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1. Marktaanvoer tot 1999

1.1 Landelijk beeld
De aanvoer op de Nederlandse veemarkten bestaat vrijwel geheel uit (slacht- en gebruiks)runderen, kalveren en schapen. De aanvoer van paarden is zeer klein, terwijl sinds
1993vanuitveterinairoogpuntgeen varkensmeermogenworden aangevoerd.Verderisereen
geringeaanvoer van geiten.Deaanvoercijfers vertonen naasteen dalendetendens vanjaar tot
jaar nogal wat schommelingen. In deperiode 1988-1998 nam het aantal aangevoerde dieren
met 30%af. Dereeds voor dezeperiode ingezette daling heeft zich delaatstejaren versterkt
voortgezet. Deeerstemaanden van 1999lateneen vertraging van dedalingzien.Dezeiseen
gevolg van detoename met 12%ten opzichte van vorigjaar van de aanvoer van schapen en
lammeren. De daling bij runderen was met ruim 9% erg groot, terwijl ook de aanvoer van
nuka's metbijna 7%gedaaldis.

Tabel1.1

Ontwikkeling vandeaanvoer van runderen,kalveren enschapen opNederlandse markten
(x1.000)
Alledieren

1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998

2.131
1.905
2.153
2.273
2.099
2.090
1.879
1.700
1.827
1.609
1.488

Volwassen runderen
616
552
525
592
560
507
451
430
425
374
330

Kalveren

Schapen

669
631
597
618
641
595
575
573
559
548
529

Bron: GNV.

De vermindering heeft zich in de afgelopen jaren met name bij runderen en kalveren
voorgedaan. Bij de volwassen runderen was de aanvoerdaling het grootst (46%),terwijl de
aanvoer van nuchtere kalveren met slechts 21% afnam.
De aanvoervan schapen en lammeren vertoonde indeafgelopen jaren een zeerwisselend patroon, naeen aanvankelijk sterke groei heeft deaanvoer zich tussen 1991en 1996op
een relatief hoogniveau gehandhaafd. Nadatjaar iseen forse daling van deaanvoer opgetreden,waardoor deaanvoer nu 12%onderdievan 1988ligt.Het aandeel van deschapen inde

686
722
917
956
854
941
808
667
812
658
604

jaarlijkse marktaanvoer isdoor deze ontwikkelingen toegenomen. In 1998maakten schapen
ruim 40% vanhettotaal aantal aangevoerde dieren uit, in 1988ruim 30%.Deveemarkt aanvoer loopt nietalleen inabsolute zin terug (zietabel 1.1), maaruittabel 1.2 blijkt, datookhet
aandeel van demarktaanvoer in de totale veestapel afneemt. Alleen bij nuka's weet de veemarkt zijn aandeel redelijk te handhaven.

Tabel 1.2

Totaleveemarktaanvoer in1.000stuksen inpercentages vande aanwezige veestapel

Diersoort

Aantal dieren

Runderen
Nuka's
Varkens a)
Schapen
Paarden

In% van de veestapel

1980

1989

1998

1980

1989

1998

794
693
205
782
37

594
589
110
722
17

330
529
0
658
14

15,2
29,4
19,1
91,1
55,2

12,4
30,8
8,5
51,4
25,4

9,6
32,8
47,2
12,3

a)Opdemarkt werden voor 1993alleen slachtzeugen, -beren en soms-biggen aangevoerd.Na 1993bestaat uitsluitend inUtrechtnoggelegenheid tothet aanvoeren vanslachtzeugen. Metde uitbraak vandevarkenspest begin
1998 isook deze markt gesloten.
Bron: CBS en GNV.

1.2 Verklarende factoren
Degeschetsteontwikkelingen indemarktaanvoer hangen nauw samen een aantal externeomstandigheden. Debelangrijkste daarvan zijn:
hetEU-markt-enprijsbeleid voormelk, stierenvleesenschapen. Omdeproductietebeperken is demelkproductie gequoteerd enisdegarantieprijs voorstierenvlees verlaagd.
Ook de ooipremies zijn na de introductie midden tachtiger jaren met name na 1992
verminderd. Doordat demelkgift perkoenogsteedstoeneemt, resulteert demelkquotering in een daling van de melkveestapel en van het aantal binnenlandse nuka's. De
maatregelen ten aanzien van destierenvleesproductie endeschapenhouderij hebben de
rentabiliteit vandezesectoren verminderd, waardoor deproductie isgedaald.Dehuidige
groteaanvoervan schapenenlammeren opdemarkten zoukunnen duiden opeenverderesterke vermindering van de schapenstapel;
deschaalvergroting bij agrarischeproducenten, toeleveranciers enafnemende bedrijven,
heeft geleidtoteengroterematevandirecteafzet. Doordat mengrotere aantallen dieren
tegelijk gaat kopen of verkopen ismen een interessantere partner voor slachterijen. Op
melkveebedrijven leidt de schaalvergroting tot een planmatige vervanging van oude
melkkoeien. Hierdoor isdedirecte afzet aan slachterijen beter mogelijk. Verder neemt
het aantal runderen ten behoeve van natuurbeheer toe.Deze kudden zijn eigendom van
publieke organen of grote private organisaties, die zeer waarschijnlijk grote aantallen
dieren tegelijk verkopen eneen voorkeur hebben voor directe afzet aan deslachterij;

degroeiendebehoefte aanherkenbaarheid vanhetproductdoordeketenheenleidteveneenstot meer directe afzet. In dit kader kan gedacht worden aan IKB-regelingen zoals
diegelden voorrunderen,kalveren envarkens.Dedaarbij afgesloten contracten, devereistecontrole opdeherkomstenhetterugvertalen van informatie overde slachtkwaliteit
zullen resulteren in directere contacten voor met name slachtstieren en -vaarzen;
demaatregelen inhetkadervan demest-enmilieuproblematiek (evenwichtsbemesting,
vermindering ammoniak en C0 2 uitstoot) hebben deproductiekosten doen toenemen.
Hierdoor zijn demogelijkheden vooreen verdereexpansie van deveehouderij verdwenen.Een vermindering vandeveestapel,metnameindeintensieve veehouderijsectoren,
iszelfs waarschijnlijker.
Deze ontwikkelingen zijn verantwoordelijk voor dedaling van de veemarktaanvoeren
inhetverleden.Daarnaast zijn zeineenLEI-studieuit 1990verwerkt ineen drietal scenario's
met betrekking tot demarktaanvoer. De scenario's gaven voor deperiode 1988tot 2000een
vermindering van deveemarktaanvoer tezienmet minimaal 14enmaximaal 31%. Indeperiode 1988 tot 1999 is de aanvoer met gemiddeld 3% per jaar gedaald. Na 1993 is de
vermindering echter groterdanindeperiodedaarvoor. Opgrondhiervan isteverwachten,dat
in2000 de aanvoer circa 35% lagerzal zijn dan in 1988.

1.3 Positie vande veemarkt in Doetinchem
Het aanvoerpatroon van de veemarkt in Doetinchem vertoont een overeenkomstig beeld als
hierboven isweergegeven voor detotalemarktaanvoer. Ook inDoetinchem nam de aanvoer
van runderen, kalveren en schapen in deperiode 1988tot 1999 af, namelijk met 40%.Deze
vermindering deed zich met name voor in dejaren 1995tot 1999.Het sterkst was de daling
bij runderen; deaanvoer vanschapen enlammeren nam aanvankelijk toe.Na 1993begonook
deaanvoer daarvan sterk tedalen. Voornuka's wasdedaling het kleinst.

Tabel1.3

Procentuele verandering vandetotaleenvandeDoetinchemsemarktaanvoervanrunderen, kalverenenschapen indeperiode 1988-1998
Nederland

volwassen runderen
kalveren
schapen
Totaal
Bron: GNV.

Doetinchem

19881993

19931995

19951998

19881998

19881993

19931995

19951998

19881998

-15
-14
+38
-2

-15
-4
-30
-19

-23
-7
-9
-12

-45
-26
-12
-30

-20
-7
+55
-4

-20
-10
-34
-18

-38
-14
-32
-25

-60
-28
-30
-40

Uitdeaanvoeren blijkt, dat demarktinDoetinchem na 1995insnel tempoterrein verliest.Hetaandeel vanDoetinchem indetotaleaanvoeropdemarktingedaald van 8%in 1988
tot 6,8 %in 1998.Een redenkan zijn, dat hetaandeel van deAchterhoek endeIJsselstreekin
deNederlandse rundveestapel ten gevolge van het accent opvleesvee sterker isgedaald dan
in andere gebieden.
Indeeerstemaanden vanditjaar zijn volgensdeoverzichten van deGNV demarktaanvoeren in Doetinchem verder gedaald, namelijk met bijna 9%, ten opzichte van de eerste
maanden van 1998.Dezedalingdeed zichmetnamevoorbij slacht-engebruiksrunderen. De
aanvoer daarvan daaldemet20%.Ook deaanvoer voornuchterekalveren nam sterk afnamelijk met 8%,terwijl de aanvoer van schapen en lammeren met bijna 6% toenam. Gezien het
verschil inmarktgeld tussen runderen ennuka'senschapen,isheteffect opdeinkomsten groterdan inde aanvoer.
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2. Ontwikkeling marktaanvoertot2005

2.1 Drijvende krachten
Deteverwachten aanvoervan veeopmarkten isindeeersteplaats afhankelijk van deontwikkeling van de veestapel en vervolgens van de krachten die de keuze tussen rechtstreekse
verkoopofverkoopviadeveemarktbeïnvloeden.Belangrijk voordeomvangvandeveestapel
zijn de volgende aspecten:
dealgemeen economische ontwikkeling, deze isonder anderevan invloed opdevraag;
het gemeenschappelijke landbouwbeleid van deEU (productiequota, garantieprijzen);
hetNederlands beleid ten aanzien van milieu, natuur en landschap;
detechnologische ontwikkeling endeproductiviteitsstijging diedaarvan hetgevolgis;
Ten aanzien van dekrachten diedeomvangvandestapel beïnvloeden zijn uiteenlopendeontwikkelingen denkbaar. Gekozen isvoorhet weergeven vanhet gebiedwaarbinnen zich
detoekomstigeomvang van deveestapel zalbewegen viahet opstellen van een drietal scenario's.Metelkaar geven de scenario's een overzicht van de gevolgen van de in werkelijkheid
mogelijke ontwikkelingen. Het opstellen van de scenario's voor veemarktaanvoeren gebeurt
tegendeachtergrond vandealgemeeneconomischeontwikkelingen ende marktontwikkelingen.
Gekozen isvooraansluitingbij deLEI-enIKC-studie Voorbijhetverleden. Daarin zijn
voortbouwend opdestudievanhetCentraal PlanBureauNederlandindrievoud, driemogelijke toekomstbeelden voor de Nederlandse agribusiness 1990-2015 uitgewerkt, te weten
European Renaissance (ER),Global Shift (GS)enBalancedGrowth (BG).Indescenario'szijn
veronderstellingen overdealgemeneeconomische ontwikkeling (inclusief devraagontwikkeling),het doordeoverheid gevoerdeeconomische, sociale enhandelsbeleid, evenals overhet
gevoerdebeleid metbetrekking tot landbouw, milieu en technologie opgenomen (zie bijlage
1).Gegeven dezeveronderstellingen worden uitspraken gedaan overdeomvangvandeagrarischeproductieendeveestapel.Inhetbijzonder zalgebruik worden gemaakt vanderesultaten
van bovengenoemde studie voorhetjaar 2005.Ook zal de vraagaan deordekomen of dein
1997genomen besluiten ten aanzien vanmestenbemesting,evenals derecent gepubliceerde
voornemens ten aanzien van hetlandbouwbeleid deaanpassing vaneen ofmeer scenario'snodigmaakt. Verderzalheteffect worden geschat vaneen aantal ontwikkelingen diemet name
van invloed zijn ophetpercentage dieren dat viadeveemarkten zal worden afgezet. De drijvende krachten hierbij zijn:
deschaalvergroting bij agrarischeproducenten en slachterijen;
deherkenbaarheid van het product inde keten;
de algemene verkorting van de arbeidstijd;
ziektepreventie.
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In bijlage 2 zijn deze drijvende krachten verder beschreven. Vergeleken met de LEIDLO-studie uit 1989naarhet 'perspectief voor deveemarkten' wordt nu geen rekening meer
gehouden metdeinternationalisering vandeveehandel en hetEU-beleidten aanzien vanveevervoer. De invloed van deze factoren isgezien recente ervaringen gering.

2.2 Landelijk beeld
2.2.1 Veestapel
EU-markt-enprijsbeleid
Intabel 2.1 worden deresultaten gegeven vandescenario's metbetrekking tot deomvangvan
de veestapel.

Tabel2.1

Omvangvande veestapelin2005bijde verschillende scenario's (x 1miljoen stuks)
1994

Melkvee
Jongvee
Vleeskalveren
Vleesvee en zoogkoeien
Schapen en geiten

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

1998

1,61
1,44
0,71
0,51
1,53

2005
GS

ER

BG

1,28
0,95
0,5
0,48
1,0

1,57
1,37
0,28
0,88
1,55

1,6
1,2
0,5
0,5
0,8

Deomvang van demelkveestapel wordt vooral bepaald doorhet al dan niet handhaven
van het melkquotum en deomvang daarvan. InER isdit het niveau van 1990.In GS worden
dequota aangescherpt eninBGverdwijnen zealsgevolgvan deliberalisering van de wereldmarkt.Doorverbeterd management engenetische vooruitgang stijgt deproductieperkoemet
1,5 tot 1,6% perjaar in hetERen hetBG scenario, in GS isdit 1,2%.
Gezien deontwikkeling vandestapel,hetvoorstel tothandhaving vanhet quotasysteem
tottenminste 2006(zij hetdathetquotum vanaf 2003indriestappen met 1,5% zal toenemen)
endeproductiviteitsstijging zal de melkveestapel vanaf 1998tot2005nogmet bijna 10%dalen tot circa 1,45 miljoen stuks.Daarbij is ook rekening gehouden met de verlaging van de
interventieprijzen indrie gelijke stappen met in totaal 15%vanaf 2005.Deze prijsverlaging
wordt maar ten dele gecompenseerd door inkomensteun, zodat de rentabiliteit van de sector
verder onder drukkomttestaan.Deomvang van dejongveestapel hangt nauw samen metde
melkveestapel. In allescenario's geldt,dat alsgevolgvaneen lager vervangingspercentage en
vanwegedemilieudruk dejongveebezetting per melkkoe afneemt. Bij vleeskalveren gaathet
om een relatief gespecialiseerde sector. Inpassen in de normale bedrijfsvoering van andere
sectoren isnietzoeenvoudig.Substitutie vanproductiecapaciteit metanderesectoren zal daar12

om niet snel plaatsvinden. De ontwikkeling in de sector zal vrij gelijkmatig verlopen. Wel
heeft desectorproblemen omvoldoende nuchterekalveren tekrijgen. Doordeafname vande
melkveestapel worden er steedsminder kalveren geboren,terwijl deimport van kalveren onvoldoende perspectief biedt.Daar komt bij,datdoor derecentebesluiten inhet kader vande
Agenda 2000 van deEU, de rentabiliteit voor vleeskalveren onder druk zal komen te staan.
Dit zal in 2005 waarschijnlijk resulteren ineen vermindering van de stapel met 5tot 10%.
Derentabiliteit van vleesvee heeft totnu toe voortdurend onder druk staan, doordat de
consumptieve vraagnaarrundvlees stagneert endoordat inNederland opdemelkveebedrijven
deruimtevoorvleesvee vanuitmilieuoogpunt beperkt isterwijl devooruitzichten voordetraditionele stierenhouderij gering zijn. Bovendien ontvangen in de EU Ierland en Frankrijk in
hetkadervan MacSharry-regelingen forse premies inhetkader van stierenpremie,extensiveringpremie,seizoenpremieenzoogkoeienpremie. InNederlandkomen veelminderdierenvoor
premie in aanmerking doordat de veebezetting vaak hoger isdan de voor premietoekenning
toegestane maximale veebezetting van 2GVEper ha. DeNederlandse rundveehouders zijn
daardoor vooral opmarktprijzen aangewezen, diebij dehuidige overschotten veel lager zijn
dan in 1990.Deinterventieprijs isreeds gedaald met 15%enzal inhet kader van derecente
prijsvoorstellen nogeensmet 20%worden verlaagd.
Hetvangnetniveau van interventie wordt daarbij verder verlaagd van 2.085europerton
naar 1.560europerton.Deeffecten hiervan voor derentabiliteit zullen worden opgevangen
doorhetverhogen vandebestaandedierpremies enhetintroduceren vaneenslachtpremie.Het
netto resultaat van deze maatregelen is een lichte verbetering van de rentabiliteit van deze
sector, waardoordezenietverderzalwegzakken.InhetER-scenariobestaathetvleesveevoor
een aanzienlijk deeluitzoog-enweidekoeien eninBGvrijwel uitsluitend uitzoog-enweidekoeien metnameten behoeve van natuurbeheer. Onderhet GS-scenario wordt rundvlees met
hogesubsidies afgezet opdewereldmarkt.Deproductiebreidt zichdan ookuit.Hierbij spelen
ook de verhoogde beschikbaarheid van ruwvoer en het ontbreken van sancties bij het overschrijden van demilieunorm een rol.
De voor vleesveegeschetste ontwikkelingen indedriescenario's gelden in grote lijnen
ook voor de productie van schapen en lammeren. Zeker omdat in de recente besluiten over
Agenda2000geenwijziging vanhetmarkt-enprijsbeleid voorschapen isvoorzien.Voorbeide groepen dieren moet gezien de ontwikkelingen en de geplande maatregelen worden
verwacht, dat deomvang van de stapel in2005ongeveer dievan hetBG- of GS-scenario zal
zijn.
Mestbeleid
Het mest- en bemestingsbeleid heeft ook invloed op de omvang van de veestapel. Om deze
reden wordthieronder ingegaan opdevraaginhoeverremethetooghieropdeuitkomsten van
degekozen scenario's moeten worden aangepast. Opgenomen inhet standaardpakket vanmilieumaatregelen waarmee in de scenario's rekening is gehouden, is het streven naar
evenwichtsbemesting metdevolgendeverliesnormen:P5kgperhectare,N90kgperhectare
voorbouwland en200voorgrasland. Deenkelejaren geleden vastgestelde normen van 25kg
P,200kgNper hectare grasland en 110kgNperhectare bouwland voor 2005zitten daarboven.De aanvoernorm voor het gewas isbepaald opmaximaal 80kg P in 2005.VoorN zijn
13

nog geen aanvoernormen vastgesteld.
Inhet standaardpakket isuitgegaan vandevolgende aanvoernormen voorhetjaar2000:
60kgPper hectare bouwland, 65 voor maïsland and 80voorgrasland en verder 150-250kg
Nvoorgrasland ophogezandgronden, 210-350kgNvoor grasland opoverige zandgronden,
300kgvoor grasland opklei enveen, 100kgNvooroverige gewassen opkleienveenen50100kgvoor bouwland en maïs op zandgronden.
Denu afgesproken maatregelen zijn minder stringent, dandiewaarmee in de scenario's
alrekening isgehouden. Geconcludeerd kan dus worden, dat dein descenario's opgenomen
normen endewijze waaropzeworden uitgevoerd degrenzen aangeven, waarbinnen de effectenvanhetnuvastgesteldebeleidwaarschijnlijk zullen vallen.Ditbetekent,dathiervoorgeen
extra aanpassingen nodig zijn.
Daar komt bij, dat naar verwachting tot 2002 door de voorgestelde afroming van de
mestproductierechten met25enzelfs 50%bijovernameenvoortzetting doorniet familieleden
opdezelfde plaats,dezerechten metcirca7miljoen kgfosfaat zullen afnemen. Uitde praktijk
van delaatstejaren enproeven isgebleken dateen aanzienlijke vermindering van demineralenverliezen mogelijk is zonder de veestapel in te krimpen. Voor zover er sprake is van
inkrimping vandeveestapels richt dezezich vooral opdedieren (varkens,pluimvee)dieniet
viaveemarkten worden verhandeld.
2.2.2 Veemarktaanvoer
De inde scenario's gemaakte veronderstellingen met betrekking tot de ontwikkeling van de
veestapels enten aanzien van dekeuzehet veealdan niet viademarkt aftezetten resulteren
inde volgende marktaanvoeren. In eerste instantie (tabel 2.2) wordt de aanvoer gegeven op
basis van de te verwachten omvang van de veestapel in de drie scenario's. Daarbij iser van
uitgegaan, dat het kengetal (marktaanvoer/omvang veestapel) gelijk blijft aan dat uit 1998.

Tabel2.2

Veemarktaanvoer op basisvande ontwikkeling vande veestapelvolgensdegekozen scenario's
(x1.000stuks) a)
1998

Runderen b)
Nuchtere kalveren
Schapen en lammeren, geiten
Totaal

2005

Aanvoer

Stapel (%)

349
510
616
1.488

9,6
32,8
47,2

GS

ER

BG

277
405
403
1.085

340
497
624
1.451

347
507
322
1.176

a)Uitgegaan isvaneenprocentueel ten opzichte van destapel gelijkblijvende aanvoer;b)Inclusief gebruiksvee,
vette vlees-en graskalveren.
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Opgrond van uitsluitend deontwikkeling vandeveestapel moet tot 2005een verdere
vermindering van de aanvoer worden verwacht van tenminste 2tot ruim 20%.Gezien dein
paragraaf 2.2.1gemaakte opmerkingen over ontwikkelingen van de stapel en het EU-beleid
moet ernstig rekening worden gehouden met een vermindering van tenminste 15%.

Tabel2.3

Veemarktaanvoerengecorrigeerd voorveterinairemaatregelen, schaal, herkenbaarheid enarbeidstijdverkorting (x 1.000 stuks)
2005

GS

ER

BG

Totaal aanvoer, metaanvoer gebruiksvee
waarvan runderen
nuka's
schapen

941
232
346
363

1.262

1.014

285
425
562

291
433
290

Totaal aanvoer, geen gebruiksvee op markt
waarvan runderen
nuka's
schapen

887
178
346
363

1.204

945
222
433
290

217
425
562

Bijdebepalingvan diteffect iservanuitgegaan,dat25%vanderundveeaanvoer uitgebruiksveebestaatendat 10%fokvee is.Dezedieren zullenhelemaal van demarkt verdwijnen.
Vervolgens wordt rekening gehouden met de invloed van de effecten van ziektepreventie,
schaalvergroting, herkenbaarheid enarbeidstijd omtekomen toteen definitieve schattingvan
deveemarktaanvoeren in2005(tabel 2.3enbijlage 3).
Deveemarktaanvoer vanrunderenenschapenbedroegin 1998 1.488.000stuks.Volgens
descenario'smoetrekening worden gehouden meteen dalingvan 15tot circa40% indeperiode 1998 tot 2005. Dit is nogal wat meer dan in de studie uit 1990 werd verwacht. De
dalingspercentages tot2000bedroegen toen 15tot 31. Hetverschil zithem vooreenflink deel
indete verwachten sterkere daling van deveestapel, desinds 1989verder gedaalde verhouding tussen de omvang van de veestapel en de aanvoer op markten en in het te verwachten
verdwijnen van het gebruiksvee van de markt. Gezien het vrijwel zeker te verwachten verdwijnen van gebruiksvee van de markten zal het afnamepercentage ruim 30 bedragen. Dit
levertdevolgende landelijke marktaanvoer op:circa250.000runderen, 395.000kalveren en
415.000 schapen. Intotaal 1.060.000dieren.

2.3 Positie vandeveemarkt in Doetinchem
Een nogtebeantwoorden vraag isof detotnutoegeschetste ontwikkelingen ook gelden voor
deveemarkt inDoetinchem enzonee,waaromniet.Indezeparagraaf wordt daarom ingegaan
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op de specifieke omstandigheden van de veemarkt in Doetinchem wat betreft aangevoerde
diersoorten endeontwikkelingen inhetaanvoergebied. Hierbij isgebruik gemaakt vangegevens over de veemarktaanvoeren in Doetinchem en van gegevens over de ontwikkeling van
de veestapel in de kern van het aanvoergebied. Als kern van het aanvoergebied van deveemarktinDoetinchem isgekozenvoordeAchterhoekendeIJsselstreek.Daarnaastwordenook
wel dieren aangevoerd van deVeluwe enuitTwente.Inhet kerngebied kwam in 1998 8,9%
van allemelk-enkalfkoeien voor,6,7% vandevleesrunderen en 3,7%vandeschapen engeiten.Het aandeel van het gebied in demelkveestapel is sinds 1990met 0,1% gestegen.
Toch heeft dit niet geresulteerd ineen groter aandeel vanDoetinchem in de marktaanvoer van nuka's. Het geringere aandeel van Doetinchem in de aanvoer van vleesvee is in
hoofdzaak terugtevoeren opdenaarverhouding sterke vermindering vanhetaantal gehouden
stuks vleesvee in het kerngebied. Opmerkelijk is verder dat ook het grotere aandeel van het
aanvoergebied indeschapenstapel nietgeresulteerdheeft ineenverbeteringvanhetmarktaandeel voordemarkt inDoetinchem.Deconclusie isdan ook, datdeconcurrentiepositie vande
Doetinchemse veemarkt in de afgelopen jaren is verslechterd.
Voordetoekomst kanverwacht worden,dathetkerngebied vandeaanvoer zijn aandeel
indelandelijke melkveestapel (8,9%)zalkunnenbehouden maardatbij vleesveeen schapen
het aandeel iets zal dalen tot respectievelijk 6,5 en 3,5%.De belangrijkste redenen hiervoor
zijn degrondonttrekking inhet kader vandeEcologische hoofdstructuur en de extensivering
van het grondgebruik. Eentweedefactor dievan invloed isopdetoekomstige aanvoer, isdat
opdemarktinDoetinchem naar verhouding ietsmeergebruiksrunderen (26,5%) worden verhandeld dan gemiddeld (25%). Een laatste factor ten slotte is, dat in Doetinchem naar
verhouding veel slachtstieren, -ossen en -vaarzen opdemarkt worden aangevoerd. Het effect
van deschaalvergroting zal daardoorinDoetinchem groterzijn dan voorNederland alstotaal
(-12% in plaats van - 10%vanaf 1998).Als rekening wordt gehouden met deze verschillen
tussen Doetinchem en het landelijk beeld, dan kan voor de aanvoer op de veemarkt Doetinchem het intabel 2.4en 2.5 weergegeven beeld worden gegeven.

Tabel2.4

Veemarktaanvoerin Doetinchem opbasis vande ontwikkeling van de veestapel a) volgens degekozen scenario's
2005 (x 1.000 stuks)

1998
aanvoer

Runderen b)
Nuchtere kalveren
Schapen en lammeren, geiten
Totaal

26.700
58.500
16.300
101.500

aandeel (%)
marktaanvoer

GS

ER

BG

7,7
11,5
2,7

21
46
11
78

26
57
17
100

27
58
9
94

a)Rekening isgehouden metheteffect vande hierboven aangegeven veranderingen van het aandeel vanAchterhoek en IJsselstreek in de landelijke veestapel. Verder is het marktaandeel van Doetinchem in de totale
marktaanvoer gelijk gehouden aan dat voor 1998;b) Inclusief gebruiksvee, vette, vlees-en graskalveren.
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Opgrondvandeverwachteontwikkeling vandestapel inIJsselstreekenAchterhoekkan
bij handhaving van het marktaandeel van Doetinchem indetotalemarktaanvoerworden verwacht,dat deverandering indeaanvoer opdemarkt inDoetinchem zalliggen tussen de0en
de-22%.Gegeven het verliesaanmarktaandeel vanDoetinchem indeafgelopen jaren enhet
feit, dathetdeactuele ontwikkelingen totnutoehetmidden houdentussenhetBG-enhetGSscenario,moetrekening worden gehouden meteen vermindering van ongeveer 15%opgrond
van uitsluitend deontwikkeling van de veestapel.
Intabel 2.5wordt heteffect weergegeven van achtereenvolgens hetverdwijnen vanhet
gebruiksvee van de veemarkt, de schaalvergroting, de invoering van IKB-regelingen en arbeidstijdverkortingen. Daaruit blijkt, dat hierdoor devermindering van deaanvoer zal liggen
tussen de20ende40%.Gaanweuitvanhetmeest waarschijnlijke midden tussen descenario'sBGenGS,danresulteerteen vermindering van deaanvoer tot2005met34%.Daarbij zou
het aandeel van deDoetinchemse veemarkt indetotale aanvoer ongeveer gelijk blijven.
In deze berekeningen is geen rekening gehouden met de aangekondigde verdere aanscherping van het dier gezondheidsbeleid bij de verzameling van nuchtere kalveren en ten
aanzien van veemarkten (een verzamelslag voorexportdieren, identificatie enregistratie).De
investeringen in scanningapparatuur verhogen wel de kosten voor de handel via markten.
Evenmin ishetmogelijke effect voordeexploitatie vandeveemarktbekeken van maatregelen
op het gebied van dierwelzijn, die het noodzakelijk kunnen maken ook de rundveemarkt te
overdekken. De gemaakte schattingen zijn zodoende nog aan deoptimistische kant.

Tabel2.5

VeemarktaanvoereninDoetinchem gecorrigeerd voor veterinairemaatregelen, schaal, herkenbaarheid enarbeidstijdverkorting (x 1.000 stuks)
2005

Totaal
waarvan

runderen
nuka's
schapen

GS

ER

BG

60
12
38
16

80
16
48
16

72
17
47
8

Bij debepaling van diteffect iservan uitgegaan, dat26,5%van derundvee aanvoer uit
gebruiksveebestaat.Dezedierenzullen helemaal van demarktverdwijnen. Decorrectiesvoor
schaalvergroting, arbeidstijdverkorting en 1KBzijn dan ook berekend alspercentage van de
totalerunder en nuka aanvoer exclusief het gebruiksvee.

17

3. Conclusies en slotbeschouwing

Op grond van de ontwikkeling van veestapel en het vastgestelde beleid met betrekking tot
ziektebestrijding, ontwikkelingen die zeker zijn en waarvan deeffecten met een behoorlijke
mate vanbetrouwbaarheid kunnen worden vastgesteld, zaldeaanvoer inDoetinchem in2005
ten opzichtevan 1998metcirca22%afnemen. Daarbij zal het gebruiksvee van demarkt verdwijnen. Houden we ook rekening met factoren als schaalvergroting, 1KB-regelingen en
arbeidstijdverkorting, ontwikkelingen waarvan deinvloed minder zeker is,dan iseen vermindering van de aanvoer tot 2005 met circa 34%het meest waarschijnlijk.
Deaanvoeropdeveemarktzalin2005nogmeerdannu alhetgevalisbestaanuitnuka's
en schapen.Hetaandeel vanderunderen zaldalen vannuruim 26totdaneven 23%. Gegeven
dehuidige veemarkttarieven betekent deze verschuiving een groteredaling in inkomsten dan
instuksvee.Indeprognoses isnoggeenrekening gehouden metdeeffecten van een wat verslechterdeconcurrentiepositie van deveemarkt inhet algemeen door dehogere kosten voor
scanning,eenoverkapping vanderundveemarkt vanuithetoogpunt vandierwelzijn enhettoestaan van slechts 1verzamelslag voor te exporteren dieren. Ook is geen rekening gehouden
meteen verdereverslechtering van deconcurrentiepositie vandeveemarkt inDoetinchem. De
geringere aanvoer opdemarkt zal resulteren ingeringere mogelijkheden voor kopersen verkopersomervoldoende aantallen dieren van degewenste kwaliteit tevinden.Ditzal leiden
tot het mijden van de Doetinchemse markt. Hierdoor zal de aanvoer verder dalen en zich
steeds meerbeperken tot demeest gangbare kwaliteiten.
Sluiting van de Doetinchemse veemarkt zal ertoe leiden, dat een deel van de huidige
aanvoernaaromringendemarkten (Zwolle,UtrechtenDenBosch)zal gaan.Vandenuka'szal
naar verwachting een groter deel naar verzamelcentra gaan. Ook de rechtstreekse verkopen
zullen toenemen, metname inhet meest Oostelijke deel van hetaanvoergebied. Dezeaanbieders worden immers het sterkst geconfronteerd met een stijging van de transportkosten nar
veemarkten.
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Bijlage 1

Descenario'smetbetrekkingtotdeontwikkelingvandeveestapeltot2005

A.European Renaissance (ER)
Overheidscoördinatie isdegroeibepalende factor omdat opdiewijze verstoringen en onevenwichtigheden indeeconomieworden gestabiliseerd. Opmacroniveau wordtervan uitgegaan,
dathetmarktmechanisme niettot evenwicht leidt.Deoverheid heeft daarom een centralerol
met betrekking tot monetair en budgettair beleid, regelgeving voor de arbeidsmarkt en voor
demarkten van goederen en diensten enbij desubsidiëring van R&D en onderwijs.
In dit scenariowordt inWest-Europa deeenwording vandeEuropese markteenfeiten
komt deEMU nogvoor 2000tot stand. Geleidelijk worden Centraal EuropaenEVA-landen
geïntegreerd. Deafzetmogelijkheden voorWest-Europa in die landen is vanwege detekortschietende koopkracht vooronzeproducten metveeltoegevoegde waarde,gering.De stijging
van de eigen productie benutten de Centraal en Oost-Europese landen voor zowel de eigen
consumptie als voor de export. Dit laatste betreft vooral bulk producten. Europa maakt een
gunstigeeconomische ontwikkeling door.Grensoverschrijdende problemen ophet gebiedvan
milieu, energieen samenwerking met Oost-Europa worden opEG-niveau aan gepakt.
GemeenschappelijkLandbouw Beleid (GLB)
DeMacSharry-hervorming wordtuitgevoerd.Dit betekent datom deproductie indehandte
houden deprijsgaranties worden verlaagdeneen aantal specifieke maatregelen worden getroffen. Hetinkomensverlies voordeboeren wordtopgevangen doorproductspecifieke toeslagen.
Voorde vee-en vleessector betekent dit,dat door desterk verlaagde graanprijzen dekrachtvoerkosten zullen dalen.Verder zal degarantieprijs voorboter met 5%en dievoor rundvlees
met 15%dalen.Veehouders kunnen diertoeslagen krijgen voorzoogkoeien en stieren toteen
aantal dieren datovereenkomt met2grootveeeenheden perhectare voederareaal. Ookmelkkoeien en premiegerechtigde ooien tellen bij dezeberekening mee.
Deze veedichtheidsnorm geldt nietvoorboeren dievoortenhoogste 15gvepremieaanvragen.Perbedrijf kanverdermaarvoormaximaal 90stierenpremieworden aangevraagd (90
ecu per dier op leeftijd van 10tot 22 maanden). Voor zoogkoeien is de premie 120ecu per
dier. Omdat extensieve rundveebedrijven (veedichtheid maximaal 1,4) hetminst van deverlaagde graanprijzen profiteren krijgen zeeen extratoeslag van 30ecu per dier. Als detotale
premieaanvragen uit deregio demaximaal mogelijke aanvragen behorend bij een referentiejaaruitdeperiode 1990-1992teboven gaan,wordtdepremietoerekening proportioneel gekort.
Het aantal ooien waarvoor maximaal premie kan worden verkregen wordt gelijk gesteld aan
defeitelijk aanwezigeooistapel ineen referentiejaar uitdeperiode 1989-1991.Bovendien kan
voormaximaal 500ooien (inprobleemgebieden maximaal 1.000)devollepremie wordengekregen; voor eventuele overige ooien wordt dehelft van depremie toegekend.
Milieu, natuur en landschap
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Indit scenariocoördineert deEUhetbeleid opditgebied.Deindeloopvandejaren negentig
geformuleerde doelstellingen met alsgrondbeginsel duurzaamheid, bepalen hettenemen pakket maatregelen.Dit noemen wehet standaardpakket (ziehieronder).Hoewel Nederland bij
de invoering van maatregelen voorop loopt,betekent dit alleen opkorte termijn een concurrentienadeel.
Voordecontinentale aanpak van natuur-enlandschap wordteenEuropese Ecologische
Hoofdstructuur (EEHS) ontwikkeld. Daarbij wordt gemikt op het zoveel mogelijk scheiden
van defuncties agrarischeproductie,natuur,landschapendergelijke.Ditbetekentdattot2015
140.000 ha grond aan de landbouw wordt onttrokken, namelijk 80.000 reservaatsgebieden,
50.000natuurontwikkelingsgebieden en 10.000 bosontwikkelingsgebieden. Verder komt er
100.000habeheersgebied. In deze laatstegebieden zijn landbouw en natuur wel verweven.
Gemiddeld wordt indit scenario hiervoor envoorwoningen,bedrijven en wegen 0,5%grond
perjaar aan delandbouw onttrokken.
Standaardpakket milieumaatregelen
Nutriënten
afschaffen mestproductierechten per 1-1-97
evenwichtsbemesting (aanvoer = afvoer + onvermijdelijke verliezen). Onvermijdbaar
verlies maximaal 5kgPperjaar perha;
overschotheffing: ƒ 35,-perkgP2O5 enƒ 2,-per kgN;
voorschriften uit lozingsbesluit bedekte teelten worden ingevoerd.
Verzuring
doelvoorschriften enheffing NH3-emissie;grondgebonden veehouderij, akker-entuinbouw max. 30kgNH3per ha. Overschrijdingsheffing f 35,- perkg;
voorintensieve veehouderij gelden NH3emissie-maxima perdierplaats uit AMvBhuisvesting (geldt vanaf 2005 voor alle bedrijven).
Energie enCO2
meerjarenafspraak overheid bedrijfsleven: instrumenten zijn onder andere subsidievoor
warmte/krachtkoppelingeninspanningen tenaanzien van voorlichting,onderwijs enonderzoek;
kosten vanMeerjarenafspraak (MJA)gefinancierd viaheffing opgasprijs grootverbruikervan 0,7 cent per m3;
stijging energieprijzen tot 2005 met ongeveer 2%perjaar;
stijging gasprijzen met 2,8 %perjaar.
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Gewasbeschermingsmiddelen
bestuursovereenkomst MJP-G van overheid enbedrijfsleven; afspraken oververmindering gebruik, afhankelijkheid enemissie van bestrijdingsmiddelen;
regulering grondontsmetting;
AMvB openteelt enbedekteteelt van toepassing;
nultoleranties zoveel mogelijk vervangen door specifieke tolerantieniveaus.
Technologie
Hettempovandetechnologische ontwikkeling isvergelijkbaar metdatuithetverleden.Doordat de maatschappelijke acceptatie achterblijft bij de technische mogelijkheden wordt de
modernebiotechnologie maarspaarzaamtoegepast.Menrichtzichvooralop schaalvergroting
inplaats van geheelnieuwetechnieken. Hierdoor komtdeindustriële mestverwerking onvoldoende van de grond, terwijl er veel aandacht is voor het verbeteren van de verteerbaarheid
doorhettoevoegen van enzymen.Ditlaatsteresulteert ineenvermindering vande P-excretie
met 20%bij melkvee en van 33-50% in de intensieve veehouderij. Door beter management
en genetische vooruitgang stijgt demelkproductie perkoemet 1,5 tot 1,6% perjaar.Indeintensieve veehouderij bedraagt deproductiviteitsstijging circa0,9%perjaar.
Arbeid
Deverschuiving vanoverheidstaken naarBrussel heeft geleid toteen heroriëntatie van derol
van deoverheid. Hierdoorishet arbeidsbeleid omgevormd en gerichtophet aan werk helpen
vanlaaggeschoolden. Doorversobering vanuitkeringen enversterking vanfinanciële prikkels
is het aanbod van seizoen- en laaggeschoolde arbeid gestegen. Ook de wig tussen bruto en
netto lonen ismeer in lijn met het Europees gemiddelde gebracht. Vooral de tuinbouw kan
hierdoor beter concurreren.
B. Global Shift (GS)
Het vrije marktperspectief, waaropdit scenario isgebaseerd, gaatervan uit, dat ondernemers
enhun visieseencrucialerolspelen inhetprocesvaneconomische ontwikkeling. Zij zijn de
bron van nieuwetechnologische ontwikkelingen, waarbij deonderlinge concurrentie bepaalt
welke ideeën uiteindelijk succesvol zijn. Detaak van deoverheid ontbreekt vrijwel geheelen
isinmaximaleomvangbeperkttotdezorgvoorcollectieve goederen (defensie, infrastructuur)
enhet corrigeren van het marktmechanisme ten aanzien van ongewenste externe effecten.
Opwereldniveau isereenzeerdynamische technologische ontwikkeling, waarbij vooral
deVS,Japan en deopkomende Dynamische AziatischeEconomieën garen spinnen. Europa
isniet opgewassen tegen devernieuwende enconcurrerende krachten uit de andere gebieden
en kiest voor een protectionistisch handelsbeleid. Dit leidt tot verdeeldheid in de EU en tot
stagnatie van het integratieproces (bijvoorbeeld geen EMU en geen toetreding van OostEuropese landen).Deontwikkelingen indeEUhebben een negatieve invloed opdiein OostEuropaen Afrika, resulterend ineen grote stroom immigranten uitdeze landen, waardoor de
politieke en sociale spanningen verder oplopen. De stagnatie duurt tot 2005,dan worden pas
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denoodzakelijke hervormingen doorgevoerd.Hetgevoerdelandbouwbeleid volgt ineersteinstantie de oorspronkelijke Mac Sharry hervormingen, maar loopt vast omdat de budgettaire
lasten niet kunnen worden opgebracht. Dit leidt totpaniekvoetbal. Zo wordt inhetjaar 2000
hetmelkquotum met 10%extra verlaagd.Tevens wordt besloten tot rebalancing, waarbij de
heffing opgraanvervangers derelatieveomvang vande heffing op voedergranen volgt,zodat
hetprijsverschil tussen granen en graanvervangers verdwijnt.
In 1996 wordt een Buitengewone Voedsel Belasting (BVB) van 6% ingevoerd om de
kosten van het landbouwbeleid tedekken.DeBVB wordt aan deboeren uitbetaald via prijstoeslagen voor een vast productiequotum. Na 2000 nemen de gevolgen van het beleid
desastreuze vormen aan,ervolgt daneen aanpassinginderichtingvanhetvrije marktperspectief.Deverstarringbij delandbouw isechterdermategroot,datdaadwerkelijke hervormingen
tot 2015 uitblijven.
Milieumaatregelen
Inditscenariogaathetomeen nationaal beleid.Internationale coördinatiekomt immers niet
vandegrond.Nederland streeft ernaarhetinhet standaardpakket beschreven milieubeleid uit
tevoeren,maardebereidheid deregelsnatelevenen hetdraagvlak ervoorisbeperkt.Daarom
wordt via aanvullende maatregelen getracht de doelstellingen toch te halen. Dit aangepaste
pakket ishieronder weergegeven. Degrondonttrekking isgeringer dan inER, namelijk0,3%.
Doordefinanciële problemen van deoverheid wordt tot2015maar 80.000grond onttrokken
voornatuurontwikkelingsgebied (40.000),bos (5.000) en reservaatsgebied (35.000).
Nutriënten
standaardpakket met:
handhaving mestproductierechten;
verplaatsing mestproductierechten alleen van overschot- naar tekortgebieden met een
kortingvan25%.
Verzuring
emissiearme stallen (zowel voorintensieve alsgrondgebonden veehouderij) verplicht;
mestopslag, afdekken mestopslag enemissie arme aanwendingen blijven verplicht.
Energie
standaardpakket;
Stijging gasprijs met circa 2,9%perjaar.
Gewasbescherming
standaardpakket.
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Technologie
Debovengrenzen aan deproductienormvang indeveehouderij endeakkerbouw doen destimulans tot schaalvergroting wegvallen. Bovendien blijft door de geringe werkgelegenheid
buiten delandbouw deaanwezigearbeidzolangmogelijk indelandbouw.Degeringe financiële mogelijkheden van de overheid zorgen voor een geringe aandacht voor onderzoek en
ontwikkeling van nieuwe technieken. Hierdoor worden relatief weinig arbeidsbesparende en
schaalvergrotende technieken ontwikkelt entoegepast.Dituitzichineenmindersnel stijgende
productiviteit dan in ER.De gemiddelde productiviteitsstijging per koebedraagt circa 1,2%
perjaar, terwijl die indeintensieve veehouderij, waarin denadruk vooral opverlaging vande
kostprijs ligt, met 0,8% nauwelijks afwijkt van die onder ER (circa0,9% perjaar).
Arbeid
Tot 2000blijft het bestaande arbeidsmarktbeleid intact. Dan volgt een grote aanpassing om
de stijgende werkloosheid en de immigratie uit Oost-Europa en Afrika het hoofd te kunnen
bieden.Delonenworden verlaagd,hetsocialezekerheidsstelsel ingekrompen endewigtussen
brutoen netto lonen verkleind. Dit roept zowel extra vraag alsextra aanbod op,waardoor de
vervulling van seizoenarbeid nauwelijks problemen oplevert.Welneemtdekloof tussen hoge
en lageinkomensgroepen toe.
C.Balanced Growth (BG)
Inditscenariowordteen evenwichtbereikttussen hetcoördinatieperspectief vanER, het vrije
markt perspectief van GS en het evenwichtsperspectief. Dit laatste gaat uit van een perfect
functionerend marktmechanisme eneen overheid diezichbeperkt tot het leveren van collectieve goederen en het corrigeren van het marktmechanisme voor onbenutte of ongewenste
externeeffecten. IndezevisiewordtR&Dslechtsgesubsidieerd voorzoverdebaten tengoede
komen vanderden enisvoor socialeverzekeringen geen plaats.De individuen worden geacht
hier zelf voor tekunnen zorgen.
Indit scenariokennen weeenkrachtigemultipolaire economische groei,waarbij tevens
belangrijke vorderingen worden gemaakt opdewegnaareen ecologisch duurzame ontwikkeling.Deeconomische ontwikkeling vraagtniet meerenergie.Bovendien ishetbeleid gericht
ophettegengaan van ontbossingenopherbebossing. Hierdoor isdeemissievan CO2in2015
25% lager dan in 1990.
Opmondiaal niveau wordter samengewerkt omdemilieuproblemen aantepakken via
marktconforme maatregelen. Verderworden ervoorwaarden geschapen vooreen dynamische
technologische ontwikkeling,concurrentie opmarkten envrije internationale handel.InEuropa wordt hierop ingespeeld door de marktwerking te stimuleren en een systeem van
economische prikkels teontwikkelen. Verder wordt derol van deoverheid bij de socialezekerheid terug gedrongen.
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Landbouwbeleid
HetGLBwordt geleidelijk aan afgebroken door in 1996deinterventieprijzen met 10%teverlagen en daarna met 2% perjaar, zodat de bescherming aan de buitengrens in 2015 vrijwel
verdwenen is.Verderwordtin 1996hetmelkquotum afgeschaft enworden geen producenten-,
consumenten-en importsubsidies meer gegeven.Alleen zittendeboeren worden voorhet inkomensverlies gecompenseerd. De hoogte daarvan wordt vastgesteld op basis van een
historische referentiejaar. Ditbevordert deuitstroom van zittendeboeren endeschaalvergroting. Dit laatste wordt ook positief beïnvloed door het hoge tempo van arbeidsbesparende
technische vooruitgang.
Deprijzen tenderen doordeafbouw vandeprotectienaar wereldmarktniveau. Dezekomen door de liberalisering van de handel overigens op een hoger niveau te liggen. Bij de
uitwerking van het GATT akkoord worden ook defytosanitaire eisen geüniformeerd encontingenten afgebouwd. De internationale handel heeft daardoor vooral plaats via de
prijs/kwaliteitsverhouding. Eenremmende factor opdeuitbreiding van deinternationale handel vormen dehogeenergieprijzen, dieeen gevolgzijn van dewereldwijde energiebelasting.
Deinternationale handel stimuleert ook dehervormingen in Oost-Europa. Deze landen
worden al snelconcurrerend voortraditionele onbewerkteproducten enkopen dankzij de stijging van het inkomen ook meer producten mettoegevoegde waarde.Doordat ook Afrika en
Zuid-Amerikameermogelijkheden voorafzet inEuropakrijgen neemt deconcurrentie opde
bulkmarkten sterk toeen heeft Europa een extraprikkel om zich toe teleggen opkwaliteitsproducten.
Milieubeleid
Ook hier zien weinternationale samenwerking bijvoorbeeld ten aanzien van de wereldwijde
energieheffing, waardoor inNederland degasprijs tussen 1993en 2015verdrievoudigt. Ook
opEuropeesniveau isersprakevaneen gezamenlijke aanpak metvooral meer marktconforme
prikkels.Aanvullend zullen gezondheid, welzijn en natuurduidelijke randvoorwaarden bij de
productie gaan vormen.Metbetrekkingtot natuurenlandschapwordt opmondiaal niveau samengewerkt, waarbij eenMondialeEcologische Hoofdstructuur (MEHS) wordt ontwikkeld.
Derol vanNederland hierbij lijkt opdiebij deEEHS.Erzal tot2015 140.000hagrond
aan delandbouw worden onttrokken (50.000hanatuurontwikkelingsgebied, 10.000habosen
80.000hareservaatsgebied) enverder zal voor 100.000haeen beheersovereenkomst worden
afgesloten. Verder ontstaan allerlei regionale natuur-en landschapsorganisaties diemarktgericht in natuur en landschap gaan voorzien en met elkaar concurreren om de
consumentengulden. Deinkomsten worden gebruiktomboerentebetalen voorhetleveren van
een bepaalde natuur ofeen bepaald landschap.Opdezewijze wordt nogeens 100.000haaan
de landbouw onttrokken. Omdat ook de behoefte aan grond voor niet-agrarische doelen zal
groeien wordt nogeens 110.000haaandelandbouw onttrokken.Inditscenario wordtperjaar
0,85% van degrond aan de landbouw onttrokken.
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Pakket milieumaatregelen
Nutriënten
zie standaardpakket.
Verzuring
zie standaardpakket
Energie
CC>2-heffing op wereldniveau;
stijging energieprijzen met 3,5%tot2005;
stijging gasprijzen met 9,5%perjaar.
Gewasbescherming
standaardpakket +
regulerendeheffing opbestrijdingsmiddelen tenhoogtevan 30%vanhethuidige prijsniveau: deze wordt geïndbij delevering van gewasbeschermingsmiddelen.
Technologie
Indit scenario iser sprakevaneenhoogtempovan technologische ontwikkeling, gericht op
schaalvergroting enkennisintensieveproductie.Dekostenverhouding tussen arbeidenkapitaal
maakt datdebedrijven veel aandacht vooronderzoek hebben.Bovendien isdemaatschappelijke acceptatie groot.Dituitzich ineen algemene toepassing vanbiotechnologie gerichtop
gezondheid en vermindering van de milieubelasting. Ook wordt veel informatietechnologie
toegepast,metnameterverbetering vanhetmanagementenvoorketencoördinatie.De stijging
vandemelkproductie perkoeisgelijk aandieinER 1,5tot 1,6%, hetzelfde geldtvoordeproductiviteitsstijging in deintensieve veehouderij (0,9%)
Arbeid
Doordesterke groei van dewereldeconomieisarbeid schaars en duur.Hierdoor krijgen mechanisatie en schaalvergroting een extraimpuls.
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Bijlage 2

Factoren van invloed opdeafzet alof niet via
de veemarkt

A. Schaalvergroting
De schaalvergroting bij agrarische bedrijven enbij be-en verwerkende bedrijven gaat aljarenlang gepaard met verminderde veemarktaanvoeren.Zowel indekalfsvleeskolom alsinde
gespecialiseerde productie van rundvlees is dit dereden, dat deze dieren vrijwel uitsluitend
rechtstreeks of viadeveehandel aan slachterijen worden verkocht. Ook in de schapensector
zijn ereen aantal grote slachterijen enzetdeschaalvergroting door. Inhet vorigerapport (LEI
Mededeling435)isheteffect vandeschaalvergroting opderunder-en schapensector op - 1 %
perjaar geschat. Erzijn redenen dit nu voor derundveesector hoger inteschatten. Recent is
een saneringmet30%vanhet aantal slachthaken inderunderslachterijen tot stand gekomen.
Doorhetuitkopen vanbedrijven zijn deslachtingen meergeconcentreerd geworden. Op
wat langere termijn zal desterkere marktpositie van deresterende slachterijen leiden tot het
versneld ontstaan van directe relaties met veehouders.Wel isduidelijk, dat de betere bezettingsgraad een prijs heeft, namelijk de saneringsheffing sommigen verwachten hierdoor een
verslechtering vandeconcurrentiepositie vandeslachterijen. Ditzoukunnen leiden totminder
import en meer levende export. Bij deze export zouden dehandelaren meer gebruik kunnen
gaanmaken vanaanvoeropdemarkt.Hetnettoeffect vandesaneringopde veemarktaanvoer
zal dan ook beperkt zijn.
Opdemelkveebedrijven leidt de schaalvergroting tot een meerplanmatige vervanging
van oude melkkoeien. Voordeafzet van deze dieren zullen de veehouders meeren meer afspraken metslachterijen maken.Deaanvoer van slachtkoeien opveemarkten zalhierdoorgaan
dalen.Verdermoeterrekeningmeeworden gehouden,datindetoekomsteen groterdeelvan
deslachtrunderen afkomstig isvankudden,dieeenrol spelen bij hetnatuurbeheer. Dezekudden zijn eigendom vanpubliekeorganen ofgrotereprivateorganisaties diezeer waarschijnlijk
behoorlijke aantallen dierentegelijk verkopen eneenvoorkeurzullen hebben voordirecte verkopen aan de slachterij. Zowel de sanering als met name de schaalvergroting bij
melkveehouders endegrotere aanvoervandieren uitnatuurgebieden leiden tot een extravermindering van deveemarktaanvoer van rundvee metcirca0,5%perjaar tot2005.

B. Herkenbaarheid inde heten
Deze herkenbaarheid krijgt momenteel vooral gestalte middels 1KBregelingen. Indat kader
worden contracten afgesloten tussen dedeelnemers metbetrekking totdeleveringen afname
vanslachtdieren.Deslachterij treedtdaarbij opalsregisseurensluitdaarvooreen contract met
het PVV.Een onderdeel van decontractuele verplichtingen voor de slachterij, isde controle
opdedeelnemers,omtezien ofzezichhouden aandeafgesproken regels.Deboeren ontvangen alszeeencontract metdeslachterij hebben afgesloten en aanderegelsvoldoen eenDCB28

toeslag opdeprijs. Ook veehandelaren kunnen 1KB-contractenmet het PVV afsluiten. Vanwege de afgesloten contracten en het geringer aantal betrokken schakels is controle op de
herkomst enhetterugvertalen vanbijvoorbeeld informatie overde slachtkwaliteit, betermogelijk. Dit houdt in dat 1KB dieren niet of nauwelijks via veemarkten zullen worden
verhandeld Datgeldt in veelmindere matevoordedieren waarvooreen lichteregeling opbasis van KMM-regelingen herkomstgaranties is overeengekomen.
Recentishierbij gekomen hetvoornemen vandeEU-commissie overtegaantotdeverplichte
aanduiding vandeherkomst van hetrundvlees tenbehoeve van consumenten. De noodzaak
de dieren tekunnen traceren die hierdoor ontstaat zal leiden tot extra kosten bij aanvoer op
markten, waardoor hun concurrentiepositie verslechtert. Opditeffect wordt onder dierziekte
bestrijding verder ingegaan.
Deveemarkt zaldoor deinvoering van1KBregelingen indetoekomst bij slachtstieren
en-vaarzen enbij slachtlammeren en-schapenminderworden ingeschakeld.Voor afgemolken
koeien wordt hiervan geen effect verwacht. Inalle scenario's isaangenomen, dat de rundvee
aanvoer tot 2005 hierdoor perjaar met 1%extra daalt en de schapenaanvoer met 0,5%.Dit
verschilt vloeit voort uit het feit, dat deIKB/KMMregeling voorrunderen reeds geldt endie
voor schapen nog niet.
C. Arbeidstijden
Bij dehuidige aanvangstijden van demarkten kan hiervan een negatieve invloed opdeveemarktaanvoer uitgaan. Boeren en veehandelaren zullen steedsminderbereid zijn deze lange
dagen teblijven maken. Overigens stuiten andere aanvangstijden vaak opbezwaren vankopers. Daarom wordt uitgegaan van handhaving van deze aanvangstijden en verminderde
aanvoeren tergrootte van 1%tot2005.
D. Ziekte preventie
Deziektebestrijding bij runderen berust optwee programma's. In deeerste plaats 'het reglement bestrijding runderziekten'. Dit is verplicht en heeft betrekking op de ziekten Mond en
klauwzeer, Brucellose, Leucose en TBR. Daarnaast is er 'het reglement deelname gezondheidsprogramma's runderen'. Dit opent voorrundveehouders demogelijkheid deel tenemen
enheeft momenteel betrekkingopleptospirose (melkersziekte) enIBR.Debedrijven diehieraan deelnemen en vrij van de ziekte zijn, worden gecertificeerd. Ze verplichten zich bij
deelname geen fok- en gebruiksdieren tebetrekken met een lagere status of die in aanraking
kunnen zijn geweest met dieren met een lagere of onbekende status, zoals bijvoorbeeld op
veemarkten nu algemeen is.Mocht de veehouder echter toch een dier van onbekende status
willen toevoegen,dan dienen dedieren eerstinquarantaine teworden gehouden,totuitonderzoek isgebleken,datzeziektevrij zijn. Inmiddelszijn alenkeleduizenden melkveebedrijven
vrij van leptospirose. Hun aantal neemt nogsteeds toe.
Voor IBR geldt een soortgelijk systeem, met dien verstande, dat via inenting met een
markervaccin, verspreiding inhet koppel kan worden tegengegaan. Hierdoor ishet mogelijk
dieren vanbesmette bedrijven niet geforceerd aftevoeren.Ditprogramma loopt nognietzolang en heeft daardoor nog minder deelnemers. De verwachting is, dat mede gezien de
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activiteiten opditgebied innaburige landen ook aan ditprogramma massaal zal worden deelgenomen. Voor de nabije toekomst zullen soortgelijke programma's worden opgestart voor
paratbc en salmonella. Bij aldeze programma's staat deeigen verantwoordelijkheid voorop.
Deontvanger moet kunnen aantonen, dat dedieren van ziektevrije bedrijven afkomstig zijn
(eigen verklaringen). Bij import geldt, dat de verkoper moet instaan voor de herkomst. Wel
mag er steekproefsgewijs worden gecontroleerd.
Voor deaankoop van fok- en melkkoeien betekent dit,dat debedrijven gesloten gaan
worden of directbij bedrijven metbekende status kopen.De aanvoer van dezedieren opveemarkten zal dus tot vrijwel nihil dalen, tenzij op veemarkten de gebruiksdieren met een
verschillende status in volledig gescheiden systemen zullen worden verhandeld. Hetzelfde
geldt overigens ook voor opvangcentra en veilingen.
Hetleptospiroseprogramma'szal veelminderinvloedhebben opdedierenbestemdvoor
het afmelken envoordeafmestbedrijven, omdat dezedieren naeenzekereperiode uitsluitend
voordeslachtweggaanendannietmeeropandereagrarischebedrijven komen,zodatdestatus van de dieren niet van belang is. Voor het IBR programma geldt, dat dit vanwege het
besmettingsgevaar ookeennegatieve invloedheeft opdeaanvoer vangebruiksvee voor afmelkenenafmesten enmogelijk zelfsvoornuchterekalveren.Hetscheidenvandedierenmeteen
verschillende gezondheidsstatus intijd ofruimte iszeker tijdens deovergangsperiode totNederland geheel vrij is noodzakelijk om de aanvoer oppeil te houden.
Te verwachten is,dattenzij men overgaat ophet scheiden vandeaanvoer naargezondheidsstatus, het gebruiksvee (25%van derundvee aanvoer) van demarktzal verdwijnen. De
fokdieren, circa 10%van degebruiksvee aanvoer, zullen echter ook alsNederland IBRvrij is
niet meer viamarkten worden verhandeld. Inhet kader van hetdiergezondsheidsbeleid heeft
deoverheid eind 1998aangegeven deregelingen rond I&R verdertewillen invullen en aanscherpen. Dit omdat de sectoren in het algemeen een tebeperkte aandacht aan de veterinaire
risico'sbij hetverzamelen envervoeren vandieren besteden.Daarin wordtook aangekondigd,
datopkortetermijn derundersector zal worden doorgelicht, waarnavoorstellen zullen worden
ontwikkeld omhet risico van versleping van dierziekten bij het verzamelen van nuchterekalveren en op veemarkten te beperken. Dit zou afhankelijk van de precieze invulling kunnen
inhouden,datdeverhandeling vannuchterekalveren viaveemarkten methogerekosten temakenkrijgt ofbelemmert wordtdooreisenten aanzien vanreinigingenontsmettingenhygiëne.
Heteffect van deze maatregelen isomdat deze nogmoeten worden uitgewerkt moeilijk inte
schatten en daarom buiten dehuidigeberekening van detoekomstige aanvoer gehouden.
Voor runderen, inclusief kalveren zijn recentelijk mede in het kader van een EUverordening een aantal wijzigingen ingevoerd. Daarbij gaat het om een uniek nummer voor
allerunderen uit deEU,het melden vanelke keer alsdedieren eenpoot aandegrond zetten,
hetvastleggen vandedagvandeveranderingenhetbij export verplichtepaspoort.Dezeregelingbetekent, dat dieren dieopdemarkt worden aangevoerd gemelddienen te worden bij het
I&R systeem.Door dezeregeling nemen dekosten voortransacties viademarkt wattoe.Bovendien hebben demarkten, gegeven dewenstekomen totgeautomatiseerde systemen moeten
investeren inscanningapparatuur. Deaangescherpte I&R regelingzalnaarverwachting maar
een beperkte invloed hebben opdeaanvoer.Dit effect is inderrapportage niet meegenomen.
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Bijlage 3
TabelB3.1

Veemarktaanvoeren inNederland gecorrigeerd voorveterinaire maatregelen, schaal, herkenbaarheiden arbeidstijdverkorting
2005

GS

ER

BG

Veterinaire maatregelen runderen a)
- minimaal
-2%
- maximaal
-25%

-5
-69

-7
-85

-7
-87

Schaalvergroting
- runderen - minimaal
- maximaal
- nuka's
- schapen

-10%
-10%
-10%
-7%

-27
-21
-41
-28

-33
-26
-50
-44

-34
-26
-51
-23

- minimaal
- maximaal

-3,5%
-3,5%
-3,5%
-2%

-10
-7
-14
-8

-12
-9
-17
-12

-12
-9
-18
-6

- minimaal
- maximaal

-1%
-1%
-1%
-1%

-3
-2
-4
-4

-3
-3
-5
-6

-3
-3
-5
-3

-45
-99
-59
-40

-55
-123
-72
-62

-56
-125
-74
-32

941
232
346
363
887
178
346
363

1.262
285
425
562
1.204
217
425
562

1.014
291
433
290
945
222
433
290

1KB
- runderen
- nuka's
- schapen
Arbeid
- runderen

- nuka's
- schapen
Totale correctie
- runderen - minimaal
- maximaal
- nuka's
- schapen

Gecorrigeerde totale aanvoer
- Afname gebruiksvee volgens trend
waarvan runderen
nuka's
schapen
- Geen gebruiksvee op markt
waarvan runderen
nuka's
schapen

a) Bij de bepaling van dit effect iservan uitgegaan, dat 25%van derundveeaanvoer uit gebruiksvee bestaaten
dat 10%daarvan fokvee is.Deze dieren zullen helemaal van de markt verdwijnen. De overige correcties voor
runderen zijn berekend als percentage van de aanvoer minus de minimale respectievelijk maximale correctie.
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Bijlage 4

TabelB4.1

Veemarktaanvoeren inDoetinchemgecorrigeerd voorveterinaire maatregelen, schaal,herkenbaarheid en arbeidstijdverkorting
2005

GS

ER

BG

Veterinaire maatregelen runderen a) -26,5%
Schaalvergroting
- runderen
- nuka's
- schapen

-12%
-10%
-7%

-2
-5
-1

-2
-6
-1

-2
-6
-1

1KB
- runderen
- nuka's
- schapen

-3,5%
-3,5%
-2%

-1
-2
-0

-1
-2
-0

-1

Arbeid
- runderen
- nuka's
- schapen

-1%
-1%
-1%

-0
-1
-0

-0
-1
-0

-0
-1
-0

Totale correctie
-runderen
- nuka's
-schapen

-9
-8
-1

-10
-9
-1

-10
-9
-1

Gecorrigeerde totale aanvoer
- totaal
waarvan runderen
nuka's
schapen

60
12
38
10

80
16
48
16

72
17
47
8

a) Bij de bepaling van dit effect iservan uitgegaan, dat 26,5%van derundvee aanvoer uit gebruiksvee bestaat.
Deze dieren zullen helemaal van demarkt verdwijnen. Decorrectiesvoor schaalvergroting, arbeidstijdverkorting
en1KBzijn dan ook berekend alspercentage van de totale runder en nuka aanvoer exclusief het gebruiksvee.
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-2

-0

Het effect van de schaalvergroting zalzijn een verderedalingvan deaanvoer voorrunderen met 12%en voor nuka's en schapen met 10%.De in 2005 te verwachten aanvoer in
Doetinchem zaldan 9tot 31% lagerzijn dan diein 1995.Hettoepassen opgrotere schaalvan
IKB-regelingen zal leiden toteen daling van de aanvoer met 3,5%bij nuka's en runderen en
met2%bij schapen.Verderwordtnogeenbeperktedalingmet 1%verwacht vanhetinvoeren
van arbeidstijdverkorting. Doordeze aspecten zal demarktaanvoer inDoetinchem in2005teruglopen met respectievelijk 13tot 33%en 14en33%.
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