaszalimmersnietêën-twee-driegeklaard zijn).
Voordierlijke,produktenzijndekostenvanvoorraadvorming
en-houdingveelhoger (doordegroterebederflijkheid iserveel
-dure-bewaarequipmentnodig),terwijlbovendienbijeenvoorzieneinkrimpingvandeveestapelsaanvankelijkvaneenoverschot
enzekernietvaneentekortsprakezalzijn.
Waarhetbeleid aanvankelijkvooralmiddelsdevoorraad-bufferskaninspelenopdemeestkritiekepuntenbijde lopendeproduktieendelevensmiddelenverzorging,zullenaardenomvangvan
dàtdeelvandevoorradendatalsstrategischereservekanworden
bestempeld (i.e.detopbovende"normale"voorraad)nietalleen
afhangenvanhetprofijtdatmenervanwenst tehebben (onder

anderehetrealiserenvandespeelruimtewelkemenvoordeverschillendeaanpassingprocessennoodzakelijk acht)...ookdekostendieaanlegenaanhoudingervannuvergenzullenhierophun
stempeldrukken.
Indedeelfunctievanonsmodel,d.i.deformuledieaangeeft
inwelkerichtingde"oplossing"vandeingebouwdevraagpunten
zalwordengestuurd,isdeminimalisatievandezekostendaarom
éénvandenoemers (eenanderenoemer,waarlateruitvoerigerop
zalwordengeattendeerd,isdeminimalisatievandemogelijkeverliezenbijhetprematuurafstotenvandekip-met-de-gouden-eieren).
V/atbetreftdehoogtevandekostenis,behalvedeaarden
omvangvandestrategischereserves,ookvanbelang,ofdeoverheidzelfhetbeheerterhandneemt,danwelditbeheer-middels
premiëring (inZwitserland:middelsdeafgiftevaninvoervergunningen!)-overdraagtaanhetbedrijfsleven.
Veronderstellenwedat,bijeenregelmatigeverversing,van
kostendoorkwaliteitsverliesmagwordenafgezien,danspelenin
principeslechtsdevolgendetweekostensoorteneenrol:
-apparaatskosten;
-rentekostenvanhetindevoorraad geïnvesteerdevermogen.
Wordthetbeheer-tegenvergoeding-aanhetbedrijfsleven
overgedragen,danspeeltdeeerstgenoemdekostensoortslechtsop
deachtergrond:vaakzal-bezienvanuithettotalebedrijfsapparaat-voldoendecapaciteit-metnametenaanzienvanhetbeheeraanwezigzijnomzondereennoemenswaardigeverhogingvanapparaatskostennogeenextrapartijinvoorraad tenemen.
DaarentegenzalbeheerdoordeOverheidweltot.extraapparaatskostenaanleidingkunnengeven:normaliterspeeltdeOverheid
indesfeervanfysiekeverwerkingvanvoedingsmiddelen (grondstoffen)invergelijkingmethetbedrijfslevenslechtseenmarginalerol ....deOverheidheeftdaardooreenveelgeringereuitgangscapaciteit,enbijgevolgookminderreservesbinnendiecapaciteit.Eenvoordeelvanoverheidsbeheer isechterweerwel,dat
deruimtelijkespreidingvanendecontroleopmogelijkestrategischevoorradenmeerindehandkanwordengehouden.Dekwetsbaarheidvanhetnoodvoorraadsysteemkandaardoorminderzijn.
Hierisdanheteersteconcretevoorbeeldvaneeninhetmodelintebouwenbeleidsoptie.Opwelkewijzedezewordtingevuld
raaktonsmodelnogslechtsbijdekwantificeringvaneender
noemersvandedoelfunctie ...indepraktijkkandereikwijdte
echterveelgroterzijn.

Randvoorwaarden betreffende de voeding tijdens en nà
de overgang op zelfvoorziening
Ineentweetalvoorafgaandehorizon-verkenningen (1)-de
scenario'sVVBONB50enVVBO76B50-werdnagegaanwelkezoalde
perspectievenzijn,mochteenmogelijkeverbrekingvanhetexterneverkeeronverhooptvanlangereduurblijken.
l)Deresultatenvandoorgerekendemodelscenario's zijntotnutoe
alleeninternverspreid.

Deuitkomstenvandeze,eerste,berekeningenwijzen inde
richtingvaneenproduktiepotentieeldatveruitstijgtbovende
eisendieuithoofdevanfysiologischminimaleaansprakengesteld
moetenworden (VVIJONH50)enzelfsookeenverzorgingmethethuidige (basis-)voedingsmiddelenpakket ruimaankan(VVBO76B50).
Nietechter,zonderdatditmeteengrondigewijzigingvan
delandbouwproduktiestructuur gepaarddienttegaan.Vooralgraangewassen (eninVVBO76B50ookpeulvruchtenenoliezaden)moeten
dansterkinhetbouwplannaarvorenwordengeschoven,tenkoste
vanhethuidigeareaalaanmetnamegras.
Zoudenweechtereeneisenpakketvaneenkwantitatiefhoger
niveauintroduceren (omdatwe,bijvoorbeeld,behalveNederland
ook-eendeelvan-hetbuitenlandwillenblijvenbevoorraden,
ondanksdeinvoerstop),dankunnenookdehakvruchten-vooral
aardappelen-inhetbouwplanvanbelangworden.Perhakosten
zijweliswaarmeerenergie (deteminimaliserengrootheid inons
vorigemodel),dochzijleverenwelmeernutriënten.Hoeschaarserdegrondwordt,destegroterzalhetbouwplanaandeelvande
hakvruchtenkunnenworden.
Infeiteishetoplange-termijn"optimale"landbouwproduktieplandirectdanwelindirecteenresultantevandespecifieke
eisendieaandeuiteindelijkevoorzieninggesteldgaanworden.
Enookhierisdanweersprakevaneenkeuzemogelijkheid,eenbeleidsoptie.Devolgendevoorzieningsniveaus,waaruiteenbeleidskeuzegemaaktkanworden,zijnofzullenwordendoorgerekendnaar
hunimplicatiestenaanzienvande (hiërarchischeenruimtelijke)
structuurvandelandbouwproduktieenhetgebruikvaninautarkischeomstandighedenschaarsemiddelen (energie,grond):
1.eenfysiologischminimaleeigenvoorziening (VVBONB50).
2.eeneigenvoorzieningmethethuidige (basis)voedingsmiddelenpakket (WBO76B50).
3.eeneigenvoorzieningmeteenstreefpakketaanmacro-nutriënten
(eiwit,vet,koolhydraten),analoogaandeUS-dietary-goals
(ziebijlage). (VVB0USB50).
4.eeneigenvoorzieningmeteenideaalpakket (basis)voedingsmiddelen,aanbevolenvanuitdeDirectieVoedings-enKwaliteitsaangelegenhedenvanhetMinisterievanLandbouw (ziebijlage).
(VVBOMLB50).
5.eenmaximalevoorzieningmeteenstreefpakketvlgs3ofeen
ideaalpakketvlgs4,teneindebehalveNederlandook (eendeel
van)hetbuitenland teverzorgen (WBOUS+B50ofWBOML+B50).
Gezienderuimtediehetproduktiepotentieelboveneenminimum-verzorgingbiedt,zaldefeitelijkekeuzebeperktzijntot
eenvoorzieningvolgenseenvandescenario'sonder2t/m5.
Tenzijwedelandbouwgrondbehalvevoordevoedselvoorzieningook
voorpureenergie-winning zoudenwillengebruiken....
Intussenzijn,eenenandernatuurlijkmedeafhankelijkvan
debeschikbarestrategischereserves,voorbepaalde (groepenvan)
voedingsmiddelentijdensdeovergangsfaseminofmeersterkefluc8

tuatiesindebeschikbaarheid teverwachten.Zozaleraanvankelijksprakezijnvanvleesoverschotten,waarlatereenernstig
tekortkandreigen.Overschottenzijn,althansaanvankelijk,ook
teverwachtenvooraardappelen,suikerenmelk,waarvoorgranen
envetgrondstoffenanderzijdsweertekorteninhetverschietliggen.
Hoewelhetwenselijk lijktomdevoedingsmiddelendistributie
reedsvanafdeaanvangvandeisolatie teentenophetbijeen
uiteindelijkeautarkiegewenstepakketvoedingsmiddelenen/ofmacro-nutriënten,moetwelzoveelmogelijkdesubstitutievantekortproduktendooroverschotproduktenopenblijven.Voorzover,
althans,dezesubstitutiedegewenste"kwaliteit"vanhetpakket
onaangetast laat.
Onsmodelmoetdaninstaatzijn,eenzodanigdistributieverloopvoor levensmiddelentesimuleren,datzowelaanhetstrevennaareengekozenvoorzieningsdrempel,alsaandewensactuele
tekortenzoveelmogelijkmetactueleoverschottenoptevangen,
wordttegemoetgekomen.(Hetzelfdegeldtoverigensookvoorde
voedermiddelendistributie,zijhetwatmeerversluierdi.v.m.de
voorlopigeonzekerheid tenaanzienvandegewensteafbouwvande
veestapels).
Behalve,deconsequentiesvaneenenkelvoudigekeuzebetreffendedenatestrevenvoorzieningsdrempel,moethetmodelookde
consequentiesvaneenmeersamengesteldekeuzekunnendoorrekenen.
Zokanerbijvoorbeeld vooreensoortgetrapteaanpassingvan
consumptieenexportgekozenworden,waarbijvoorheteerstecrisisjaareendrempelpakketvolgenseen+-scenariowordtvastgesteld,welkpakketstapsgewijzewordtafgebouwdnaareenpakket
volgenseenpuurzelfvoorzienings-scenario.
Hoehetook zij,eenenanderkanmodeltechnischwordenuitgewerktinëénofeenaantalsetsrandvoorwaardentenaanzienvan
eenminimum-voorzieningmetgroepenvanlevensmiddelenen/ofmacro-nutriëntenenerzijds,endito"genoegzaamheids"niveausanderzijds.

Afbouw van veestapels en het tweede optimalisatiecriterium
Is,bijeeninhetvoorjaaroptredendecrisis,deakkerbouw
doorzijnnatuurlijkeritmenietinstaattereagerenvoorhet
tweedejaarvandeovergangsfase,deveehouderij-sectorkànen
moetzichweldirectaandeveranderdeomstandighedengaanaanpassen.Rond50%vandehuidige (1976)veehouderij-produktie in
Nederland isimmersopexternetoeleveringvanvoedermiddelengebaseerd.Valtdezeweg,danvalttevensdevoederbasiswegvoor
90%vandevarkens-enpluimveestapel;demelkveestapel,meteen
buitenlandsvoederaandeelvanca.25%,wordtwatminderzwaargetroffen.

Waarechterookgeenexportmeermogelijk is (wezienhier
evenafvandekeuzevaneen+-scenario),heefthetweinig zinde
produktieeapaciteitvandezestapels-middelsstrategischereserves-opliethuidigeniveautehandhaven.
Afhankelijkvandecapaciteitdiewevoordeuiteindelijkevoorzieningwillenoverhouden,zalerdusmoetenwordeningeslacht.
Devraagisnu,ofditinslachtenstantepedeofgeleidelijk
aanmoetgebauren.Zoudenweuitsluitendopheteersteinde
doelfunctieverwoordestreven:minimalebudgettaire lastenvoor
hetaanhoudenvanstrategischereserves,afgaan,danvaltdekeuzezondermeeropdirectemassaleinslachting.
Ervaltechterookveeltezeggenvooreenwatmeergeleidelijke
afbouw.
Allereerst zaleenmassaleinslachtingeenvloedgolfvan
vleesaanbodkunnenoproepen.Ditaanbod zalnietdirectkunnen
wordengeconsumeerd:erwordttegeneen"genoegzaamheidsgrens"
aangelopen.Hetvlees zaldanenmasseterbewaringwordenaangeboden,dochtevrezenvalt,datdebewaar/invries-capaciteitonvoldoendeis.
Inhetkadervandeanticipatieopeencrisisbeleidzou
reedsnudezecapaciteitkunnen,wordenuitgebreid.Misschienis
hetechtergoedkoperomeennuoptebouwenstrategischevoorraad
aanvoedermiddelenachterdehand tehouden,zodathettempowaarindenoodzakelijkeafbouwvandeveestapelsplaatsvindtmeerin
overeenstemmingmetdebeschikbarebewaarcapaciteitendeafzetmogelijkhedenkanwordengebracht.
Eentweede-eneigenlijkveelbelangrijker-argumentvóór
eenmeergeleidelijkeafbouwvloeitvoortuitdegroteonzekerheiddieer,ooktijdensdeovergang,metbetrekking totdeduur
vandenationaleisolatiebestaat.
Zoudendeinternationalebetrekkingenplotsklapsweernormaliseren,danlopenwegrotekanstemoetenconstaterendatweter
besparingvandekostenvanstrategischereservesvanvoedermiddelennu,voortijdigeengrootdeelvandekapitaalgoederenvoorraadvanonzelandbouw,endaarmee:demogelijkhedenomvialandbouwinkomenteverwerven,hebbenontmanteld.Datwe,metandere
woorden,dekip-met-de-goudeneierenaanhetspithebbengeregenl
Hoewelachterafbestkanblijkendateensnelleontmanteling
demeestverstandigeoplossing zouzijngeweest,zekerheiddaaroverhebbenwenu-d.i.ophetmomentdatwegaanbeslissenhoeveelveevoedersweinvoorraadwillenhouden-echterniet.
Voordeoplossingvanditdilemmakanhetmodeldehelpende
handbieden.Dekansopeenprematureontmantelingkannamelijk
(voorverschillendecrisistermijnenofvooreenopvoorhandnog
onbestemde termijn)wordenGESIMULEERDdoordeeruitvoortvloeiendekosteneenzekerGEWICHT toetekennen.Variatievanditgewicht (van0:dekostentellennietmee,tot 1:debetreffende
kostentellentenvollemeeindebesluitvorming)-endecrisistermijn-inmeerderemodelrunsverschaftdaneengedetailleerd
inzichtindediverseconsequentiesvandeverschillendehoudingen
10

diemenkanaannementenopzichtevanhetkarmadatdelandbouwsectorzoukunnentreffen.Alduskannaastdekostenvanvoorraadhoudingnogeentweede-eenconcurrerend-elementindedoelfunetievanhetmodelwordenopgenomen:dekostendiekunnenvoortvloeienuiteenpremature inkrimpingvanproduktiecapaciteit,
welkealofniettenvolle (0-1)indeoptimalisatieprocedure
meespelen.
Welkekostenzijnereigenlijkverbondenaanvoorbarigeinslachtingvanvee?
Opgemerktwerdreedsdathetverliesvandekipmetdegoudeneiereneenverliesvaninkomengenererendvermogenis.Een
hieropaansluitendkengetalwordtgevondenindestandaardbedrijfseenheid (sbe).Desberepresenteerteenbepaaldvolumetoegevoegdewaarde(in1975 ca.ƒ400,-),datpereenheidvaneenspecifiekelandbouwactiviteitondergenormaliseerdeomstandighedenin
eengegevenmeervoud jaarlijkskanwordenverworvenuitproduktie
en/ofregeneratie.
Zozijnerookvoordeafzonderlijkeveehouderij-activiteiten
sbe-normengedefinieerd,welkezijnuitgesplitstnaarveesoort,
aanwending (regeneratie,produktieofbeide)enleeftijdscategorie.
Hetmogelijkeverliesaanjaarlijksesbe-inkomstenalsgevolgvanvoorbarigenoodslachtingvaneenbepaald stukveemoet
overdegeheleresterendegebruiksduurwordengesommeerd.Zozal
inslachtingvandejongveestapel zwaarderwordenaangerekenddan
eenversneldeuitstootvanoudervee ...delaatstewarensowieso
geenlangproduktief levenmeerbeschoren (1).Inéénopzichtis
produktiefenouderveeechterwèlpreferentbovenjongvee:eris
eentijdsvoorkeurvoorinkomenuiteerdereproduktieenregeneratie (vankoeiennu)boveninkomenuitlatereproduktieenregeneratie (vankalverennu,danwelkoeienstraks)...Analooggeldt
voorverliezenopinkomen,dathoeverderdezeindetoekomstliggen,desteminderschrijnendwordenzeervaren:hierissprake
vandewerkingvaneendiscontovoet (welkekanwordenbeschouwd
alseensoorttegenhangervanhetbegrip"samengesteldeinterest").
Inhetmodel looptdediscontovoetopvanafdestartvande
optimalisatieprocedure:hetjaar0,i.e.hetlaatstenormalejaar
voorafgaandeaande (plotsklapsmogelijke)periodevannationale
isolatie.Beidenoemersindedoelfunctie-voorraadkostenenpotentieelinkomensverlies-wordendanopdenaardatjaartoegerekendewaarde gebaseerd.
Behalvevanuitdeoptiekvande (mogelijke)kostenzijner
ookvanuithetgezichtspuntvandecontinuïteitvandebinnenlandsevoedselvoorziening redenenaantevoerenomdeafbouwvanvee-

1)Ditimpliceerttevens,datinhetonderhavigedynamischemodel
niet,alsinhetvorige
methetconceptvan"aangeklede"
diereenhedenmagwordengewerkt.Inplaatsdaarvanzullende
demografischeprocessenbinnendeverschillendeveestapels
moetenwordenbeschreven,i.e.geprogrammeerd.
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Stapelsmeergedetailleerd-d.i.viaeendraaiboek-testuren.
Namelijkomtevoorkomendatopdeacuteproblematiek invooral
hetbeginvandeautarkisclieperiode zoscherpwordtgereageerd,
dathetproduktiepotentieelveel verderwordt teruggebrachtdan
opgrondvanhetproduktieplanvoornädeovergangsperiodewel
wenselijkis.Dat,metanderewoorden,deveehouderijineensoort
gierendevarkenscyclusgaatbelanden.
Tenslottewillenwehiernogevenstilstaanbijdeperiodeindelingvanhetmodel.
Isinderdaadvooral,inhetbeginvandeaanpassingsperiode
deproblematiekhet.meestdringend,danzaldoorrekeningvande
overgangsontwikkeling opjaarbasis-zoalshiervoorwerdvoorgesteld~nauwelijksofveelteglobaalantwoordkunnengevenopde
vraagstukkendiejuistdanspelen.Zinvollijkthetdaaromdeperiode-indelingvanhetmodelteverfijnen doorheteersteovergangsjaar inmeerdereprogramma-fasenonderteverdelen.

Randvoorwaarden en optimalisatie bij de aanpassingen
in de akkerbouw (en weidebouw)
Naafloopvanhetgroeiseizoen inheteerstecrisisjaarzal
ookdeakkerbouwsector aandegewijzigdeomstandighedenmoeten
xrordenaangepast.Inconcreto zalditvooralbetekenen,datvoor
deaanvangvanhetvolgendegroeiseizoenzoveelmogelijkvanhet
mindernoodzakelijkegraslandmoetzijngescheurdenbouwrijpgemaaktvoordeteeltvanakkerbouwgewassen.
Hetisnietwaarschijnlijk datdezegrootschaligeuitbreidingvanhetakkerbouwareaalvóórhetbeginvanhetvolgendeteeltseizoeninhaargeheel zal.zijnvoltooid.Erkunnenallerlei
-vaaktechnische-redeni.e.:randvoorwaarden,wordenaangevoerdwaaromdezeuitbreidingovermeerdanééncrisisjaardient
tewordenuitgesmeerd:dewaterhuishoudingvandebodemszalsoms
moeten wordenaangepast,percelenzullenmoetenwordenherverdeeld,hetmachinepark zalregionaalmoetenwordengehergroepeerd,
etc.
Daarnaastspeeltookhierweerdeblijvendeonzekerheidten
aanzienvandefeitelijkeduurvandeisolatieeenrol.Erzal
vooralaanvankelijknogniethetgewensteanimokunnenzijnom
vanweidebouwopakkerbouwovertestappen,enookbinnendeakkerbouwomeengeheelanderbouwplanuittevoeren.
Ookvoordeakkerbouwenweidebouwgeldtnamelijk,dater
kansbestaat,opverliezenaansbe-inkomsten.Enwel zodranaeen
onverwachte,normaliseringvandeinternationalebetrekkingenzou
blijken,dathetaandeautarkieaangepastebouwplannauwelijks
aansluitingvindtbijdehernieuwdeafzetmogelijkheden.
Overigenszijndezesbe-verliezen,gezienderelatiefkorte
"gebruiksduur" (immobilisatie)vangewassen: 1jaar,natuurlijk
slechtseenfractievandeverliezendiezichindeveehouderij
(excl.weidebouw,welkeinditbetoogalseenonderdeelvandeactiviteitengroep "akkerbouw"wordtgezien)kunnenvoordoen.
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Volledigheidshalvemoetenzeechterwelindeoptimalisatieprocedurewordenmeegenomen.Zemoetenduswelindedoelfunctie
vanonsmodelwordenverwoord.
Tenaanzienvanhetgewichtendeberekening (discontering)
vandezesbe-verliezenkandezelfdeprocedurewordengevolgdals
die.metbetrekking totdesbe-verliezenvandeveehouderij.
Eenenanderbetekentdan-evenafgezienvandeinbovengenoemderandvoorwaardengesteldegrenzenaanhetaanpassingstempodatdegeneigdheidomdenoodzakelijke aanpassingsprocessen
doortevoerentoeneemt:
-naarmatevanuitdekantvanhetbeleidsterkeredrukwordtuitgeoefend,doordataanhetgewichtvanmogelijke sbe-verliezen
minderwaardewordttoegekend;
-naarmateweverderindeaanpassingsperiodeverkeren,waarde
mogelijkesbe-verliezenopgrondvanhettijdsdiscontovan
steedsgeringeromvangworden.
Meerindemargezijtenslottenogopgemerkt,datbehalve
debovengenoemdeoptiemetbetrekkingtotdedrukophetaanpassingstempovanakker-enweidebouw,ookhier,alsinhetstatische
model (1),nogdebeleidsoptie ligttenaanzienvanhet (weers)risicodatmenbijdeplanmatigevoorbereidingvandeveldproduktie
gedurendedeovergangsjaren kanlopen>

Verwerking
Totdusverisalleengesprokenoveraanpassingenindeconsumptiesfeerenindelandbouwsektor.Deverwerkendeindustrie
werdbuitenbeschouwinggelaten,terwijldezetocheenbelangrijke
plaatsinonshuidigevoorzieningssysteeminneemt.
Ookdeverwerkende industriezal,vooralalszijopbuitenlandse
grondstoffendraaitenactiviteitenontplooitdietijdensde
autarkieniet (ofinminderemate)nodigzijn (export),dooreen
plotsklapseisolatievanonslandsterkgetroffenworden.
OpheteerstegezichtlijkendeproblemenminderUNIEKdan
indelandbouw.Eenstilstandvanmindernoodzakelijkeactiviteitenzal-netaiselders-geweldigewerkgelegenheidsproblemen
metzichbrengen,dochvaneendirecteliquidatievanproduktiecapaciteitisnoggeensprake.Mochtendeinternationalebetrekkingenzichineensweergaannormaliseren,danzijner-technischalthans-weinigbelemmeringenomsneloptestarten.
Indirect iserechterweldegelijksprakevangeliquideerdeproduktiecapaciteit.Voor zoverimmersdeaanvoervanvoorverwerking
bestemdebinnenlandselandbouwproduktendooraanpassingeninde
landbouwsektorbijeenonverwachtenormalisatievandeexternebetrekkingenvoorenigetijdbelangrijkonderhet (weer)normale
niveaukanliggen,heeftookdeverwerkende industrieeenstuk
verliesaantoegevoegdewaardetedragen.
1)Zienootopblz.3
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Ditpotentiëleverliesaaninkomenindeverwerkende(en
toeleverende)bedrijfstakken-onderanderetebenaderenaande
handvangegevensininput/output-tabellen-moetduseveneensin
deoptimalisatie-procedurewordenmeegenomen.Modeltechnischzou
ditkunnendoordeindedoelfunctieopgenomen"landbouw-sbe-verliezen"metdemogelijkeinkomstenderving indebetreffendeaangeschakeldebedrijfstakkenoptehogen.Eenenanderkandusbinnenhetprogramma-onderdeel "landbouw"wordenverwerkt.
Inonsvorigemodelwasdeverwerkendeindustrienogexplicietineenapartemoduleondergebrachtenspeeldedaardoormee
als (groepvan)programma-variabele(n).Deredenhiervanwas,dat
iederevormvanverwerkingeenspecifiekenergie-beslagoproept,
terwijldeminimalisatievanhetenergieverbruik indedoelfunctie
juistvooropstond.
Beperkingvanhetenergieverbruik speeltinhetdynamische
modelhooguit indirect,alsextrarandvoorwaarde,eenrol.
Hierisdandefunctievandeverwerkendeindustrieeigelijk
alleendievaneendoorgeefluik,enweleendoorgeefluik tussen
voorradenenproduktieenerzijdsenconsumptieanderzijds.
Hetopnemenvandezeindustriealseenapartprogramma-onderdeelisinprincipedusmindernodig.

IA

Korte recapitulatie: een modelschema van de overgangsproblematiek

Debovenstaandebespiegelingenkunnenindevormvanhetonderstaande (globale)stroomschemawordensamengebracht.
Inditschemagevendeomcirkeldeonderdelendevraagstukken
aan,waareenmodel-doorrekening eenantwoordopmoetvinden:de
betreffendeonderdelenbevattendusmodelvariabelen.Dedoor
rechthoekenomslotenonderdelenzijndeuitgangspuntenengegevenhedenvandezedoorrekening:derandvoorwaardenwaarmee,binnen
hetmodel,devariabelenzullenwordengeconfronteerd.

=gegevenimportvanvoedingsmiddelen/grondstoffen
=gegevenproduktieplanvoorakkerbouw,resp.veehouderij

=gegevenproduktieplanvoorweidebouw
=teprogrammerenproduktieplanvoorveehouderij

binnengegevenrandvoorwaardenteprogrammerenproduktieplanvoorakkerbouw,resp.weidebouw
J

a,d

E

gegevenfinaleafzetvanplantaardige-resp.dierlijke
voedingsmiddelennaarconsumptieenexport

A

a,d
binnengegevenrandvoorwaardenteprogrammerendistributieplanvoorplantaardige-resp.dierlijkevoedingsmiddelen
C

A

a,d

gegevendistributieplanvoorplantaardige-resp,dierlijkevoedingsmiddelen

V
a,

=teprogrammerenvoorraadonttrekkingvanvoedingsmiddelenresp.voedermiddelen

©

=teprogrammeren (uitbreidingvan)bewaar/Invriescapaciteit
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Ten slotte
Getracht isenigelijntebrengenindestortvloedvan
vraagstukkendiemetbetrekking totde levensmiddelen-verzorging
zullenopdoemen,indienonslanddooreenonverhooptecrisisabruptenvooronbepaaldetijdvandebuitenwereld zouwordenafgesneden.
Gekozenisvooreenbenaderingvolgenseenopmodelsimulatiesgeëntactiepatroon-eendraaiboek-,waarmethetzichtop
deuiteindelijkemogelijkhedenvaneenautarkischevoorziening,
wellichtgebruikmoetwerdengemaaktvanreedsnuopgebouwde
strategischereserves (buffers).
Zo'nactiepatreon-meerderezijndenkbaar-ishetcompromisvaneenheterogenesetvanbeleidsuitgangspunten.Enweleen
zodanigcompromis,datvan.eenconsistentgeheelmagwordengesproken.Debeleidsuitgangspunten zijnimmersdooreenmodelmatigesimulatieophundiverseconsequentieseninteractiesgetoetst,
waardooreenoptimaleonderlingeafstemmingmogelijkisgeworden.
Welkepuntenhierbijzoaleenrolspelenwerd indebovenstaandetekstaangesneden.Devraagisnu,ofhiermeeeenvolledigbeeldvanallerelevantevraagstukkenenbeleidsopties isgeschetst.
Uwsuggestiesmetbetrekking totaanvulling,uitwerkingen
wellichtookveranderingvandevoorgestelde opzetvanhetbovenbesprokenmodelzijndaaromvanhartewelkom.
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Uw kenmerk
Onderwerp

Uw brief van

J

Ons kenmerk

Datum
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2tl maart 1980
' \

Bijlage(n)

1

Inhetgesprekdat hmaartjl«heeftplaatsgevondenis
afgesprokendatv/edevoedingsuitgangspunten oppapier
zoudenzettenvoornieuweberekeningen inhetkadervanhet
VVIBO-projokt.Eristoengesprokenovertweemogelijkhedenn.1.
- globaleuitgangspuntenopbasisvandeUS-dietarygoals
- eenideaalpakketvertaald inlevensmiddelen.
Bijgaand treftudezetweemodellenaan.Voorhet
gevalernogonduidelijkhedenoverdegeformuleerdeuitgangspuntenbestaanwillenwediegraagmondelingverhelderen.

Direk-tieVoeding?-en
Kwaliteitsaangelegenheden

ir.A.F.Onneweer

Verzoeke bij beantwoording ons kenmerk en datum te vermeiden.
R 340-240-78

BIJLAGE
1)Gewenste aardenverhouding vandemacronutriëntenindevoeding,
uitgedrukt inenergie-procenten.
eiwit; 12?»waarvan 1/3dierlijken2/3plantaardig.
JQ%waarvanmax.1/3verzadigdenminimaal
/7,
meervoudigonverzadigd.
koolhydraten; $8%waarvan5$geraffineerdesuikeren55"alkohol
(inUS-dietarygoals; 10%geraffineerdesuikeren
geenalkoholopgenomen).
vet;

energie;al£5inminimumscenario.
2)Aanbevolenlevensmiddelenpakket gemiddeldenederlanderinkgperdag.
melk (vol)
0,5
320 Kcal
360
aardappel
0,^5
groenten/fruit
0,j5
50
kaas (goudcevv)
0,02
70
v3_.ees
0,05
70
(5*week)
ei
0,015
25 25
" (lxweek
eieren)
Ox2week
peulvruchten
0,0^
30
Oxweek)
margarine
0,05
375
1000
bruinbrood
0,k
100
alkohol
0,015
2jf00 Kcal.
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