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SAMENVATTING
Projectopdracht
Door de stuurgroep Nadere Uitwerking Brabant-Limburg (NUBL) is aan het Praktijkonderzoek voor de Varkenshouderij (PV) gevraagd om, in samenwerking met het Landbouw-Economisch Instituut (LEI-DLO), het
Centrum voor Landbouw en Milieu (CLM) en
het Informatie en Kennis Centrum Landbouw
(IKC-L) beleidseffecten te kwantificeren. Het
gaat om beleid dat gericht is op het realiseren van milieuwinst door versterking van de
dynamiek in en structuur van de intensieve
veehouderij in het NUBL-gebied. PV, LEIDLO, CLM en IKC-L hebben de verwachte
milieu-economische gevolgen van verschillende beleidsvarianten voor de varkenshouderij in het zuidelijk zandgebied gekwantificeerd. Onderzochte milieuaspecten betroffen de totale fosfaat- en stikstofexcretie en
de totale ammoniakemissie in het NUBLgebied. Onderzochte economische aspecten betroffen de invloed van de sectorstructuur op de gemiddelde arbeidsopbrengst
per bedrijf, de benodigde investeringen in
milieusystemen en de benodigde bedragen
voor aankoop van mestproductie- en ammoniakrechten.
Onderzoeksmethode
Op basis van gegevens van de meitelling
zijn voor de jaren 1990 en 1995 de bedrijven
met varkens en met pluimvee in het NUBLgebied ingedeeld in respectievelijk 16 en 17
groepen. Van elke groep bedrijven zijn gegevens bepaald omtrent aantal bedrijven en
bedrijfs- en ondernemerskenmerken.
In een zogenaamde referentievariant zijn de
omvang en structuur van de intensieve veehouderij in het zuidelijk zandgebied in het
jaar 2000 ingeschat op basis van het doortrekken van de gerealiseerde ontwikkelingen
in de periode 1990 - 1995. Vijf combinaties
ván beleidsvarianten zijn vergeleken met
deze referentievariant. Hiertoe is per groep
bedrijven met varkens ingeschat hoe varkenshouders reageren op de onderscheiden
beleidsvarianten.

Ontwikkeling van de intensieve veehouderij
in het NUBL-gebied in de periode 1990 i 995
In 1990 en 1995 werden in het zuidelijke
zandgebied op respectievelijk 8.703 en
7543 bedrijven varkens gehouden. Het percentage stoppende bedrijven is kleiner naarmate het aantal dieren per bedrijf kleiner is.
Beslissingen om het bedrijf te beëindigen
worden in deze groep bedrijven in sterke
mate door niet economische persoonlijke
omstandig heden bepaald. Het percentage
ontwikkelende bedrijven neemt toe met het
aantal dieren per bedrijf, met uitzondering
van de grotere bedrijven. Deze hebben in
de periode vóór 1990 waarschijnlijk al een
forse ontwikkeling gekend.
Kwantitatieve uitgangspunten
Verondersteld wordt dat in de referentievariant in het jaar 2000 de P,O,-excretie per
zeug en per vleesvarken op jaarbasis in alle
16 groepen bedrijven met respectievelijk 5%
en 10% afneemt, vergeleken met 1995.
Verder wordt verondersteld dat in 2000 van
de totale aanwezige productiecapaciteit op
bedrijven met varkens die tussen 1995 en
2000 uitgebreid hebben, respectievelijk 85%
emissie-arm en 15% niet emissie-arm is.
Ook wordt verondersteld dat van de in 2000
aanwezige productiecapaciteit op bedrijven
met varkens die tussen 1995 en 2000 gerenoveerd hebben, respectievelijk 75% emissie-arm en 25% niet emissie-arm is.
De prijsgevoeligheid van de mestproductierechten is berekend voor het NUBL-gebied
en voor de bedrijven met varkens, met en
zonder omwisselingsmogelijkheden van
deze rechten tussen varkens en pluimvee.
Voor zowel mestproductierechten als voor
ammoniakrechten wordt ervan uitgegaan dat
een afname van de totale beschikbare hoeveelheid van deze rechten met 1% (als gevolg van afroming of opkopen), gepaard
gaat met een prijsstijging van 2,63%.

Verwachte ontwikkelingen in de referentievariant in de periode 1995 - 2000

derij in het NUBL-gebied in 2000 een afname
in stikstofexcretie van 4,7 miljoen kg (7%)
gerealiseerd; 2,2 miljoen kg als gevolg van
een lagere stikstofexcretie per varken en 2,5
miljoen kg als gevolg van het inwisselen van
mestproductierechten pluimvee naar varkens.
De ammoniakemissie vanuit de varkenshouderij in het NUBL-gebied is in het jaar 2000
14,2 miljoen kg NH,, tegen 15,2 miljoen kg
NH, in het jaar 1995. De verwachte ammoniakemissie vanuit de pluimveehouderij is in
het jaar 2000 3,l miljoen kg, tegen 3,9 miljoen kg in het jaar 1995. De verwachte afname van de NH,-emissie vanuit de intensieve
veehouderij in het NUBL-gebied over de
periode 1995 - 2000 bedraagt daarmee 1,8
miljoen kg (12%).
In de periode 1995 - 2000 wordt door ontwikkelende bedrijven met varkens naar verwachting voor 232 miljoen gulden aan productierechten aangekocht. In extra voorzieningen voor het bouwen van emissie-arme
stallen wordt in dezelfde periode naar verwachting 86 miljoen gulden ge’investeerd.
Er ontstaat een verschuiving naar de meer
fosfaatextensieve productietakken; van
pluimvee naar varkens en binnen de varkenshouderij van vleesvarkens naar zeugen.
Dit is het gevolg van verschillen tussen sectoren in inkomen per eenheid mestproductierecht. Het gemiddeld arbeidsinkomen
over meerdere jaren bedraagt, uitgedrukt
per kg forfaitair mestproductierecht, in de
zeugenhouderij, vleesvarkenshouderij en
pluimveehouderij respectievelijk f 14,43,
f 5,81, en f 1,40. Uitgedrukt per kg NH,recht is het gemiddeld arbeidsinkomen over
meerdere jaren in de zeugenhouderij, vleesvarkenshouderij en pluimveehouderij
respectievelijk f 39,29, f 15,93, en f 8,43.

Op basis van de gemaakte veronderstellingen is berekend dat tussen 1995 en 2000
circa 10% van de bedrijven in het NUBLgebied stopt met het houden van varkens
en dat de omvang van de intensieve veehouderij met circa 1% afneemt. Binnen de
intensieve veehouderij vindt er een omwisseling plaats van pluimvee naar varkens.
Hierdoor neemt de vleesvarkensstapel met
circa 3,8% en de zeugenstapel met circa
4,7% toe. Het aantal en het aandeel van de
kleinere bedrijven met varkens in het NUBLgebied neemt af. In 2000 bedraagt dit aantal
nog circa 80% van het aantal in 1995. De
concentratie van het aantal bedrijven en het
aantal varkens in het NUBL-gebied gaat
door. Bij een ongeveer gelijkblijvende
omvang van de varkensstapel in Nederland
blijft het relatieve aandeel van de varkenshouderij in het NUBL-gebied toenemen tot
rond de 60% in 2000. Ook in de pluimveehouderij loopt het verwachte aantal bedrijven terug: van 1.536 in 1995 tot 1.250 in
2000. Alleen in de groepen grote(re) bedrijven is een lichte stijging te zien.
In de referentievariant is de berekende hoeveelheid mestproductierechten op intensieve
veehouderijbedrijven in het NUBL-gebied in
het jaar 2000 41,2 miljoen kg. De 939 ontwikkelende bedrijven met varkens kopen in
de periode 1995 - 2000 2,4 miljoen kg verhandel bare mestproductierechten aan De
hoeveelheid mestproductierechten op de
730 ‘stoppende’ bedrijven met varkens in
het NUBL-gebied in de periode 1995 - 2000
is berekend op 0,9 miljoen kg. In deze periode bedraagt het aanbod van verhandelbare
mestproductierechten op de stoppende
pluimveebedrijven in het NUBL-gebied 0,8
miljoen kg.
De berekende totale fosfaatexcretie door de
varkenshouderij in het NUBL-gebied in 1995
is 28,4 miljoen kg. Ten opzichte van 1995
heeft de varkenshouderij in het NUBL-gebied in 2000 een afname in fosfaatexcretie
van 3,l miljoen kg (11%) gerealiseerd; 1,4
miljoen kg als gevolg van een lagere excretie per varken en 1,7 miljoen kg als gevolg
van het inwisselen van mestproductierechten pluimvee naar varkens.
Ten opzichte van 1995 heeft de varkenshou-

In het onderzoek opgenomen beleidsvarianten
De volgende vijf combinaties van beleidsvarianten zijn vergeleken met de referentievariant:
1 Verbeteren van de sectorstructuur door
het gelijktijdig stimuleren van bedrijfsontwikkeling en bedrijfsbeëindiging; in deze
variant wordt het aantal wijkers omhooggestuwd door onder meer strengere eisen
te stellen aan stallen in de komende AmvB
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Huisvesting. Het instellen van een beëindigingspremie kan eventueel een extra
maatregel zijn. Door de extra vrijkomende
mestproductie- en NH,-rechten wordt het
mogelijk gemaakt dat het aantal bedrijven
dat ontwikkelt met 20% toeneemt, zonder
dat de prijs van mestproductie- en NH,rechten toeneemt.
Verminderen van de mineralenexcretie per
dier door het stimuleren van multifasenvoedering; in deze variant worden bedrijven met vleesvarkens gestimuleerd tot
het plegen van investeringen in multifasenvoedering of tot het aanpassen van de
bestaande reeds geautomatiseerde voerinstallatie. Het percentage bedrijven dat
deelneemt zal variëren per groep: ongeveer 30% van de kleinere bedrijven en
100% van de grotere bedrijven.
Verondersteld wordt dat het effect per bedrijfstype varieert van 0,33 kg P,05 tot 0,80
kg P,Ofs per vleesvarken op jaarbasis.
Verminderen van de ammoniakemissie
door de aankoop van NH,-rechten inwisselbaar te maken met milieuwinst in
bestaande stallen; in deze variant mag de
veehouder in ruil voor milieu-investeringen
in zijn bestaande stallen eenderde van de
hiermee behaalde milieuwinst in mindering
brengen op de elders aan te kopen NH,rechten in geval van bedrijfsuitbreiding.
Verbeteren van de sectorstructuur door
het gelijktijdig stimuleren van bedrijfsontwikkeling en bedrijfsbeëindiging, plus het
verminderen van de mineralenexcretie per
dier door het stimuleren van multifasenvoedering; deze variant is een combinatie
van de varianten 1 en 2.
Verbeteren van de sectorstructuur door
het gelijktijdig stimuleren van bedrijfsontwikkeling en bedrijfsbeëindiging, het verminderen van de ammoniakemissie door
aankoop van NH,-rechten inwisselbaar te
maken met milieuwinst in bestaande stallen en het stimuleren van multifasenvoedering; deze variant is een combinatie van
de varianten 1, 2 en 3.
Verwachte effecten van beleidsvarianten
Stimuleren van bedrijfsbeëindiging en bedrijfsontwikkeling:
Het stimuleren van bedrijfsbeëindiging en
bedrijfsontwikkeling leidt tot een versnelde

afvloeiing van 745 bedrijven met varkens in
het NUBL-gebied. In het jaar 2000 produceren de 6.068 overblijvende bedrijven met
varkens in het NUBL-gebied samen 26,4
miljoen kg fosfaat. In 1995 produceerden de
7543 bedrijven met varkens 28,4 miljoen kg
fosfaat. Bovendien wordt in deze variant 2,0
miljoen kg mestproductierechten uit andere
sectoren (pluimvee) omgezet in mestproductierechten varkens. Dit geeft een totale
reductie in het gebied van 4,0 miljoen kg
fosfaat (14%) vergeleken met het jaar 1995.
Ten opzichte van de referentievariant neemt
de totale fosfaatexcretie met 0,9 miljoen kg
extra af (3%).
De ammoniakemissie op de bedrijven met
varkens is l3,6 miljoen kg. Omdat in deze
variant meer bedrijven stoppen dan in de
referentievariant, is de hoeveelheid buiten
de varkenshouderij aan te kopen NH,-rechten kleiner dan in de referentievariant (0,5
miljoen kg ten opzichte van 0,8 miljoen kg).
De ammoniakreductie in deze variant is 2,i
miljoen kg (14%).
Ten opzichte van de referentievariant in het
jaar 2000 is de berekende toename van de
gemiddelde jaarlijkse arbeidsopbrengst
door de verschuiving van de productiecapaciteit naar de grotere bedrijven met varkens
12%. Daarentegen is het aantal bedrijven
ten opzichte van de referentievariant in 2000
in deze variant 8,9% kleiner: 6.068 bedrijven
ten opzichte van 6.813 bedrijven.
In deze variant wordt in de periode 1995 2000 door ontwikkelende bedrijven met varkens naar verwachting voor 298 miljoen gulden aan mestproductierechten (195 miljoen)
en ammoniakrechten (103 miljoen) aangekocht. In extra voorzieningen voor het bouwen van emissie-arme stallen wordt in dezelfde periode naar verwachting 103 miljoen
gulden ge’investeerd.
Verminderen mineralenexcretie door het stimuleren van multifasenvoedering:
Het stimuleren van multifasenvoedering leidt
ten opzichte van de referentievariant tot een
extra afname van de fosfaatproductie vanuit
de varkenshouderij in het NUBL-gebied ter
grootte van bijna 1,7 miljoen kg. Dit is gemiddeld 0,4 kg P,o5 per vleesvarken op
jaarbasis.
In deze variant wordt in de periode 1995 2000 door ontwikkelende bedrijven met var-

kens naar verwachting voor 232 miljoen gulden aan mestproductierechten (154 miljoen)
en ammoniakrechten (78 miljoen) aangekocht. In extra voorzieningen voor het bouwen van emissie-arme stallen en het investeren in voersystemen wordt in dezelfde periode naar verwachting respectievelijk 86 miljoen en 55 miljoen gulden ge’investeerd.

toepassing van multifasenvoedering leidt tot
een afname van de fosfaatproductie met 2,0
miljoen kg, vergeleken met de referentievariant. In deze variant is alleen een daling van
NH,-emissie doorgerekend die te verwachten is als effect van bedrijfsontwikkeling.
Daarnaast is er een effect te verwachten van
multifasenvoedering op zowel de N-excretie
als de NH,-emissie.
In deze variant wordt in de periode 1995 2000 door ontwikkelende bedrijven met varkens naar verwachting voor 298 miljoen gulden aan mestproductierechten (195 miljoen)
en ammoniakrechten (103 miljoen) aangekocht. In extra voorzieningen voor het bouwen van emissie-arme stallen en het investeren in voersystemen wordt in dezelfde periode naar verwachting respectievelijk 103 miljoen en 55 miljoen gulden ge’investeerd.

Aankoop van NH,-rechten inwisselbaar
maken met milieuwinst in bestaande stallen:
In deze variant wordt de veehouder beloond
voor het realiseren van milieuwinst in de bestaande stallen doordat hij, zonder NH,rechten aan te hoeven kopen, mag uitbreiden tot eenderde deel van de gerealiseerde
milieuwinst in de bestaande stallen. Bij een
emissiefactor van 1,4 kg NH, per dier per
jaar (koeldeksysteem) kan de varkenshouder 38% meer vleesvarkens houden zonder
elders NH,-rechten aan te hoeven kopen. Bij
een extra milieu-investering van 95 gulden
per plaats zijn de extra investeringskosten,
omgerekend per extra vleesvarkensplaats,
345 gulden. Bij een emissiefactor van 0,8 kg
NH, per dier per jaar kan de varkenshouder
92% meer vleesvarkens houden zonder
elders NH,-rechten aan te hoeven kopen. Bij
een extra milieu-investering van 176 gulden
per plaats zijn de extra investeringskosten
hiervan, omgerekend per extra vleesvarkensplaats, 368 gulden.
Bij de huidige beschikbare emissie-arme
systemen kan de NH,-emissie in het jaar
2000 in deze variant maximaal afnemen tot
13,3 miljoen kg NH,, tegen 14,2 miljoen kg
in de referentievariant. Per saldo hoeft OJ 7
miljoen kg NH,-rechten minder gekocht te
worden.
In deze variant wordt in de periode 1995 2000 door ontwikkelende bedrijven met varkens naar verwachting voor 220 tot 232 miljoen gulden aan mestproductierechten (154
miljoen) en ammoniakrechten (66 tot 78 miljoen) aangekocht. In extra voorzieningen
voor het bouwen van emissie-arme stallen
wordt in dezelfde periode naar verwachting
86 tot 182 miljoen gulden ge’investeerd.

Bedrijfsbeëindiging plus bedrijfsontwikkeling
plus multifasenvoedering plus vermindering
van de ammoniakemissie door aankoop van
NH,-rechten inwisselbaar te maken met
milieuwinst in bestaande stallen:
In deze variant komen de gezamenlijke effecten van beleid ten aanzien van fosfaat,
stikstof en ammoniak tot uiting. Op 6.068 bedrijven met varkens wordt 24,9 miljoen kg fosfaat in de mest geproduceerd, een daling binnen de varkenshouderij van 3,l miljoen kg.
Samen met 2,0 miljoen kg die uit andere sectoren betrokken wordt, levert dit een reductie
op van 5,l miljoen kg fosfaat, wat overeenkomt met 19%. Ook de NH,-emissie daalt
met 19% tot 12,6 miljoen kg, ervan uitgaand
dat vergaande NH,-emissie-reducerende
technieken maximaal worden toegepast.
Wanneer deze variant wordt gecombineerd
met subsidies op zulke technieken, dan zal
deze afname voor het overgrote deel ook
daadwerkelijk gerealiseerd kunnen worden.
In deze variant wordt in de periode 1995 2000 door ontwikkelende bedrijven met varkens naar verwachting voor 288 tot 298 miljoen gulden aan mestproductierechten (195
miljoen) en ammoniakrechten (93 tot 103
miljoen) aangekocht. In extra voorzieningen
voor het bouwen van emissie-arme stallen
en het investeren in voersystemen wordt in
dezelfde periode naar verwachting respectievelijk 103 tot 219 miljoen en 55 miljoen
gulden ge’investeerd.

Bedrijfsbeëindiging plus bedrijfsontwikkeling
plus multifas~nvoedering:
Het tegelijk stimuleren van zowel bedrijfsbeëindiging en bedrijfsontwikkeling als de
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Conclusies
1 Bij het huidige beleid neemt de ven/vachte
NH,-emissie vanuit de varkenshouderij in het
NUBL-gebied in de periode 1995 - 2000
naar verwachting af met 12%. Door het
voortdurende proces van het bouwen van
emissie-arme stalsystemen in het NUBLgebied zijn ook voor de periode na 2000
nog aanzienlijke reducties met name voor de
NH,-emissie te verwachten. De totale fosfaat- en stikstofexcretie vanuit de varkenshouderij in het NUBL-gebied neemt in de
periode 1995 - 2000 naar verwachting af met
respectievelijk 11% en 7%. Bij het huidige
beleid is er dus al sprake van een aanzienlijke vermindering van de milieubelasting.
2 De bedrijven met varkens in het NUBL-gebied zullen in de periode 1995 - 2000 naar
vewvachting 86 miljoen gulden besteden
aan investeringen in het emissie-arm maken
van stallen In dezelfde periode zullen de
ontwikkelende bedrijven naar verwachting
232 miljoen gulden moeten besteden aan
het aankopen van ammoniak- en mestproductierechten. De bedrijven zullen, om zich
verder te kunnen ontwikkelen, in de periode
1995 - 2000 dus tot drie keer zoveel aan
productierechten moeten uitgeven dan aan
investeringen in milieuvriendelijke stallen zelf.
Bij de huidige prijzen van mestproductierechten en ammoniakrechten in het NUBLgebied zijn de eisen aan rendabiliteit en solvabiliteit zodanig, dat veel bedrijven met
vleesvarkens en met pluimvee slechts beperkt kunnen doorgroeien. Bovendien is het
voor veel bedrijven de vraag of bedrijfsontwikkeling nog interessant is in deelsectoren
met relatief lage arbeidsopbrengsten per kg
mestproductierecht. Dit leidt ertoe dat op
lange termijn binnen de intensieve veehouderij een voortgaande verschuiving van de
productiecapaciteit richting zeugenhouderij
wordt verwacht.
Zonder voldoende aanbod van productierechten is bedrijfsontwikkeling niet mogelijk.
Het stimuleren van de beëindiging van niet
of nauwelijks levensvatbare bedrijven zonder
opvolger geeft door extra aanbod van deze
rechten mogelijkheden voor levensvatbare
bedrijven. Door het stimuleren van een verschuiving van de productiecapaciteit naar
de grotere bedrijven met varkens neemt de
verwachte gemiddelde arbeidsopbrengst

over alle bedrijven in het jaar 2000 met 12%
toe, vergeleken met het huidige beleid. Dit
gaat wel gepaard met een extra afname van
meer dan 700 bedrijven met varkens. Het
vinden van evenwicht tussen de belangen
van wijkers en blijvers vereist een zorgvuldige afweging van vaak strijdige sociale en
milieu-economische aspecten.
Het stimuleren van investeringen in multifasenvoedering in de vleesvarkenshouderij is
een kosteneffectieve mogelijkheid om de
mineralenexcretie terug te dringen, zowel
voor fosfaat als voor stikstof. De totale investering in multifasenvoedering zal naar verwachting 55 miljoen gulden bedragen.
Vergeleken met het huidige beleid neemt de
totale stikstof- en fosfaatexcretie in het
NUBL-gebied hierdoor met respectievelijk
2,3 miljoen en 1,6 miljoen kg extra af. Waar
de reducties bij het huidige beleid 7% en
11% bedragen, zijn ze hier 10% (N) en 17%
(P205). Een evenredige vermindering van de
fosfaat- en stikstofexcretie (bij toepassing
van multifasenvoedering) is gunstig voor de
acceptatie van vleesvarkensmest op bouwland. Deze acceptatie hangt namelijk mede
af van de verhouding tussen de fosfaat- en
stikstofgehalten in de mest.
Door het inwisselbaar maken van interne
milieuwinst en aan te kopen ammoniakrechten neemt de verwachte ammoniakemissie
vanuit de varkenshouderij in het NUBL-gebied in de periode 1995 - 2000 extra af met
maximaal 4%. De fosfaatexcretie neemt
evenveel af als bij het huidige beleid. De
bedrijven met varkens in het NUBL-gebied
zullen in deze periode tot 96 miljoen gulden
extra besteden aan investeringen in het
emissie-arm maken van stallen. Verder zullen
de bedrijven naar verwachting tot 12 miljoen
gulden minder hoeven te besteden aan het
aankopen van rechten. Het inwisselen van
interne milieuwinst voor aan te kopen ammoniakrechten kan als een stap vooruit worden
bestempeld. Bij de huidige stand van de
techniek is het economisch voordeel van het
inwisselen van interne milieuwinst en aankoop van ammoniakrechten weliswaar beperkt. Maar bij deze variant kan wel een stimulans tot verdere ontwikkeling van emissiearme stalsystemen worden verwacht. Bovendien kunnen veehouders dan, afhankelijk
van hun eigen situatie, zelf de keuze maken
hoe ze hun bedrijf gaan optimaliseren:
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Referentie
6.068
0,747
3,787
13,17
4,36
27,92
11,33
14
10
14
298
103

Variant 1
6.813
0,756
3,874
13,19
3,96
27,95
10,78
12
10
17
232
141

Variant 2
6.813
0,756
3,874
13,19
4,38
27,95
11,37
12-16
7
11
220-232
86-182

Variant 3
6.068
0,747
3,787
13,17
3,94
27,92
10,74
14
13
19
298
158

Variant 4
6.068
0,747
3,787
13,17
3,94
27,92
10,74
14-19
13
19
288-298
158-274

Variant 5

Variant 1: Bedrijfsbeëindiging + bedrijfsontwikkeling
Variant 2: ~u~tifasenvoedering
Variant 3: Substitutie milieuwinst en aankoop NH,-rechten
Variant 4: Bedrijfsbeëindiging + bedrijfsontwikke~ing + mu~tifasenvoedering
Variant 5: Bedrijfsbeëindiging + bedrijfsontwikkeling + multifasenvoedering + substitutie milieuwinst en aankoop NH3-rechten

De inschatting van de fosfaat- en stikstofexcretie is gebaseerd op de gemiddelde uitkomsten over 1995 van de Technisch Economische Administraties
(TEA) van bedrijven met zeugen en van bedrijven met vleesvarkens, en gewogen naar bedrijfsgrootte.

Aantal bedrijven met varkens
6.813
TotaaI aantal zeugen in NUBL (miljoen)
0,756
Totaal aantal vleesvarkens in NUBL (miljoen)
3,874
Gemiddelde P,O,-excretie per zeug (kg)
13,19
Gemiddelde P,O,-excretie per vleesvarken (kg)
4,38
Gemiddelde N-excretie per zeug (kg)
27,95
Gemiddelde N-excretie per vleesvarken (kg)
11,37
Afname totale NH,-emissie (%)
12
Afname totale N-excretie (%)
7
Afname totale P,05-excretie (%)
11
Aankoop productierechten (miljoen gld)
232
Milieu-investeringen (miljoen gld)
86

2000

Kenmerken bij verschillende varianten.

SUMMARY
The Rosmalen Research Institute for Pig
Husbandry (PV), in cooperation with the
Agricultural Economie Institute (LEI-DLO),
the Centre for Agriculture and Environment
(CLM) and the Information and Knowledge
Centre for Agriculture (IKC-L), were requested by the Project Office NUBL to determine
the expected effects of alternative agricultural polities aimed at both reducing environmental pollution and strengthening the structure of intensive livestock production, especially pig production, in North Brabant and
Limburg (provinces in the NUBL area, the
southern part of the Netherlands).
Based on census data, the pig and poultry
farms were devided in 16 and 17 groups,
respectively. For each group, the number of
farms and common farm characteristics
were determined. In a reference scenario,
the expected size and structure of intensive
animal production in the NUBL area were
determined for 2000. This was based on an
extrapolation of historica1 data of the period
1990 - 1995. In addition to the reference
scenario, five alternative agricultural polities
were proposed. For each group of farms,
the response to these polities was estimated and related to the reference scenario.
In the NUBL area, there were 8,703 and
7,543 pig farms respectively in 1990 and
1995. The percentage of pig farms that quit
decreases with increasing farm size. The
main reasons for quitting are non economie
(age, health, no successor). The percentage
of expanding farms increases with farm size,
except farms that were considered large in
1990. It may be that these farms have already expanded in previous years.

Price elasticities of both manure and ammonia production rights were estimated in the
NUBL area for the situation with and without
the possibility to substitute poultry for pig
production rights or vice versa. For both
manure production rights and for ammonia
rights it was assumed that a decrease of the
total available amount of production rights
with 1% is related to a price increase of
these rights that equals 2.63%.
Based on the assumptions, it was calculated
that approximately 10% of the pig farms in
the NUBL area quit pig production and that,
expressed in manure production rights, the
size of the intensive animal production wil1
decrease with approximately 1% between
1995 and 2000. Within the intensive animal
production, existing production rights of
poultry farmers will be shifted to pig farmers.
This results in an increase in the number of
growing finishing pigs and sows with 3.8%
and 4.7%, respectively.
In the year 2000, the number of smal1 pig
farms in the NUBL area will be 20% lower
than in 1995. The number of poultry farms
also decreases, from 1,536 in 1995 to an
expected number of 1,250 poultry farms in
the year 2000. The number of pig farms in
the NUBL, expressed as percentage of the
number of pig farms in the Netherlands,
increases to 60% in the year 2000.
The expected total P,05- and N-excretion of
the pig industry in the NUBL area will
decrease with 11% and 7%, respectively, in
the period 1995 - 2000. Expected reduction
of total ammonia emission from the pig
industry in the NUBL area equals 12%.
Expanding pig farms will purchase required
production rights for 232 million Dutch guilders. The expected required environmental
investment to build low NH,-emission pig
houses will equal 86 million Dutch guilders.

In the reference scenario, the annual P,05excretion per sow and growing-finishing pig
was assumed to be, respectively, 5% and
10% lower in 2000 than in 1995.
Furthermore, it was assumed that 85% of the
total production capacity on farms that
expanded between 1995 and 2000 is low in
ammonia-emission. For farms that renovated
in the same period, 75% of the total production capacity is assumed to be low in ammonia-emission.

Five alternative agricultural polities were
compared with the reference scenario:
Policy 1: Improving the farm structure
through stimulating both further
development of viable farms and
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Policy 2:
Policy 3:

Policy 4:
Policy 5:

present day technology anno 1996, total
NH, emission can be further decreased from
14.2 million kg NH, (reference) to 13.3 million kg.
Combinations of polities 1, 2 and 3 will lead
to further improvements in reducing mineral
excretions and ammonia emissions.

quitting of smal1 non-viable farms
operated by senior farmers;
Stimulating multi phase feeding;
Reward expanding farmers who at
the same time realise environmental investments in existing buildings. This can be realised by
reducing the required amount of
ammonia rights that must be purchased for the expansion;
Policy 1 plus policy 2.;
Policy 1 plus policy 2 plus policy 3.

From this study the following can be concluded:
With existing polities (reference scenario),
expected ammonia emission of the pig
industry in the NUBL area decreases with
12% in the period 1995 - 2000. Expected
total P,O,- and N-excretion will decrease
with 11% and 7%, respectively.
Pig farms will invest in low NH3-emission
buildings for approximately 86 million
Dutch guilders in the period 1995 - 2000.
In the same period, expanding pig farms
will have to purchase production rights for
approximately 232 million Dutch guilders,
three times as much as for the environmental investments themselves.
Prices of production rights are such that
poultry and growing-finishing pig farming,
which require more production rights per
work force, often will not be an economie
alternative. Therefore, production capacity
will shift further towards sow farming.
Without enough supply of production
rights from farms that quit production,
necessary farm expansion is not possible
for a considerable number of farms.
Agricultural polities need to find a compromise between conflicting social, environmental and economie goals.
5 Stimulating multi phase feeding is a tost
effective method to reduce mineral excretions.
6 Rewarding environmental investments in
existing pig buildings will further decrease
the NH,-emission from 14.2 million kg NH,
(reference) to 13.3 million kg. This can be
considered an important step forward. The
development of NH,-emission reducing
techniques will be stimulated and farmers
can decide themselves how to optimise
their own farm operation.

Improving farm structure through stimulating
both the development of viable farms and
the quitting of non-viable farms (policy 1) will
mean that an additional 745 pig farms in the
NUBL area quit production. The remaining
6,068 pig farms in the NUBL area are
expected to produce 26.4 million kg P,O, in
2000, about 2 million kg P,05 less than in
1995 (28.4 million kg P,05). Furthermore, 2
million kg P,05 is expected to be shifted
from poultry to pig farms. In total, a decrease of 4 million kg P,05 is expected in the
NUBL area from 1995 to 2000. In this policy,
the total expected reduction of ammonia
emission equals 2.1 million kg. The average
labour income on the remaining farms
increases with 12%, however the number of
farms is reduced with 8.9%. In policy 2, the
developing pig farms need to invest 298 million Dutch guilders in production rights. On
top of that, these farmers need to invest 103
million Dutch guilders for environmentalfriendly investments in low NH,-emission pig
houses.
Stimulating multi phase feeding (policy 2)
decreases total P,O,-excretion within the pig
industry with 1.7 million kg, on average 0.4
kg P,05 per growing-finishing pig place.
Total required investments in feeder installations equal 55 million Dutch guilders.
The third policy is to reward expanding pig
farmers who at the same time realise environmental investments in existing buildings.
This can be realised by reducing the required amount of ammonia rights, that must be
purchased for the expansion, with 33%. With
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6,813
0.756
3.874
13.19
4.38
27.95
11.37
12
7
11
232 *
86

Number of farms with pigs
Total number of sows in NUBL (mln)
Total number of hogs in NUBL (mln)
Avg. annual P,O,-excretion / sow (kg)
Avg. annual P,O,-excretion / pig (kg)
Avg. annual N-excretion / sow (kg)
Avg. annual N-excretion / pig (kg)
Decrease in total NH, -emission (%)
Decrease in total N-excretion (%)
Decrease in total P,05 -excretion (%)
Purchase production rights (mln gld)
Environmental investments (mln gld)
6,068
0.747
3.787
13.17
4.36
27.92
11.33
14
10
14
298
103

Policy 1
6,813
0.756
3.874
13.19
3.96
27.95
10.78
12
10
17
232
141

Policy 2
6,813
0.756
3.874
13.19
4.38
27.95
11.37
12-16
7
11
220-232
86-182

Policy 3
6,068
0.747
3.787
13.17
3.94
27.92
10.74
14
13
1 9
298
158

Policy 4
6,068
0.747
3.787
13.17
3.94
27.92
10.74
14-19
13
19
288-298
158-274

Policy 5

Policy 1: Stimulating both farm development and farm quitting;
Policy 2: Stimulating multi phase feeding;
Policy 3: Reward expanding farmers who at the same time realise environmental investments in existing buildings. This can be realised by reducing the
required amount of ammonia rights, that must be purchased for the expansion, with 33%;
*
Policy 4: Policy 1 plus policy 2;
Policy 5: Policy 1 plus policy 2 plus policy 3

Reference

2000

Main results for the alternative agricultural polities

1 INLEIDING
Het milieubeleid voor de landbouw bestaat
uit een pakket van maatregelen. Voor de
intensieve veehouderij zijn met name de
ammoniakemissie en de fosfaat- en stikstofexcretie onderwerp van beleid.
In de in het najaar van 1995 gepubliceerde
‘Integrale Notitie’ (IN) van de Ministers van
LNV en VROM is een tijdstraject geformuleerd met een geleidelijke aanscherping van
aanwendings- en verliesnormen voor fosfaat
en stikstof. Om de totale fosfaatexcretie vanuit de veehouderij in de pas te laten lopen
met de, als gevolg van de scherpere normen, afnemende plaatsingsruimte voor dier.lijke mest, wordt in de IN een combinatie
van beleidsmaatregelen voorgesteld. Dit zijn
met name veevoermaatregelen en het opkopen van mestproductierechten.
Naast de IN be’invloeden de Interimwet
‘Ammoniak en Veehouderij’ (vanaf 1994) en
de bijbehorende Uitvoeringsregeling de
ammoniakemissie. Vestiging van nieuwe
veehouderijen is niet toegestaan in het
NUBL-gebied (Nadere Uitwerking Brabant
en Limburg). Bestaande bedrijven mogen
alleen uitbreiden als dit niet leidt tot meer
neerslag van ammoniak op verzuringsgevoelige gebieden (emissie stand stil1 op
bedrijfsniveau). Afwijking van deze beperking is alleen mogelijk indien een door de
Provincie goedgekeurd Ammoniak Reductie
Plan (ARP) van kracht is. De Uitvoeringsregeling ‘Ammoniak en Veehouderij’ bepaalt
welke gebieden verzuringsgevoelig zijn. In
het NUBL-gebied betekent het dichte netwerk van natuurgebieden dat voor de meeste bedrijven ‘emissie stand still’ geldt.
Hierdoor zijn de mogelijkheden voor bedrijfsontwikkeling beperkt. En zonder bedrijfsontwikkeling worden maar beperkte milieumaatregelen genomen.
Door het Projectbureau NUBL is aan het
Proefstation voor de Varkenshouderij (PV)
gevraagd in samenwerking met het Land-

bouw-Economisch Instituut (LEI-DLO), het
Centrum voor Landbouw en Milieu (CLM) en
het Informatie en Kennis Centrum (IKC-L)
een onderzoek uit te voeren met als doelstelling: het verkennen van de mogelijkheden
om in het NUBL-gebied milieuwinst te realiseren door versterking van de dynamiek in
de bedrijfsvoering en bedrijfsontwikkeling.
Daartoe worden de verwachte milieu-economische gevolgen van verschillende beleidsvarianten voor de intensieve veehouderij in
het zuidelijk zandgebied bepaald. De nadruk
in dit onderzoek ligt op de varkenshouderij.
Onderzochte milieuaspecten betreffen de
totale fosfaat- en stikstofexcretie en de totale
ammoniakemissie in het NUBL-gebied.
Onderzochte economische aspecten betreffen de invloed van de sectorstructuur op de
gemiddelde arbeidsopbrengst per bedrijf, de
benodigde investeringen in milieusystemen
en de benodigde bedragen voor aankoop
van mestproductie- en ammoniakrechten.
Binnen dit onderzoek zal geen aandacht
worden besteed aan de juridische aspecten
van de verschillende beleidsvarianten. Ook
de haalbaarheid, uitvoeringstechnische
aspecten van zulke maatregelen en de controleerbaarheid ervan zullen niet onderzocht
worden.
De toegepaste werkwijze, inclusief de gehanteerde kwantitatieve uitgangspunten,
wordt in hoofdstuk 2 omschreven. Hoofdstuk
3 bevat de uitwerking van de referentievariant met de verwachte ontwikkelingen van
de intensieve veehouderij in het NUBL-gebied tot het jaar 2000. In hoofdstuk 4 worden
de milieu-effecten en economische gevolgen van de beleidsvarianten afgezet tegen
de referentievariant. Verdere optimalisatie
kan de varianten effectiever maken. In het
gegeven tijdsbestek voor dit onderzoek was
dat niet mogelijk. In hoofdstuk 5 zijn de
belangrijkste conclusies van dit onderzoek
weergegeven.
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2 WERKWIJZE
Binnen het onderzoek is, op basis van een
analyse van ontwikkelingen in de varkenshouderij in het zuidelijk zandgebied in de
periode 1990 - 1995, ingeschat welke consequenties deze ontwikkelingen hebben
voor de omvang en structuur van de primaire varkenshouderij in dit gebied in het jaar
2000. De ontwikkelingen zijn hierbij gebaseerd op de ontwikkelingsbehoe~e van de
bedrijven, de leeftijdsopbouw van de bedrijfshoofden en de ontwikkelingsmogelijkhe
den van de individuele bedrijven met varkens
2.1

2.2 Toetsingscriteria, randvoorwaarden,
overig beleid en afbakening
Toetsingscriteria
Van elke groep bedrijven zijn de volgende
gegevens bepaald: aantal bedrijven, het
gemiddelde aantal dieren per bedrijf, gemiddelde leeftijd van het bedrijfshoofd, opvolgingssituatie, de gemiddelde bedrijfsomvang in Standaard Bedrijfs Eenheden (SBE)
en het aandeel van de tak varkens- dan wel
pluimveehouderij hierin, en de gemiddelde
oppervlakte cultuurgrond per bedrijf.
Bovendien zijn van de bedrijven met varkens met een LEI-boekhouding over het jaar
1994 de technische en financieel-economische gegevens gebruikt voor het bepalen
van gemiddelden over de 16 groepen
bedrijven. Het betreft gemiddelden over:
aantal biggen per zeug per jaar, voederconversie, arbeidsopbrengst, eigen vermogen,
solvabiliteit en besparingen. De berekende
gemiddelde fosfaat- en stikstofexcretie per
dier voor de 16 groepen bedrijven met varkens in 1995 is gebaseerd op de gemiddelde resultaten over 1995 van de Technisch
Economische Administraties (TEA) van bedrijven met zeugen en van bedrijven met
vleesvarkens, en wel naar bedrijfsgrootte.
Kwantificering van de vermelde variabelen
maakt het mogelijk een sectoraal beeld van
de intensieve veehouderij in het NUBL-gebied (varkenshouderij en pluimveehouderij)
te kenschetsen met betrekking tot de omvang en structuur van de sector, de concurrentiepositie en de bijbehorende milieubelasting.

Indeling van de bedrijven met varkens
en bedrijven met pluimvee

Op basis van gegevens van de meitelling
zijn voor de jaren 1990 en 1995 de bedrijven
met varkens en de bedrijven met pluimvee
in het NUBL-gebied ingedeeld in respectievelijk 16 en 17 groepen, analoog aan de
door Backus et al. (1994) gehanteerde indelingscriteria. De indeling is gebaseerd op de
verwachting dat de toekomstperspectieven
voor de groepen verschillend zullen zijn,
gegeven de gekozen varianten. Gebruikte
criteria voor de indeling van de bedrijven
met varkens zijn het aantal zeugen dan wel
vleesvarkens per bedrijf en de verhouding
tussen het aantal zeugen en vleesvarkens
op het bedrijf. Voor de indeling van de
bedrijven met pluimvee zijn voor vijf diercategorieën de bedrijven ingedeeld naar het
aantal dieren per bedrijf. Het betreft de volgende categorieën: leghennen < 18 weken,
leghennen > 18 weken, vleeskuikens, ouderdieren vleesrassen < 18 weken en ouderdieren vleesrassen > 18 weken.
Verondersteld wordt dat bedrijven de volgende mogelijkheden hebben tot aanpassing: (1) beëindigen van het bedrijf of afstoten van de betreffende tak varkens/pluimvee, (2) het bedrijf in de huidige vorm handhaven, (3) stalmodernisering en (4) uitbreiden van de betreffende tak varkens/pluimvee. De aanpassingsmogelijkheden van de
bedrijven zijn afhankelijk gesteld van de huidige situatie.

Randvoorwaarden overig beleid
Het bepalen van de verwachte effecten van
verschillende beleidsvarianten kan een houvast bieden bij de discussie over de toekomst van de intensieve veehouderij in het
zuidelijk zandgebied. De varianten worden
zo uitgewerkt dat ze verschillende effecten
kunnen hebben op de varkenshouderijsector. Als randvoorwaarden waarbinnen de
varkenshouderij in de toekomst zal functioneren worden meegenomen:
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Gelijkblijvende consumentenvraag, zowel
kwantitatief als kwalitatief.
De in de Integrale Notitie vastgelegde
milieudoelstellingen en de invoering- van
MINAS.
De in het Varkensbesluit vastgelegde
regelgeving ten aanzien van het welzijn
van varkens.
De te verwachten technologische ontwikkelingen ten aanzien van emissie-arme
stalsystemen.
Het huidige beleid ten aanzien van de
Ruimtelijke Ordening.
Het minimaal tot 2000 aanwezig zijn van
de systematiek van mestproductierechten

behoefte van bedrijven in het NUBL-gebied
vastgesteld. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van gegevens uit de meitelling van
1990 en 1995 en van TES-cijfers. Daarnaast
zijn enkele aannames gemaakt waarvoor de
TES-cijfers gecorrigeerd zijn. TES-cijfers zijn
data, afkomstig van bureau Toepassing
Emissie-arme Stalsystemen met betrekking
tot vergunningaanvragen die het bureau ter
beoordeling van gemeenten heeft ontvangen De gegevens betreffen drie datasets.
Een algemene dataset vermeldt alle mogelijke stalsystemen met enkele aanvullende
gegevens. Een tweede dataset omvat het
aantal staldelen en dierplaatsen in de
bestaande én in de nieuwe situatie per vergunningaanvraag. De laatste dataset bevat
per vergunningaanvraag aanvullende gegevens over de aanvraag zelf, zoals bijvoorbeeld het gebied waarin het betreffende
bedrijf ligt en of de aanvraag positief beoordeeld werd.
De gegevens van bureau TES betreffen
alleen bedrijven die een vergunning hebben
aangevraagd in de periode 1994 - 1995. Het
aantal bedrijven dat ontwikkelt in het totale
NUBL-gebied is dan ook niet te herleiden uit
deze gegevens. Van de bedrijven die een
vergunningaanvraag hebben ingediend (en
die dus ontwikkelen) is uit de TES-gegevens
wel te halen welke ontwikkeling deze bedrijven doormaken.
De ontwikkeling van bedrijven is in een
matrix gezet. De matrix staat in bijlage 5 en
geeft horizontaal de beginsituatie van bedrijven weer en verticaal de nieuwe situatie van
de bedrijven. De matrix is echter niet alleen
samengesteld op basis van de gegevens
van de vergunningaanvragen. De gegevens
van de vergunningaanvragen hebben namelijk slechts betrekking op een beperkte
periode (met bovendien andere prijzen voor
bijvoorbeeld productierechten) en op een
gebied wat niet geheel met het NUBL-gebied overeenkomt. Uit de vergunningaanvragen bleek dat een deel van de aanvragen
gericht was op uitbreiding in de gespecialiseerde vleesvarkenshouderij.
Bij het samenstellen van de matrix is aangenomen dat (half-)gesloten bedrijven of
gespecialiseerde zeugenbedrijven niet uitbreiden naar een gespecialiseerde vleesvarkenshouderij, maar hun ontwikkeling richting

Afbakening
Zes combinaties van beleidsvarianten worden afgezet tegen de referentievariant. Een
van deze zes varianten, de variant sturing
van bovenaf, wordt slechts kwalitatief
beschreven en beoordeeld. Bij deze variant
geldt geen vrije verhandelbaarheid van productierechten (vergunningrechten). De overheid “koopt” als unieke acceptant alle vrijkomende productierechten van de wijkers.
Vervolgens wordt een gedeelte van deze
productierechten weer verkocht aan ontwikkelende blijvers, waarbij het percentage van
de productierechten die wederom verkocht
worden afhankelijk is van de dan geldende
markt. Criteria worden gesteld aan de ontwikkelende bedrijven, waarbij gedacht kan
worden aan leeftijd, huisvesting, bedrijfsomvang en mestafzet.
2.3

Kwantitatieve uitgangspunten in de
referentievariant

2.3.1 Bedrijfsontwikkeling
Bij het bepalen van de verwachte ontwikkelingen tot het jaar 2000 wordt de mate van
doorgroei van bedrijven die ontwikkelen
(bedrijven die vanuit een groep naar een
andere groep gaan) bepaald aan de hand
van gegevens van bureau TES en enkele
aannames. De wijze van verwerking van de
TES-gegevens is weergegeven in bijlage 1.
Het aantal bedrijven dat stopt en het aantal
dat ontwikkelt is bepaald met behulp van
CBS-gegevens.
Op basis van vergunningaanvragen van
individuele bedrijven wordt de ontwikkelings-
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bedrijf kunnen (een deel van) de productiecapaciteit ter plekke voortzetten, door op
twee locaties varkens te gaan houden,
Verondersteld wordt dat ‘ter plekke voortzetten’ plaatsheeft op grote bedrijven (meer
dan 5.000 kg mestproductierechten), die
vleesvarkens of pluimvee inwisselen naar
zeugen.
Ook moet worden opgemerkt dat bedrijven
buiten het NUBL-gebied op naam van varkenshouders uit het NUBL-gebied kunnen
staan.

(half-)gesloten bedrijven of gespecialiseerde
zeugenhouderij zoeken. Deze aanname is
gemaakt op basis van twee overwegingen:
- indien de ontwikkeling die blijkt uit de vergunningaanvragen direct wordt overgenomen in de matrix, neemt de vleesvarkensstapel in het NUBL-gebied met 12% toe.
Dit lijkt niet realistisch aangezien de vrijkomende hoeveelheid mestprodu~tiere~hten
naar alle waarschijnlijkheid ontoereikend is
om aan de vraag voor deze ontwikkeling
te kunnen voldoen.
- bij het schaarser worden van mestproductierechten zal de prijs stijgen en is het aantrekkelijker om deze (dure) rechten te gebruiken om zeugen te houden, aangezien
het saldo per kg mestproductierecht in de
zeugenhouderij hoger is dan in de vleesvarkenshouderij.

In de groepen met de kleinste bedrijven is er
geen toename, maar zelfs een lichte afname
van de totale hoeveelheid mestproductierechten. Deze bedrijven zijn van een zodanig kleine omvang dat de mestproductierechten van stoppende bedrijven verplaatst
zullen worden.

Korting op mestproductie- en ammoniakrechten
In de referentievariant wordt ervan uitgegaan
dat bedrijfsuitbreiding of omwisseling tussen
diercategorieën in het NUBL-gebied gepaard gaat met een ammoniakreductie van
50% door de combinatie van investeren in
Groen Label-systemen en het aankopen van
ammoniakrechten.
Bij overdracht van mestprodu~tierechten
worden alleen de rechten die worden verplaatst afgeroomd. Ter plekke voortgezette
rechten worden niet afgeroomd. Op basis
van een analyse van de CBS- en TES-gegevens zijn in tabel 1 voor de 16 groepen
bedrijven de veronderstelde fracties van de
aangekochte of omgezette rechten die ofwel
“ter plekke voortgezet” dan wel “verplaatst”
worden, weergegeven. Bedrijven die van
gespecialiseerd zeugen- dan wel vleesvarkensbedrijf doorgroeien naar (half-)gesloten

Productiekostenniveau
De inschatting van het productiekostenniveau in de varkenshouderij is gebaseerd op
de gemiddelde arbeidsopbrengst in 1994
van bedrijven met een LEI-boekhouding.
Daarnaast zijn van deze bedrijven de technische gegevens bepaald ten behoeve van
de inschatting van de gemiddelde mineralenexcretie per dier in de onderscheiden
groepen.
2.3.2 Fosfaat- en stikstofexcretie en ammoniakemissie
Fosfaat- en stikstofexcretie
De inschatting van de fosfaat- en stikstofexcretie is gebaseerd op de gemiddelde uitkomsten over 1995 van de Technisch Economische Administraties (TEA) van bedrijven
met zeugen en van bedrijven met vleesvarkens.

Tabel 1: Veronderstelde percentages van aangekochte mestproductierechten die ofwel “ter
plekke voortgezet” dan wel “verplaatst” worden voor de 16 groepen bedrijven met
varkens in de periode 1995 - 2000.
Groep

1’

Ter plekke
0
Verplaatst 100

2

31

4

5

75
0 50
25 100 50

50
50

6

7’

8

40
0
0
60 100 100

9

10

11

12’

13’

14

15

16

25
75

50
50

30
70

0
100

0
0
100 160

20
80

20
80

1 In deze groepen is er geen toename in mestproductierechten.
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Tabel 2: Veronderstelde gemiddelde mineralenexcretie per dier op jaarbasis op de 16 groepen bedrijven met varkens in 1995.
Groep*
zeug
Gesloten
1 <
2 <
3 100
4 100
5 >
6 >

bedrijven
zeugen
100
zeugen
100
-zeugen
200
zeugen
200
zeugen
200
zeugen
200

half
vol
half
vol
half
vol

N-excetie per
vleesvarken
-í3,5
13,5
13,27
13,l -l
13,ll
12,82

3255
32,55
30,75
30,75
29,88
29,88

Vleesvarkensbedrijven
7 < 200 vleesvarkens
8 200 - 499 vleesvarkens
9 500 - 999 vleesvarkens
10 1 .OOO -2.500 vleesvarkens
11 > 2.500 vleesvarkens
Zeugenbedrijven
12 < 50 zeugen
13 50 - 99 zeugen
14 100 - 149 zeugen
15 150 - 200 zeugen
16 > 200 zeugen

P,05-excretie per
zeug
vleesvarken
15,oo
15,oo
-l4,08
14,08
13,65
13,65

13,50
13,27
13,16
12,82
12,82
32,55
32,55
30,84
30,lO
30,22

5,52
5,52
5,02
4,58
5,02
4,58
5,52
5,38
5,02
4,67
4,67

15,oo
15,oo
14,26
13,72
13,79

* half : aantal vleesvarkens per zeug tussen de 0,6 en 4,0
vol: aantal vleesvarkens per zeug tussen de 4,0 en 8,0

In dit onderzoek wordt uitgegaan van een
gemiddelde excretie gewogen naar bedrijfsomvang, in plaats van een rekenkundig
gemiddelde over alle bedrijven, In de referentievariant wordt voor de ontwikkeling in
mineralenexcretie per dier uitgegaan van
een verdere verlaging. Dit is gekwantificeerd
door het doortrekken van de ontwikkeling in
stikstofexcretie per dier en kali-excretie per
dier in de periode 1990 - 1995 naar het jaar
2000. Vanwege de invloed van de 30%-kortingsregeling op niet-gebonden mestproductierechten, die in kg fosfaat worden uitgedrukt, kon deze benadering niet voor de
P,O,-excretie per dier worden toegepast.
Immers de regeling zorgde voor een extra
reductie in 1995. Extrapolatie naar 2000 zou
een overschatting geven. Verondersteld
wordt dat in de referentievariant in het jaar
2000 de fosfaatexcretie per zeug en per
vleesvarken op jaarbasis in alle 16 groepen

bedrijven met respectievelijk 5% en 10% is
afgenomen, vergeleken met 1995. Voor de
zeugenhouderij is in het jaar 2000 een iets
minder verlaagde fosfaatexcretie aangenomen, omdat in de zeugenhouderij op de
middellange termijn relatief minder mogelijkheden aanwezig zijn tot verdere teruggang
in fosfaatexcretie. In het kader van de invoering van MINAS zijn verdergaande voeraanpassingen bij de vleesvarkenhouderij wel te
verwachten, in verband met stijgende mestafzetkosten. De gebruikte gehalten zijn ook
vergeleken met uitkomsten van het rapport:
“Veevoedkundige methoden om N- en Puitscheiding door pluimvee, varkens en
rundvee te beperken” (Schutte et al., 1992).
De berekening van de totale fosfaatexcretie
per groep bedrijven (i = 1,” 16) is uitgevoerd
met behulp van de volgende formule:
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Fosfaatexcretiei = (dieren/bedrijf)i x bedrijven, x (fosfaatexcretie/dier),
In de referentievariant wordt uitgegaan van
een variatie in de jaarlijkse fosfaatexcretie
per zeug van 1500 kg P,05 voor de groepen bedrijven met de hoogste excretie
(groep 1, 2, 12, en 13) tot 13,65 kg P,05
voor de groepen bedrijven met de laagste
excretie (groep 5 en 6). Voor de vleesvarkens varieert de jaarlijkse fosfaatexcretie van
552 kg fosfaat voor de groepen bedrijven
met de hoogste excretie (groep 1, 2, en 7)
tot 4,58 kg fosfaat voor de groepen bedrijven met de laagste excretie (groep 4 en 6).
Om het totale effect op de fosfaatproductie
van de intensieve veehouderij in het NUBLgebied te bepalen, moet ook rekening worden gehouden met de mogelijkheid tot
omwisseling van mestproductierechten
pluimvee naar varkens.

en renovatie, met de daarbij horende reductie in ammoniakemissie. Per gemiddeld aanwezige zeug is respectievelijk 0,25 kraamhok, 0,81 voerligbox en 0,33 biggenopfokhok (10 biggen per hok) op het bedrijf aanwezig verondersteld. Er is gerekend met de
in tabel 3 weergegeven ammoniakemissies
per staltype. Er is geen rekening gehouden
met verschillen tussen de onderscheiden
groepen bedrijven in het percentage opfokzeugen per gemiddeld aanwezige zeug.
Op basis van de in tabel 3 veronderstelde
gegevens kan de ammoniakemissie per
gemiddeld aanwezige zeug (exclusief
opfokzeugen) worden berekend als 7,5 kg
bij traditionele huisvesting en 4,0 kg bij
emmissie-arme huisvesting. Opgemerkt
moet worden dat de in tabel 3 genoemde
standaardemissie de maximumnorm is.
Ammoniakrechten zijn echter wel gebaseerd
op deze maximumnorm. De daadwerkelijke
emissie is per categorie bedrijven zeer verschillend en hangt onder andere af van het
systeem van huisvesting, het technische
resultaat en de voeding.
In tabel 4 zijn voor de 16 groepen bedrijven
de veronderstelde percentages van de productiecapaciteit die in 1995 emissie-arm is,
weergegeven. Deze zijn afgeleid uit de TESgegevens, ervan uitgaande dat in het Limburgse deel van het NUBL-gebied dezelfde
ontwikkeling is geweest als in het Brabantse
deel en dat van deze aanvragen eind 1995
50% is gerealiseerd.

De stikstofexcretie is op gelijke wijze berekend als de fosfaatexcretie. In de uitgangssituatie wordt uitgegaan van een stikstofexcretie van 32,55 kg per zeug op de bedrijven met de hoogste excretie, dalend naar
29,88 kg per zeug voor de groepen bedrijven met de laagste excretie. Bij de vleesvarkens is gerekend met 13,50 kg stikstof tot
11,50 kg stikstof per dier. In de berekeningen wordt de ammoniakemissie niet afhankelijk gesteld van de stikstofexcretie per dier.
Ammoniakemissie
De totale ammoniakemissie is voor de onderscheiden groepen bedrijven met varkens
afzonderlijk bepaald aan de hand van het
verwachte aantal gevallen van nieuwbouw

Tabel 3: NH,-emissiefactoren per diercategorie (kg NH~/dierplaats/jaar).
Diercategorie

Standaardemissie
4,2’
8,3’
0,6’
2,72

Guste/dragende zeugen
Kraamzeugen
Gespeende biggen
Vleesvarkens

Groen Label-drempelwaarde
2,5’
4,O’
0,3’
15
B

Bron standaardemissie: Uitvoeringsregeling interimwet Ammoniak en Veehouderij
Bron Groen Label-drempelwaarde: Beoordelingsrichtlijn Emissie Arme Stalsystemen (maart 1996)
1 Emissiefactor is samengesteld uit 0,25 kraamhok, 0,81 voerligbox en 0,33 biggenopfokhok
2 Verondersteld is dat 40% van de vleesvarkens op volledig rooster is gehuisvest en 60% van de vleesvarkens op halfrooster (2,5 kg bij halfroostervloer en 3,0 kg bij volledig roostervloer).

19

Bij de berekening van de totale ammoniakemissie is ervan uitgegaan dat op de bedrijven die in 1995 een vorm van emissie-arme
huisvesting hadden, dit slechts gold voor de
helft van de productiecapaciteit op het bedrijf.

Voor de periode 1990 - 1995 wordt als volgt
gerekend: bekend is het aantal aanvragen
van bedrijven met varkens bij bureau TES
(Noord Brabant). Verondersteld wordt dat
het steunpunt Regionaal Ammoniak Beleid
(RAB Limburg) eenzelfde ontwikkeling heeft
doorgemaakt. Van alle bedrijven die in de
periode tot 1995 een aanvraag hebben
ingediend bij bureau TES of steunpunt RAB,
wordt verondersteld dat 50% van de aanvragen eind 1995 gerealiseerd is en dat van de
in 1995 aanwezige productiecapaciteit op
deze bedrijven 50% emissie-arm is.
In de periode 1995 - 2000 zullen bedrijven
uitbreiden, renoveren of onveranderd blijven.
Verondersteld wordt dat van de in 2000 aanwezige productiecapaciteit op bedrijven met
zeugen en met vleesvarkens die tussen 1995
en 2000 uitgebreid hebben, respectievelijk
85% emissie-arm en 15% niet emissie-arm
is. Deze veronderstelling is gebaseerd op
de berekende uitbreiding van ontwikkelende
bedrijven volgens de TES-cijfers, en de
emissie-reductie per diercategorie die met
Groen Label-systemen gerealiseerd kan
worden. Van bedrijven die hebben gerenoveerd wordt verondersteld dat 75% van de
productiecapaciteit emissie-arm is en 25%
traditioneel. Er is rekening mee gehouden
dat een deel van de bedrijven die in de
periode 1995 - 2000 geen investeringen in

Voor de pluimveehouderij waren geen gegevens beschikbaar waarmee een inschatting
van de percentages emissie-arme systemen
per groep bedrijven kon worden gemaakt.
Daarom wordt voor de pluimveehouderij per
diercategorie gewerkt met één emissiefactor
per diercategorie, apart voor 1995 en 2000.
Er wordt dus geen onderscheid in bedrijfsontwikkeling tussen groepen bedrijven binnen een bedrijfstype gemaakt.
De berekening van de totale ammoniakemissie per groep bedrijven met varkens
(i = 1,..16) en met pluimvee (i = 1,. . . . . 17) is
uitgevoerd met behulp van de volgende
formule:
NH,-emissie, = (dieren/bedrijf), x bedrijven,
x (standaardemissie/dier x j
+ emissiearmefactor/dier x k)i
Afhankelijk van het wel (k) of niet (j) aanwezig zijn van emissie-arme stalsystemen
wordt voor de emissiefactor per dier gerekend met de standaardemissie dan wel met
de emissie-arme emissiefactor.

Tabel 4: Percentage van aantal bedrijven per groep dat reeds een emissie-arme huisvesting
heeft in het jaar 1995.
Groep
%NH,-arm

1
2

2

3

4

5

6

2

4

7

5

12

7
1

8

9

2

5

10

11

14

19

12

13
4

2

14

15

16

3

3

14

Tabel 5: Veronderstelde gemiddelde NH,-emissiefactoren per diercategorie in de pluimveehouderij (kg NH~/dierplaats/jaar).
Diercategorie

1995

2000

leghennen < 18 weken
leghennen > 18 weken
vleeskuikens
ouderdieren < 18 weken
ouderdieren > 18 weken

0,045
0,087
0,050
0,250 (0,128)’
0,580

0,032
0,057
0,046
0,095
0,510

Bron: Project AmvB Huisvesting januari 1995
1 later aangepast; is wel verdisconteerd in prognose 2000
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Het model liet een sterke samenhang zien
tussen de prijs van mestproductie- en NH,rechten. Dit heeft gedeeltelijk te maken met
het feit dat geen rekening wordt gehouden
met de beperkte verhandelbaarheid van
NH,-rechten binnen het zuidelijk zandgebied. Omdat de berekening van de prijsgevoeligheid van NH,-rechten met veel onzekerheid is omgeven, gaan we uit van een
rechtstreekse koppeling van mestproductieen NH,-rechten. In werkelijkheid hoeft dat
niet het geval te zijn.

emissie-arme stalsystemen zullen plegen,
reeds vóór 1995 hierin had geinvesteerd.
Om het totale effect op de ammoniakemissie
van de intensieve veehouderij in het NUBLgebied te bepa!en, is vervolgens ook rekening gehouden met de mogelijkheid tot
omwisseling van ammoniakrechten tussen
pluimvee en varkens.
2.3.3 Prijsgevoeligheid van mestproductieen ammoniakrechten
De prijsgevoeligheid van een productierecht
geeft de procentuele verandering van de in
gebruik zijnde hoeveelheid productierechten
bij een verandering van de prijs ervan met
één procent weer. Deze paragraaf gaat in op
de prijsgevoeligheid van mestproductie- en
NH,-rechten in de referentiesituatie. Deze
prijsgevoeligheid geeft op de eerste plaats
inzicht in de mogelijke prijseffecten van veranderingen in de beschikbaarheid van mestproductie- en NH,-rechten in het zuidelijk
zandgebied in de referentiesituatie. Op de
tweede plaats geeft de pr~jsgevoeligheid op
regionaal niveau inzicht in mogelijke prijseffecten van veranderingen in vraag en aanbod op markten voor mestproductie- en NH,rechten op bedrijfsniveau.
De berekeningen zijn uitgevoerd met behulp
van een door Helming (1996) ontwikkeld milieu-economisch sectormodel van de Nederlandse landbouw op regionaal niveau. Een
korte beschrijving van het model en uitgangspunten en de wijze waarop regionale prijsgevoeligheden zijn afgeleid uit de modeluitkomsten staan beschreven in bijlage 3 en 4.
De prijsgevoeligheid van de mestproductieen NH,-rechten zijn berekend voor het zuidelijk zandgebied met en zonder substitutiemogelijkheden tussen varkens en pluimvee.

De resultaten op regionaal niveau
De resultaten met en zonder substitutiemogelijkheden tussen varkens en pluimvee zijn
weergegeven in tabel 6. Uit de tabel blijkt dat
de prijsgevoeligheid van mestproductie- en
NH,-rechten zeer laag is.* Dat wil zeggen dat
het verbruik van mestproductie- en NH,-rechten in het zuidelijk zandgebied een geringe
samenhang heeft met de eigen prijs. In de
situatie met substitutie leidt een daling van de
beschikbare hoeveelheid productierechten
met 3,8 procent tot een prijsstijging van 10
procent. Anders gezegd: een afname van de
beschikbare hoeveelheid rechten met 1%
gaat gepaard met een prijsstijging ervan met
263%. In de situatie zonder substitutie gaat
een afname van de beschikbare hoeveelheid
productierechten met 28 procent gepaard
met een prijsstijging van 10%.
Uit tabel 6 blijkt dat in de situatie zonder
substitutiemogelijkheden tussen varkens en
pluimvee de prijsgevoeligheid nog geringer
is, wat duidt op een groter inkomenseffect.
Dit laatste kan als volgt worden verklaard.
Zonder substitutie is het niet toegestaan om
de minder rendabele mestproductie- en
NH,-rechten pluimvee om te wisselen voor

Tabel 6: Prijsgevoeligheid van het verbruik van mestproductie- en NH,-rechten in het zuidelijk
zandgebied. in de referentiesituatie in 2000.
Prijsgevoeligheid met substitutie
Prijsgevoeligheid zonder substitutie

- 0,38
- 0,28

Bron: DRAM, eigen berekeningen

* De prijsgevoeligheid van het verbruik is negatief. Dat wil zeggen dat het verbruik afneemt bij een prijsstijging. Als de prijsgevoeligheid kleiner is dan nul en groter dan -1 dan noemen het verbruik inelastisch. Als de prijsgevoeligheid kleiner is dan -1 dan noemen we het verbruik elastisch.
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de meer rendabele productierechten varkens. Dit betekent dat de relatieve schaarste
aan productierechten in de varkenshouderij
in de situatie zonder substitutie groter is dan
in de situatie waarin substitutie tussen varkens en pluimvee is toegestaan. Dit leidt tot
grotere prijsstijgingen bij een kleinere daling
van de beschikbaarheid.

de middelgrote bedrijven zal niet meer dan
5% extra gaan wijken. Een deel van de productierechten zal ook uit de pluimveehouderij komen. Enkele bedrijven zullen gestimuleerd moeten worden. Gedeeltelijk gebeurt
dit momenteel al door de markt. Enkele grotere pluimveebedrijven besluiten te stoppen
in plaats van te investeren (hoge prijzen voor
verhandelbare productierechten betekenen
momenteel een hoge stopperspremie voor
deze bedrijven).
De vrijkomende productierechten worden
gekocht door ontwikkelende bedrijven. In
deze variant wordt zichtbaar gemaakt wat
het effect zou zijn bij een toename van de
effectieve vraag naar (en bijbehorend aanbod) van productierechten ten opzichte van
de referentiesituatie, door het aantal bedrijven dat ontwikkelt te laten stijgen met 20%.
Deze stijging geeft een extra vraag naar
mestproductierechten van 1,38 miljoen kg.
Deze stijging is meer dan 20%, omdat de
meeste bedrijven die ontwikkelen een meer
dan gemiddelde omvang hebben. Een
gedeelte van de toename in mestproductierechten is afkomstig van grondgebonden
rechten.

2.4 Beschrijving beleidsvarianten met de
daarbij horende specifieke uitgangspunten
In deze paragraaf worden vijf alternatieve
(combinaties van) beleidsvarianten beschreven Het betreft: (1) stimuleren van zowel
bedrijfsbeëindiging als bedrijfsontwikkeling,
(2) stimuleren van multifasenvoedering, (3)
inwisselbaar maken van interne milieuwinst
met aankoop van rechten, (4) stimuleren
bedrijfsbeëindiging plus bedrijfsontwikkeling
plus multifasenvoedering, en (5) stimuleren
bedrijfsbeëindiging en bedrijfsontwikkeling
plus multifasenvoedering plus het inwisselbaar maken van interne milieuwinst met aankoop van rechten.
1 Stimuleren van zowel bedrijfsbeëindiging
als bedrijfsontwikkeling
In deze variant wordt uitgegaan van een toegenomen aanbod van verhandelbare mestproductierechten. Door flankerend beleid
(bijvoorbeeld door in de komende AmvB
Huisvesting extra eisen aan bestaande bedrijven te stellen en door beëindigingspremies) wordt het aantal wijkers in de varkenshouderij omhooggestuwd. De prijs van mestproductierechten zal echter, in beperkte
mate, toenemen, omdat een gedeelte van
de extra verhandelde hoeveelheid wordt
afgeroomd. De autonome wijkers zijn vooral
de oudere bedrijfshoofden. Van de bedrijfshoofden, jonger dan 55 jaar, van kleinere
bedrijven, zal 10% extra gaan wijken. Van

2 Verminderen mineralenexcretie door het
stimuleren van multifasenvoedering
In deze variant wordt er van uitgegaan dat
bedrijven worden gestimuleerd (bijvoorbeeld
door subsidies) tot investeren in en/of het
toepassen van multifasenvoedering. Hierdoor
wordt niet het fosforgehalte van bestaande
voeders verder verlaagd, maar wordt er
meer gebruik gemaakt van reeds bestaande
mineralen-arme voeders. Verondersteld
wordt dat bedrijven alleen op basis van een
milieu- en bedrijfsplan worden gesubsidieerd. Achtergrond is dat in 2000 nagenoeg
alle bedrijven met meer dan 1.000 vleesvarkens een geautomatiseerde brijvoerinstallatie zullen hebben, Deze brijvoerinstallaties

Tabel 7: Percentage vleesvarkensbedrijven per groep dat deelneemt aan een subsidiemaatregel voor het toepassen van multifasenvoedering.

% deelname bedrijven

1

2

3

4

5

30

65

70

90

100

1 gespecialiseerde zeugenbedrijven
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6

7

8

9

10

100

30

65

85

100

11

12-16

100

n.W

worden met name geplaatst uit kostenoverwegingen en hebben dus een kostenverlagend effect. Op kleinere bedrijven kunnen
deze installaties wel een kostenverhogend
effect hebben. Met de geautomatiseerde
brijvoerinstallaties is over het algemeen na
een geringe aanpassing multifasenvoedering mogelijk. Zonder stimulering worden de
mogelijkheden daartoe niet of niet ten volle
benut. Om deze bedrijven wel gebruik te
laten maken van multifasenvoedering is een
stimulering nodig. In vergelijking met het
voeren van natte bijproducten kan multifasenvoedering ter verlaging van de fosfaatexcretie immers een kostenverhogend eff eet
hebben. Naast een eventuele “aanpassingssubsidie” zal dan ook een stimulans nodig
zijn die het kostenverschil tussen het voeren
van natte bijproducten en multifasenvoedering compenseert.
Bij het berekenen van de mogelijke reductie
van de fosfaatexcretie zijn de in tabel 7
gehanteerde percentages van de aan de
subsidiemaatregel deelnemende bedrijven
per groep gehanteerd.

heeft een aanzienlijk deel van de deelnemende bedrijven reeds een voederinstallatie
op het bedrijf, die na een geringe aanpassing geschikt is voor multifasenvoedering.
Met name bedrijven in de groepen met kleine(re) bedrijven beschikken (nog) niet over
zo’n installatie. In tabel 8 wordt weergegeven op welke bedrijven nog geinvesteerd
moet worden in multifasenvoedering (dus
niet de bedrijven die na een geringe aanpassing voldoen). De percentages zijn uitgedrukt als percentage van de deelnemende bedrijven waar nog in een installatie,
geschikt voor multifasenvoedering, wordt
geïnvesteerd.
Bij de berekening van de milieuwinst in deze
variant is gerekend met de in tabel 9 gegeven fosfaat- en stikstofexcreties per gemiddeld aanwezig vleesvarken voor de referentievariant in 2000 en voor deelnemende
bedrijven aan multifasenvoeding in 2000.

In tabel 7 worden percentages van bedrijven
die multifasenvoeding toepassen weergegeven. In absolute getallen komt dit neer op
3.856 deelnemende bedrijven met 3,46 miljoen vleesvarkens (89% van de vleesvarkens in het NUBL-gebied). Zoals gezegd

In de groepen 4 en 6 is de investering per
kg verlaging van de fosfaatexcretie hoger
dan in de voorgaande groep, omdat deze
bedrijven in de uitgangssituatie al een lagere fosfaatexcretie realiseerden. De teruggang in fosfaatexcretie is hierdoor minder

De extra investeringen in multifasenvoeding
per kg verlaging van de fosfaatexcretie per
groep bedrijven zijn weergegeven in tabel 10.

Tabel 8: Percentage vleesvarkensbedrijven van aan de subsidie deelnemende bedrijven waar
nog geen installatie, geschikt voor multifasenvoedering, aanwezig is.
1
% van bedrijven

100

2

3

100

4
75

40

5

6

7

0

0

100

8
100

9
50

10

11

12-16

0

0

n.v.t.l

1 gespecialiseerde zeugenbedrijven

Tabel 9: Fosfaat- en stikstofexcreties in de verschillende groepen per vleesvarken per jaar
voor de referentievariant en voor bedrijven met multifasenvoedering in het jaar 2000.
1
P205 ref.
P,05 multif.
N ref.
N multif.

2

3

4

5

6

7

8

9 lO+ll

4,97 4,97 4,5l
4,12 4,12 4,12 4,97 4,84 4,51
4,27 4,27 3,88 3,79 3,88 3,79 4,27 3,97 3,93
12,69 l2,69 1 l,75 10,81 10,81 10,81 12,69 12,36 11,75
12,15 12,15 11,OO 10,47 l1,OO 10,47 12,15 11,44 11,OO

23

4,29
3,86
11,09
lO,50

12-16
n.v.t.
n.v.t.
nvt.
n.v.t.

Tabel 10: Investering in guldens per kg P,O,-excretiereductie per groep bedrijven

investering / kg P,O,

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10 11

50

50

46

61

16

30

50

40

38

23

23

12-16
rudl

1 gespecialiseerde zeugenbedrijven

groot. Het absolute niveau ligt wel laag.
De grotere bedrijven waar reeds een geschikte voerinstallatie aanwezig is realiseren
een economisch voordeel per kg groei van
f 0,097 tot f 0,157 (Van Brakel et al. 1996)
door het voeren van natte bijproducten.
Indien door het toepassen van goed mineralenmanagement met multifasenvoedering
het economische voordeel daalt, doordat
minder natte bijproducten gevoerd kunnen
worden, zullen bedrijven niet eerder geneigd
zijn over te schakelen dan dat (een deel
van) het gederfde economische voordeel
wordt gecompenseerd.
In de zeugenhouderij is waarschijnlijk ook
nog een reductie in excretie mogelijk. De
investeringen zijn echter hoger. Investeren in
multifasenvoedering in de zeugenhouderij
brengt hogere kosten met zich mee, terwijl
het effect minder is.
In deze variant is geen extra daling van
ammoniakemissie meegenomen, aangezien
wettelijke regelingen hierin (nog) niet voorzien. Onderzoek heeft echter reeds aangetoond dat een combinatie van huisvestingsen voedingsmaatregelen een reducerend
effect heeft op de ammoniakemissie.

reductiepercentage van 67%.
Uitgegaan wordt van investeringskosten per
dierplaats bij het Koeldek- en Cevardo-systeem van respectievelijk 95 en 176 gulden,
met respectievelijke emissiefactoren van 1,4
en 0,8 kg NH, per vleesvarken per jaar. Bij
een emissiefactor van 1,4 kg kan men dan
tot 40% uitbreiden zonder ammoniakrechten
aan te hoeven kopen. Bij een emissiefactor
van 0,8 kg is dat 92%.
Een daling in investeringskosten per dierplaats bij dezelfde emissie-factoren maakt
een Taakstellend Reductie Percentage voor
varkenshouders aantrekkelijker. Voor de zeugenhouderij geldt eveneens dat verder reducerende technieken duurder zijn. Binnen stallen en diercategorieën kunnen er echter ruimere omwisselings- en verbouwingsmogelijkheden zijn. Ook een verdere stijging van ammoniakrechten-prijzen maakt het sneller aantrekkelijk om intern te salderen bij een TRP.
Veel bedrijven zullen rekening moeten houden met beperkte finan~ieringsmogelijkheden voor de bedrijfsuitbreiding. Indien bedrijven willen uitbreiden zonder ammoniakrechten aan te kopen, dan kan dat bij het koeldeksysteem weliswaar in mindere mate dan
bij het Cevardo systeem. Maar als de financieringsmogelijkheden al beperkt zijn, is het
zinvol om niet naar een zo groot mogelijke uitbreiding te streven, Dan kan juist het nastreven van zo gering mogelijke ext -a kosten
interressant zijn.

3 Inwisselen van interne milieuwinst voor
aan te kopen NH,-rechten.
Deze variant onderscheidt zich voor wat
betreft het ammoniakbeleid van de referentievariant door het stimuleren van verdergaande reducties in ammoniakemissie
boven de 50% emissie-reductie. In ruil voor
investeringen in extra emissie-reductie mag
de veehouder de hiermee behaalde milieuwinst in mindering brengen op de, in geval
van bedrijfsuitbreiding, benodigde elders
aan te kopen hoeveelheid ammoniakrechten. De mogelijkheid van substitutie tussen
extra milieu-winst en aankoop van rechten
geeft de ondernemer meer keuzemogelijkheid. Uitgangspunt is een taakstellend

l

4 Bedrijfsbeëindiging plus bedri 1’fsontwikkeling plus multifasenvoedering
Deze variant is een combinatie van variant 1
en 2.
5 Bedrijfsbeëindiging plus bedrijfsontwikkeling plus multifasenvoedering plus inwisselen van milieuwinst voor ammoniakrechten
Deze variant is een combinatie van variant
1,2 én 3.
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3 UITVVERKING VAN DE REFERENTIEVARIANT
In dit hoofdstuk worden de verwachte structurele ontwikkelingen in de varkenshouderij
in het NUBL-gebied over de periode 1995 2000 bepaald, mede op basis van de ontwikkelingen in de periode 1990 - 1995.
Belangrijk uitgangspunt is dat via het systeem van mestproductie- en ammoniakrechten er een zeker plafond in de omvang van
de veestapel is. Door omwisseling’kan het
totaal aantal dieren van een bepaalde diercategorie wel toenemen.
3.1

per eenheid mestproductie- dan wel ammoniakrecht. Dit is in tabel 11 weergegeven.
3.2 Aantal bedrijven met varkens in de periode 1970 - 1995
Figuur 1 geeft de ontwikkeling van het aantal
bedrijven met varkens in Nederland in de
periode 1970 - 1995 weer. Het proces van
bedrijfsbeëindiging in de varkenshouderij
verloopt vrij constant, met uitzondering van
de jaren 1986 en 1987. In deze beide jaren
kan de instelling van het systeem van mestproductierechten van invloed zijn geweest
op deze ontwikkeling. In 1990 en 1995 werden in het zuidelijke concentratiegebied op
respectievelijk 8.703 en 7.543 bedrijven varkens gehouden.
Ondernemers die stoppen met het houden
van varkens doen dat vanwege persoonlijke
omstandigheden of vanwege economische
redenen. Indien men vanwege economische
redenen stopt met het houden van varkens,
wordt in een aantal gevallen niet het hele
bedrijf afgestoten. Men specialiseert zich in
een andere tak. De meeste bedrijven met
varkens die stoppen doen dat echter op

Structuur van de intensieve veehouderij

Sinds tien jaar heeft de intensieve veehouderij te maken met het systeem van mestproductierechten. Aparte categorieën mestproductierechten worden onderscheiden voor
rundvee en kalkoenen en voor varkens en
pluimvee. Binnen categorieën mogen mestproductiere~hten worden ingewisseld, maar
niet tussen categorieën. Er ontstaat een verschuiving naar de meer fosfaatextensieve
productietakken; van pluimvee naar varkens
en binnen de varkenshouderij van vleesvarkens naar zeugen. Dit is het gevolg van verschillen tussen sectoren in arbeidsinkomen

Tabel 11: Productiestructuur en inkomen in de intensieve veehouderij.
Fokzeug
Gemiddeld aantal dieren per bedrijf (1)
122
Aantal dieren per arbeidskracht (11)
210
(1) als % van (11)
58
Benodigde investering (gld/dierplaats)
5.800
Saldo per dier (gld/jaar)
873
Saldo per volwaardig bedrijf (1.000 gld/jaar)
183
Arbeidsinkomen per volwaardig bedrijf (1.000 gld)
62
Forfaitair mestproductierecht (kg P,O,ldier/jr)
20,3
Arbeidsinkomen per mestproductierecht (gld/jaar)
14,43
Forfaitair ammoniakrecht (kg NH,/dier/jr)
7,457’
Arbeidsinkomen per kg NH,-recht (gldljaar)
39,29

Vleesvarken
356
2.600
14
1 .ooo
143
372
112
7,4
5,81
2,72
15,93

Leghen
10.824
35.000
31
40
4,70
165
25
05
1’40
010833
8,43

1 Samengesteld uit 0,25 kraamplaats, 0,81 guste + dragende plaats en 3,3 biggenplaats per gemíddeld aanwezige zeug
2 Samengesteld uit 60% halfrooster (2,5 kg) en 40% volledig rooster (3,0 kg)
3 Dit geldt voor huísvestíngssystemen met open mestopslag onder de batterij of batterij met geforceerde mestdroging. Indien uitgegaan wordt van grondhuisvesting betreft dit 0,178 kg NH,. Dit geeft een
arbeídsínkomen per kg ammoniak van 3,93 gulden.
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basis van persoonlijke omstandigheden.
In figuur 2 is voor de 16 groepen bedrijven
over de periode 1990 - 1995 het percentage
bedrijven met varkens in het NUBL-gebied
weergegeven dat zich ontwikkelt, handhaaft,
of stopt. Met name op de gespecialiseerde
zeugenbedrijven was het aantal ‘middelgrote’ stoppers relatief groot. Het percentage
ontwikkelende bedrijven neemt toe met het
aantal dieren per bedrijf, met uitzondering
van de groepen 5, 6, 11 en 16. Deze bedrijven hebben vóór 1990 al een forse ontwikkeling gekend.

3.3 Financieel-economische positie bedrijven met varkens in 1994
De financieel-economische positie van de
onderscheiden groepen bedrijven is in tabel
12 weergegeven. Hieruit komt het volgende
beeld naar voren: de bedrijven met kleine
eenheden varkens zijn voornamelijk rundveebedrijven. Zo is in groep 7, 8, en 12 het
gemiddeld aandeel van de rundveehouderij
in het bedrijf, uitgedrukt in standaardbedrijfseenheden, meer dan 50%. Met name
op de bedrijven met kleine eenheden vlees-

Aantal bedrijven met varkens in Nederland (x 1000): 1975 - 1995
60 I

I
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Figuur i : Ontwikkeling van het aantal bedrijven met varkens in de periode 1975 - 1995.

Ontwikke~in9 bedrijven met varkens 1990 - 1995

80

Figuur 2: Ontwikkelende en stoppende bedrijven met varkens van 1990 tot 1995 naar
bedrijfsomvang en -type (half gesloten bedrijven, gesloten bedrijven, vleesvarkensbedrijven en zeugenbedrijven).
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222
236
330

197
210
180
340

166
248
485

98
101
119

80
90
83
111

84
105
151

21
62
80

7
18
49
77

47
79
84

55
18
9

60
55
23
6

37
7
5

20,8
21,4
20,7***

18,2
21,3
21,6
3,lO
2,96
2,88
2,82

3,07
2,83
2,83

7.103
17.237
46.253

1.334
-1.894
2.559
-363

-5.472
18.520
61.984

1.243
957
1.114

1.242
I.301
833
1.598

849
1.039
1.979

10.690
26.410
46.557

12.058
9.933
30.324
47.545

-10.442
32.605
86.857

ArbeidsEigen
BespaBiggen per
Voerbedr, VAK"* % varkens % rundvee zeug per jaar conversie opbrengst vermogen ringen

Standaardbedrijfseenheden per

22
12
13

20
21
12
19

12
10
17

% Solva- ha
biliteit

Bron: CBS-~andbou~elling 1995 en Bedrijven Informatie Net LEI-DLO, boekjaar 19941’95. J.H. Wisman.
* Vanwege de beperkte aantallen LEI-boekhouding-bedrijven in sommige groepen zijn de gegevens over alle LEI-boekhouding-bedrijven in Nederland over het jaar 1994
I
voor de groepen 1 en 2,3 en 4,5 en 6, 10 en 11, 12 en 13, en 14 en 15 samengevoegd weergegeven.
** De hier gebruikte definitie komt niet helemaal overeen met het aantal volwaardige arbeidskrachten. Hier gaat het om het totaal van regelmatig en niet-regelmatig werkzame arbeidskrachten.
*** Het aantal van 20,7 biggen/zeug~jaar op bedrijven met meer dan 200 zeugen komt niet overeen met het beeld dat uit de TEA-cijfers naar voren komt. In dit onderzoek is
voor deze groep bedrijven gerekend met 21,6 biggen/zeug/jaar voor deze groep, net als bij groep 5+6.

121-13:~ IOOzeugen
14+15:100-199zeugen
16:>200zeugen
35
16
28

56
43
29
18

Vleesv~r~e~s~e~r~ve~
7: =c 200 vleesvarkens
8:200-499vleesvarkens
9:500-999vleesvarkens
10+11:~1.000vleesvarkens

Ze~ge~~e~r~ve~

33
33
17

% > 55jr.

Geslo~e# ~e~r~ve~
1+2x IOOzeugen
3+4:100-199zeugen
5+6:,200zeugen

Groep*

Tabel 12: Technische en financieel-economische gegevens van de bedrijven met varkens in Nederland, boekjaar 1994.

varkens is het percentage ondernemers
ouder dan 55 jaar relatief hoog, rond de
50%. Beslissingen om het bedrijf te beëindigen worden op deze groep bedrijven in sterke mate niet door economische, maar door
persoonlijke omstandigheden bepaald. Op
de kleinere gesloten bedrijven en de bedrijven met een kleine eenheid zeugen is het
aandeel ondernemers ouder dan 55 jaar
ongeveer éénderde. De grotere bedrijven
worden gekenmerkt door een hogere
arbeidsproductiviteit. Dit geldt.met name
voor de gesloten bedrijven.
Op de middenbedrijven (groepen 3, 4, 9,
10, 14 en 15) met een gemiddelde totale
omvang van 250 tot 350 Standaard Bedrijfs
Eenheden (SBE) bestaat meer dan de helft
tot vrijwel de gehele bedrijfsomvang uit de
tak varkenshouderij. Het overgrote deel van
de ondernemers in deze groepen is jonger
dan 55 jaar.
Een deel van deze bedrijven zal financieel
en technisch in staat zijn te investeren in
gebouwen en inrichting om aan de toekomstige eisen te voldoen. Perspectieven voor
deze bedrijven zijn aanwezig. De sociaaleconomische positie van deze bedrijven
wordt relatief sterk bepaald door het toekomstige landbouw- en milieubeleid. Door
het gebrek aan alternatieven buiten het
eigen bedrijf wordt het proces van bedrijfsbeëindiging op deze bedrijven maar in
beperkte mate be’~nvloed door het beleid.
De groep grote varkensbedrijven in Nederland (5, 6, 11 en 16) is sterk gespecialiseerd. De perspectieven voor deze groep
grote bedrijven, 9% van de bedrijven met
varkens, zijn relatief gunstig. Deze bedrijven
worden gekenmerkt door een goede arbeidsproductiviteit, redelijk tot goede technische resultaten, relatief veel eigen vermogen
en besparingen.

het NUBL-gebied stopt met varkens houden
en dat de vleesvarkensstapel met 3,8% en
de zeugenstapel met 4,7% toeneemt. Het
aantal en het aandeel van de kleinere bedrijven met varkens in het NUBL-gebied neemt
volgens de inschattingen in tabel 13 af. In
2000 bedraagt dit aantal nog circa 80% van
het aantal in 1995. Toch is in 2000 dan nog
ruim 36% van de bedrijven te betitelen als
een eenheid met weinig varkens (groepen 1,
2, 7, 8, 12 en 13). Deze bedrijven hebben
dan nog 14,5% van de vleesvarkens en 4%
van de zeugen.
De concentratie van het aantal bedrijven en
het aantal varkens in het NUBL-gebied gaat
door. Bij een ongeveer gelijkblijvende omvang van de varkensstapel in Nederland
blijft het relatieve aandeel van de varkenshouderij uit het NUBL-gebied toenemen tot
rond de 60% in het jaar 2000.
Voor de pluimveehouderij in het NUBL-gebied zijn de verwachte ontwikkelingen met
betrekking tot bedrijfsbeëindiging en -ontwikkeling vergelijkbaar met die voor de varkenshouderij. In tabel 14 zijn de verwachte
ontwikkelingen voor de pluimveehouderij in
het NUBL-gebied weergegeven.
Uit tabel 14 blijkt dat in de pluimveehouderij
het aantal bedrijven eveneens fors terugloopt. Alleen in de groepen grote(re) bedrijven is een lichte stijging te zien. Voor de
bedrijven met ouderdieren is het van groot
belang dat het veranda-systeem of varianten
hiervan geaccepteerd gaan worden. Is dit
niet het geval, dan zal in de grootste groep
bedrijven het aantal bedrijven nauwelijks
toenemen of zelfs afnemen.
Mestproductierechten
In het jaar 2000 is de geschatte totale hoeveelheid mestproductierechten op intensieve
veehouderijbedrijven in het NUBL-gebied
41,23 miljoen kg. Op de 6.813 bedrijven met
varkens in het NUBL-gebied bedraagt de
geschatte totale hoeveelheid mestproductierechten 30,81 miljoen kg. Op de 1.250 bedrijven met pluimvee in het NUBL-gebied is
de geschatte totale hoeveelheid mestproductierechten 10,42 miljoen kg.
De totale hoeveelheid mestproductierechten
op de 730 ‘stoppende’ bedrijven met var-

3.4 Verwachte structurele ontwikkelingen tot
het jaar 2000
In tabel 13 zijn de ontwikkelingen geschetst
per groep bedrijven, op basis van de uitgangspunten uit hoofdstuk 2. Doordat bedrijven zich aanpassen kunnen ze in de verschillende jaren in verschillende groepen
terecht komen. Uit deze tabel blijkt dat tussen 1995 en 2000 9,7% van de bedrijven in
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Tabel 13: Verwachte ontwikkeling voor 2000 van aantal bedrijven met varkens en aantal dieren per groep bedrijven in het NUBL-gebied.
Bedrijven

Groep

1990 1995
gesloten bedrijven *
1 < 100 zeugen
2 < 100 zeugen
100 - 199 zeugen
3
100 - 199 zeugen
4
5 2 200 zeugen
6 2 200 zeugen

vleesvarkens (x1000) zeugen (x1000)

2000

1990 1995

2000

1990 1995

94
195
319
560
292
332

341
119
133
407
119
234

20
86
134
474
228
476

11
61
119
450
231
619

15
21
57
75
60
43

veesvarkensbedrijven
1.629 1.034 673
7 < 200 vleesvarkens
200 - 499 vleesvarkens 1.392 1.256 1.265
8
500 - 999 vleesvarkens
818 791 763
9
10 1 .OOO - 2.499 vleesvarkens 547 552 547
11 > 2.500 vleesvarkens
73
99 131

152
454
583
778
276

109
413
558
811
397

71
416
538
804
526

0
0
2
5
5

1
3
7
7
11

0
2
4
6
17

0
1
2
4
23

zeugenbedrijven
12~ 50 zeugen
13
50 - 99 zeugen
14 100 - 149 zeugen
15 150 - 199 zeugen
16 > 200 zeugen
Totaal NUBL-gebied
Als % van Nederland

half
vol
half
vol
half
vol

338
416
393
539
178
136

173
273
359
590
288
256

265 156 101
477 264 153
590 383 196
444 403 278
468 666 914

8.703 7.543 6.813 3.317 3.734 3.874
47
52
55
30
34
38

2000

9
5
15 11
54
48
84
80
105 106
84 109
0
0
2
9
7

0
0
2
9
9

7
4
3
12
36
20
74
48
24
76
70
48
147 212 ,291
622
49

722
57

756
58

* half: aantal vleesvarkenslzeug tussen 0,6 en 4,O; vol: aantal vleesvarkens/zeug tussen 4,0 en 8,0

kopen de ontwikkelende bedrijven met varkens in het NUBL-gebied in de periode
1995 - 2000 2,57 miljoen kg mestproductierechten aan.
Het aanbod vanuit de varkenshouderij is
0,91 miljoen kg; 0,85 miljoen kg verhandelbare rechten en nog 0,06 miljoen kg grondgebonden rechten. In dezelfde periode van
1995 - 2000 is het aanbod van verhandelbare mestproductierechten op de stoppende
bedrijven met pluimvee in het NUBL-gebied
0,83 miljoen kg. Hierdoor ontstaat er een
structureel tekort aan mestproductierechten
in de intensieve veehouderij.

kens in het NUBL-gebied in de periode 1995
- 2000 is berekend op 0,91 miljoen kg, waarvan 0,06 miljoen kg grondgebonden is.
De toename van de hoeveelheid mestproductierechten op de 939 bedrijven met varkens die in de periode 1995 - 2000 ‘ontwikkelen’ in het NUBL-gebied, is voor de periode 1995 - 2000 berekend op 2,12 miljoen kg.
Op de ontwikkelende bedrijven die ‘ter plekke voortzetten’ is de hoeveelheid mestproductierechten met 0,76 miljoen kg toegenomen Op de ontwikkelende bedrijven die
mestproductierechten van elders aankopen
en verplaatsen is de hoeveelheid verhandelbare mestproductierechten met 1,363 miljoen
kg toegenomen. Vanwege het afromen van
verplaatste mestproductierechten met 25%
is hiervoor 1,81 miljoen kg nodig. In totaal

Ammoniakrechten
Op basis van standaard-emissiefa~toren per
dier is de berekende hoeveelheid aan te
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Tabel 14: Verwachte ontwikkeling voor 2000 van het aantal bedrijven met pluimvee in het
NUBL-gebied.
Bedrijven

Groep
Jaar
leghennen < 18weken
1 0-30.000
2 30.000 - 60.000
3 > = 60.0000
leghennen> 18weken
4 0 - 5.000
5 5.000 - 10.000
6 10.000 - 20.000
7 20.000 - 35.000
8 35.000 - 100.000
9 > = 100.000
vleeskuikens
10 0-50.000
11 50.000 - 100.000
12 > = 100.000
Ouderdieren ~18 weken
13 0-20.000
14 > =20.000
Ouderdieren > 18 weken
15 0-8.000
16 8.000 - 20.000
17 > = 20.000
Totaal NUBL

1995

2000

104
43
18

72
38
19

50
34
20

445
143
159
116
128
15

249
94
108
92
131
13

139
62
73
73
134
15

387
96
15

333
80
21

287
67
29

91
13

67
16

49
20

90
121
10

60
128
15

40
135
23'

1.994

1.536

1.250

1990

1 Dit geldt bij acceptatie van het veranda-systeem of varianten hiervan.
kopen NH,-emissierechten op de uitbreidende bedrijven met varkens in het NUBL-gebied in de periode 1995 - 2000 1 ,l 1 miljoen
kg, bij een gemiddelde korting van 50%. De
berekende hoeveelheid aanbod aan NH,emissierechten op de stoppende bedrijven
met varkens enlof pluimvee in het NUBLgebied in de periode 1995 - 2000 is 0,71
miljoen kg, waarvan 0,48 miljoen kg vanuit
de varkenshouderij en 0,23 miljoen kg vanuit
de pluimveehouderij.
Het berekende tekort aan ammoniakrechten
in het NUBL-gebied over de periode 1995 2000 bedraagt 0,79 miljoen kg. Hierbij is
geen rekening gehouden met het aanbod
aan ammoniakrechten vanuit de stierenhouderij en met de aanwezigheid van latente
ruimte op met name pluimveebedrijven.

Mineralenexcretie
Op basis van de veronderstelde mineralenexcretie per dier in de verschillende groepen bedrijven met varkens, de ontwikkeling
in omvang van de veestapel en de ontwikkeling in de bedrijfsgroottestructuur, is de
geschatte gemiddelde fosfaatexcretie per
vleesvarken per jaar en per zeug per jaar in
2000 berekend op respectievelijk 4,38 en
13,19 kg, tegen 4,90 en 13,94 kg in 1995.
De verwachte fosfaatproductie vanuit de
varkenshouderij in het NUBL-gebied bedraagt daarmee 27,0 miljoen kg fosfaat in
het jaar 2000, tegen 28,4 miljoen kg in het
jaar 1995. Bovendien wordt er 1,7 miljoen kg
mestproductierechten vanuit andere sectoren (pluimvee) omgezet in mestproductierechten varkens (1,7 miljoen kg mestproduc-
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joen kg ammoniak in het jaar 2000, tegen
15,16 miljoen kg ammoniak in het jaar 1995.
De verwachte ammoniakemissie vanuit de
pluimveehouderij in het jaar 2000 is 3,ll miljoen kg, tegen 3,89 miljoen kg in het jaar
1995. De verwachte afname van de ammoniakemissie vanuit de intensieve veehouderij
in het NUBL-gebied over de periode 1995 2000 is daarmee gelijk aan 1,763 miljoen kg.
Dit komt overeen met circa 2% per jaar.

tierechten komt overeen met 3,32 miljoen
leghennen).
De gemiddelde geschatte stikstofexcretie
per vleesvarken per jaar en per zeug per
jaar in 2000 is berekend op respectievelijk
11,37 en 27,95 kg, tegen 12,16 en 30,47 kg
in het jaar 1995. De totale stikstofexcretie
gaat van 67,9 miljoen kg in 1995 naar 66,1
miljoen kg in het jaar 2000. Ook in kg stikstof
is er een daling in de pluimveehouderij als
gevolg van omgezette mestproductierechten. Wanneer wordt uitgegaan van’3,32 miljoen leghennen komt dit neer op bijna 25
miljoen kg stikstof.

Investeringen
In de periode 1995 - 2000 kopen ontwikkelende bedrijven met varkens naar verwachting voor 232 miljoen gulden aan mestproductierechten (154 miljoen gld, 60 gld per
kg P205) en ammoniakrechten (78 miljoen
gld, 70 gld per kg NH,) aan. In extra voorzieningen voor het bouwen van emissiearme stallen investeren zij in dezelfde periode naar verwachting voor 86 miljoen gulden.

Ammoniakemissie
Op basis van emissiefactoren per diercategorie, het verwachte aantal stalrenovaties en
het verwachte aantal dieren in 2000 bedraagt de ammoniakemissie vanuit de varkenshouderij in het NUBL-gebied 14,18 mil-
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4 VERWACHTE EFFECTEN VAN BELEIDSVARIANTEN
In dit hoofdstuk worden achtereenvolgens
de verwachte effecten beschreven van de
verschillende combinaties van beleidsvarianten. In tabel 15 is een samenvattend
overzicht van het verwachte aantal varkensbedrijven, ammoniakemissie, fosfaatexcretie
en stikstofexcretie, milieu-investeringen en
investeringen in mestproductie- en ammoniakrechten vanuit de varkenshouderij in het
zuidelijk zandgebied in het jaar 2000 bij verschillende beleidsvarianten weergegeven. In
tabel 16 zijn de kenmerken bij de verschillende varianten opgenomen.

NUBL-gebied ten opzichte van 1995 is in de
referentievariant 1,8 miljoen kg en in de ontwikkelingsvariant 2,1 miljoen kg.
In totaal kopen de ontwikkelende bedrijven
met varkens in het NUBL-gebied in deze
variant in de periode 1995 - 2000 naar verwachting 3,lO miljoen kg mestproductierechten en 1,34 miljoen kg ammoniakrechten aan.
Op basis van de financieel-economische
gegevens van de bedrijven met varkens in
Nederland bedraagt het berekende effect
op het inkomen van de verbeterde structuur
in de varkenshouderij in deze variant 12%
ten opzichte van de referentievariant. Het
betekent echter niet dat elke individuele varkenshouder deze toename zal realiseren,
omdat in dezelfde periode de investeringen
in aan te kopen rechten 298 miljoen gulden
bedragen, tegen 232 miljoen gulden in de
referentievariant. Dit is een inkomensherverdeling van de ontwikkelende bedrijven naar
bedrijven die stoppen of de tak varkens afstoten. Daarnaast wordt in dezelfde periode
103 miljoen gulden ge’investeerd in extra
voorzieningen voor het bouwen van emissiearme stallen.

Stimuleren van bedrijfsbeëindiging en
bedrijfsontwikkeling
Het stimuleren van bedrijfsbeëindiging en
bedrijfsontwikkeling leidt tot een versnelde
afvloeiing van 745 bedrijven met varkens in
het NUBL-gebied. In het jaar 2000 produceren de 6.068 overblijvende bedrijven met
varkens in het NUBL-gebied samen 26,4
miljoen kg fosfaat, In 1995 produceerden de
7.543 bedrijven 28,4 miljoen kg fosfaat
Bovendien is in de ontwikkelingsvariant 2,0
miljoen kg mestproductierechten uit andere
sectoren (pluimvee) omgezet in mestproductierechten varkens. Als er van uitgegaan
wordt dat de pluimveebedrijven met de
laagste mineralenuitstoot per dier zijn omgezet, geeft dit een totale reductie in het
gebied van 4,0 miljoen kg fosfaat (14%).
De totale stikstofexcretie uit de varkenshouderij in de ontwikkelingsvariant bedraagt
63,8 miljoen kg, tegen 67,4 miljoen kg in
1995. Daarbij zijn nog mestproductierechten
voor circa 4,0 miljoen leghennen omgezet,
wat overeenkomt met zo’n 3 miljoen kg stikstof (minst efficiënt producerende leghennenbedrijven). De totale reductie komt dan
op bijna 10%.
De ammoniakemissie vanuit de bedrijven
met varkens bedraagt 13,6 miljoen kg,
tegenl4,2 miljoen kg in de referentievariant.
Aangezien in deze variant meer bedrijven
stoppen dan in de referentievariant, is het
aandeel buiten de varkenshouderij aan te
kopen NH,-rechten kleiner (0,8 miljoen kg in
referentievariant en 0,5 miljoen kg in ontwikkelingsvariant). De ammoniakreductie in het

Vermindering mineralenexcretie door multifasenvoedering
Het stimuleren van multifasenvoedering leidt
ten opzichte van de referentievariant tot een
extra afname van de fosfaatproductie vanuit
de varkenshouderij in het NUBL-gebied van
1,6 miljoen kg (van 27,0 miljoen kg naar 25,4
miljoen kg). De extra investeringskosten in
multifasenvoedering op de bedrijven waar
nog geen automatische (brij)voerinstallatie
aanwezig is, liggen bij de in paragraaf 2.4
genoemde percentages voor toepassing
van multifasenvoedering op bijna 28 miljoen
gulden voor 0,79 miljoen vleesvarkensplaatsen (f 35,- per vleesvarkensplaats extra ten
opzichte van een eenvoudige droogvoerinstallatie). Wanneer voor aanpassing van
bestaande automatische voerinstallaties op
de grotere bedrijven wordt uitgegaan van
aanpassingskosten van f lO,- per plaats,
komt dit neer op 26,7 miljoen gulden voor
2,67 miljoen vleesvarkensplaatsen.
32

In deze variant wordt in de periode 1995 2000 door ontwikkelende bedrijven met varkens naar verwachting voor 232 miljoen gulden aan mestproductierechten (154 miljoen)
en ammoniakrechten (78 miljoen) aangekocht In extra voorzieningen voor het bouwen van emissie-arme stallen en het investeren in voersystemen wordt in dezelfde periode naar verwachting respectievelijk 86 miljoen en 55 miljoen gulden ge’investeerd.

seerd kan worden. Deze zal echter gering
zijn omdat veel pluimveebedrijven al systemen hebben met een lage emissie.
In deze variant wordt in de periode 1995 2000 door ontwikkelende bedrijven met varkens naar verwachting voor 220 - 232 miljoen gulden aan mestproductierechten (154
miljoen) en ammoniakrechten (66 - 78 miljoen) aangekocht. In extra voorzieningen
voor het bouwen van emissie-arme stallen
wordt in dezelfde periode naar verwachting
86 tot 182 miljoen gulden geïnvesteerd.

Inwisselen van interne milieuwinst voor aan
te kopen NH,-rechten.

Bedrijfsbeëindiging plus bedrijfsontwikkeling
plus multifasenvoedering
.
Een combinatie van de variant stimuleren
van bedrijfsbeëindiging en bedrijfsontwikkeling plus het stimuleren van multifasenvoedering leidt tot een afname van de fosfaatproductie tot 24,9 miljoen kg. In deze variant
is slechts een daling van ammoniakemissie
doorgerekend die te verwachten is als effect
van bedrijfsontwikkeling.
In deze variant wordt in de periode 1995 2000 door ontwikkelende bedrijven met varkens naar verwachting voor 298 miljoen gulden aan mestproductierechten (195 miljoen)
en ammoniakrechten (103 miljoen) aangekocht. In extra voorzieningen voor het bouwen van emissie-arme stallen en het investeren in voersystemen wordt in dezelfde periode naar verwachting respectievelijk 103 miljoen en 55 miljoen gulden ge’investeerd.

In de variant waarbij het inwisselen van interne milieuwinst voor aan te kopen ammoniakrechten mogelijk is, is het verwachte aantal
bedrijven met varkens in het NUBL-gebied
in het jaar 2000 hetzelfde als in de referentievariant, en wel 6.813. Hetzelfde geldt voor
de fosfaatproductie, die gelijk is aan 27,0
miljoen kg.
Bij deze variant is uitgegaan van een hoge
deelname van bedrijven aan systemen met
een vergaande emissiereductie. Het is echter niet zeker dat deze deelname wordt
gerealiseerd. Bij de huidige mogelijkheden
van emissiereductie kan in deze variant,
waarbij extra milieu-investeringen worden
beloond door minder ammoniakrechten aan
te hoeven kopen, de ammoniakemissie vanuit de varkenshouderij in het jaar 2000 verder terug. De ammoniakemissie kan maximaal afnemen tot l3,3 miljoen kg, tegen
14,2 miljoen kg in de referentievariant.
Ervan uitgaande dat de extra milieuwinst
wordt gebruikt om minder ammoniakrechten
aan te kopen, hoeft per saldo 0,17 miljoen
kg ammoniak minder gekocht te worden. In
hoeverre ontwikkelende bedrijven daadwerkelijk gaan inwisselen is sterk afhankelijk van
de prijzen van ammoniakre~hten en de prijzen van vergaand emissiereducerende systemen ten opzichte van systemen die tot aan
de Groen Label-norm reduceren.
Anderzijds kan het totale effect op de emissiereductie in het NUBL-gebied ook groter
zijn dan in tabel 15 is weergegeven, doordat
in de berekeningen de uitbreidingen in de
pluimveehouderij wel zijn meegenomen in
extra vraag naar ammoniakrechten, maar
niet is ingerekend hoeveel interne milieuwinst op deze pluimveebedrijven gereali-

Bedrijfsbeëindiging plus bedrijfson~ikkeling
plus multifasenvoedering plus inwisselen van
interne milieuwinst voor aan te kopen ammoniakrechten
In deze variant komen de gezamenlijke
effecten van beleid ten aanzien van fosfaat
en stikstof tot uiting. Op 6.068 bedrijven
wordt 24,9 miljoen kg fosfaat in de mest geproduceerd, een daling binnen de varkenshouderij van 3,l miljoen kg. Bovendien
wordt in de ontwikkelingsvariant 2,0 miljoen
kg uit andere sectoren betrokken, wat de
totale reductie op 5,l miljoen kg fosfaat
brengt. De ammoniakemissie daalt tot 12,6
miljoen kg indien wordt verondersteld dat
extra emissiereducerende technieken maximaal worden toegepast in de varkenshoude-
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P

3,l
4,0
4,7
3,l
5,l
5-l
(11%)
(14%)
(17%)
(11%)
(19%)

4,7
6,6
7,0
4,7
8,9
8,9
(7%)
(10%)
(10%)
(7%)
(13%)

154
78
195
103
154
78
154 66-78
195
103
195 93-103
55’
55

55

86
103
86
86-182
103
103-219

Variant 1 ~edrijfsbeëindiging + bedrijfson~ikkeling
Variant 2 ~ultifasenvoedering
Variant 3 Substitutie milieuwinst en aankoop ammoniakrechten
Variant 4 ~edrijfsbeëindiging + bedrijfson~ikkeling + multifasenvoedering
Variant 5 Bedrijfsbeëindiging + bedrijfson~ikkeling + multifasenvoedering + substitutie milieuwinst en aankoop NH,-rechten

1 Op basis van veronderstelde prijzen van mestproductierechten à 60 gulden per kg in de referentievariant en de varianten 2 en 3. Voor de varianten 1,
4 en 5 wordt een 2,97 gulden hogere prijs verondersteld op basis van de berekende prijsgevoeligheid van de rechten. In de referentievariant en in
variant 2 wordt uitgegaan van prijzen van NH3-rechten à 70 gulden per kg. Voor de varianten 1 en 4 wordt uitgegaan van 77,151 gulden voor variant 3
wordt uitgegaan van 70 - 81,42 en voor variant 5 wordt uitgegaan van 77,15 - 90,08 gulden op basis van de berekende prijsgevoeligheid van deze
rechten.
2 Exclusief het reducerend effect op de NHs-emissie van een combinatie van multifasenvoedering en aanpassingen van de huisvesting.

VZXjant 5

Variant 4

variant 3

1,8
2,1 (12%)
1,8 (14% !z
6.813 1,8-2,5 (12%)
6.068
2,l (14%)2 (12-16%)
6.068 2,l-2,8 (14-19%)

Referentie 6.813
Variant 1 6.068
Variant 2 6.813

aantal
reductie NH,Afname P,O,Afname N-excre- aankoop rechten 1 milieu-investeringen in stallen (mln gld)
varkens emissie t.o.v. 1995 excretie t.o.v. 1995 tie t.o.v. 1995
mln kg (%)
mln kg (%)
mln
kg
(%) P&
NH,
voersystemen emissie-arme systemen
bedrijven
mln gld mln gld
mln gld
mln gld

Tabel 15: Effecten van verschillende beleidsvarianten in het jaar 2000

19901
0,722
3,734
13,94
4,90
30,47
l2,16
7,31
2,65

0,756
3,874
13,19
4,38
27,95
11,37
6,52
2,39

0,747
3,787
13,17
4,36
27,92
ll,33
6,37
2,34

0,756
3,874
13,19
3,96
27,95
10,78
6,52
2,39

0,756
3,874
13,19
4,38
27,95
11,37
6, IO-6,37
2,24-2,34

0,747
0,747
3,787
3,787
13,17
13,17
3,94
3,94
27,92
27,92
10,74
10,74
6,37 5,94-6,37
2,34 2,16-2,34

19952 Referentievariant Variant 1 Variant 2 Variant 3 Variant 4 Variant 5

Variant 1 Bedrijfsbeëindiging + bedrijfsontwikkeling
Variant 2 ~ultifasenvoedering
Variant 3 Substitutie milieuwinst en aankoop NHs-rechten
Variant 4 Bedrijfsbeëindiging + bedrijfsontwikkeling + multifasenvoedering
Variant 5 Bedrijfsbeëindiging + bedrijfsontwikkeling + multifasenvoedering + substitutie milieuwinst en aankoop NHs-rechten

(TEA) van bedrijven met zeugen en van bedrijven met vleesvarkens, en gewogen naar bedrijfsgrootte.

2 De inschatting van de fosfaat- en stikstofexcretie is gebaseerd op de gemiddelde uitkomsten over 1995 van de Technisch Economische Administraties

1 De gebruikte gegevens zijn voor dieraantallen afkomstig van CBS-1990. De gegevens over mineralenexcretie zijn landelijke gemiddelden van TEA 1991.

Totaal aantal zeugen in NUBL (miljoen)
0,621
Totaal aantal vleesvarkens in NUBL (miljoen)
3,317
Gemiddelde P,O,-excretie per zeug (kg)
-l8,78
Gemiddelde P,O,-excretie per vleesvarken (kg)
5,50
Gemiddelde N-excretie per zeug (kg)
32,70
Gemiddelde N-excretie per vleesvarken (kg)
13,70
Gemiddelde NH,-emissie per zeug in NUBL
7,46
Gemiddelde NH,-emissie per vleesvarken in NUBL 2,7

Tabel 16: Kenmerken bij verschillende varianten

rij. In deze variant zal nog 0,3 miljoen kg
rechten van buiten de varkenshouderij
gekocht worden. Als deze variant wordt
gecombineerd met subsidies op zulke technieken dan zal deze afname waarschijnlijk
voor het overgrote deel gerealiseerd kunnen
worden, zeker als bedacht wordt dat ook
binnen de pluimveehouderij een dergelijke
regeling tot verdere verlaging zal leiden.
In deze variant wordt in de periode 1995 -

2000 door ontwikkelende bedrijven met varkens naar verwachting voor 288 - 298 miljoen gulden aan mestproductierechten (195
miljoen) en ammoniakrechten (93-103 miljoen) aangekocht. In extra voorzieningen
voor het bouwen van emissie-arme stallen
en het investeren in voersystemen wordt in
dezelfde periode naar verwachting respectievelijk 103 tot 219 miljoen gulden en 55
miljoen gulden ge’investeerd.

36

5 CONCLUSIES
verschuiving van de productiecapaciteit
richting zeugenhouderij wordt verwacht.

Verlaging mineralenexcretie en ammoniakemissie

Beleidsvarianten

1 In de referentievariant neemt de verwachte
NH,-emissie vanuit de varkenshouderij in
het NUBL-gebied in de periode 1995 2000 naar verwachting af met 12%. Door
het voortdurende proces van het bouwen
van emissie-arme stalsystemen in het
NUBL-gebied zijn ook voor de periode na
2000 nog aanzienlijke reducties, met name
voor de NH~-emissie, te verwachten. De
totale fosfaat- en stikstofexcretie vanuit de
varkenshouderij in het NUBL-gebied
neemt in de periode 1995 - 2000 naar verwachting af met respectievelijk 11% en
7%. In de referentievariant is er dus al
sprake van een aanzienlijke vermindering
van de milieubelasting.

Er zijn drie vormen van beleid om een geringere milieubelasting te bereiken en tevens
de dvnamiek in de sector te versterken:
het gelijktijdig stimuleren van bedrijfsontwikkeling en bedrijfsbeëindiging (conclusie 4);
het stimuleren van multifasenvoedering
(conclusie 5);
het inwisselbaar maken van interne milieuwinst en aan te kopen ammoniakrechten
(conclusie 6).
Zonder voldoende aanbod van productierechten is bedrijfsontwikkeling niet mogelijk. Het stimuleren van de beëindiging van
niet of nauwelijks levensvatbare bedrijven
zonder opvolger geeft door extra aanbod
van deze rechten mogelijkheden voor
levensvatbare bedrijven. Door het stimuleren van een verschuiving van de productiecapaciteit naar de grotere bedrijven met
varkens neemt de verwachte gemiddelde
arbeidsopbrengst over alle bedrijven in het
jaar 2000 met 12% toe, vergeleken met
het huidige beleid. Dit gaat wel gepaard
met een extra afname van meer dan 700
bedrijven met varkens. Het vinden van
evenwicht tussen de belangen van wijkers
en blijvers vereist een zorgvuldige afweging van vaak strijdige sociale en milieueconomische aspecten.

Bedrijfsontwikkeling en structuur intensieve
veehouderij
De bedrijven met varkens in het NUBLgebied zullen in de periode 1995 - 2000
naar verwachting 86 miljoen gulden besteden aan investeringen in het emissie-arm
maken van stallen. In dezelfde periode
zullen de ontwikkelende bedrijven naar
verwachting 232 miljoen gulden moeten
besteden aan het aankopen van ammoniak- en mestproductierechten. De bedrijven zullen, om zich verder te kunnen ontwikkelen, in de periode 1995 - 2000 dus
tot drie keer zoveel aan productierechten
moeten uitgeven dan aan investeringen in
milieuvriendelijke stallen zelf.

Het stimuleren van investeringen in multifasenvoedering in de vleesvarkenshouderij
is een kosten-effectieve mogelijkheid om
de mineralenexcretie terug te dringen,
zowel voor fosfaat als voor stikstof. De
totale investering in multifasenvoedering
zal naar verwachting 55 miljoen gulden
bedragen. Vergeleken met de referentievariant neemt de totale stikstof- en fosfaatexcretie in het NUBL-gebied hierdoor met
respectievelijk 2,3 miljoen en 1,6 miljoen
kg extra af. Waar de reducties in de referentievariant 7% en 11% bedragen, zijn ze
hier 10% (N) en 17% (P,O,).

Bij de huidige prijzen van mestproductierechten en ammoniakre~hten in het NUBLgebied zijn de eisen aan rendabiliteit en
solvabiliteit zodanig, dat veel bedrijven
met vleesvarkens en met pluimvee slechts
beperkt kunnen doorgroeien. Bovendien is
het voor veel bedrijven de vraag of
bedrijfsontwikkeling nog interessant is in
deelsectoren met relatief lage arbeidsopbrengsten per kg mestproductierecht. Dit
leidt ertoe dat op lange termijn binnen de
intensieve veehouderij een voortgaande
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beperkt. Maar bij deze variant kan wel een
sterke stimulans tot verdere ontwikkeling
van emissie-arme stalsystemen worden
verwacht. Bovendien kunnen veehouders
in deze variant, afhankelijk van hun eigen
situatie, zelf de keuze maken hoe ze hun
bedrijf gaan optimaliseren.

6 Door het inwisselbaar maken van interne
milieuwinst en aan te kopen ammoniakrechten neemt de verwachte ammoniakemissie vanuit de varkenshouderij in het
NUBL-gebied in de periode 1995 - 2000
naar verwachting extra af met maximaal
4%. De fosfaatexcretie neemt evenveel af
als bij het huidige beleid. De bedrijven met
varkens in het NUBL-gebied zullen in deze
periode tot 96 miljoen gulden extra besteden aan investeringen in het emissie-arm
maken van stallen, vergeleken met de situatie bij het huidige beleid. Verder zullen de
ontwikkelende bedrijven dan naar verwachting tot 12 miljoen gulden minder hoeven te
besteden aan het aankopen van rechten.
Het inwisselen van interne milieuwinst voor
aan te kopen ammoniakrechten kan als
een stap vooruit worden bestempeld. Bij de
huidige stand van de techniek is het economisch voordeel van de mogelijkheid tot
inwisselen van interne milieuwinst en aankoop van ammoniakrechten weliswaar nog

Combinaties van beleidsvarianten
7 Het combineren van de beleidsvarianten
bedrijfsontwikkeling en -beëindiging, multifasenvoeding en inwisselen van interne
milieuwinst voor aan te kopen rechten leidt
tot een vermindering van de ammoniakemissie, de fosfaatexcretie én de stikstofexcretie. Een evenredige vermindering van de
fosfaat- en stikstofexcretie (bij toepassing
van multifasenvoeding) is tevens gunstig
voor de acceptatie van vleesvarkensmest
op bouwland. Deze acceptatie hangt namelijk mede af van de verhouding tussen
de fosfaat- en stikstofgehalten in de mest.
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BIJLAGEN
Bijlage 1: Verdeling van de vergunningaanvragen (TES) over de verschillende groepen bedrijven.
Groep aanvragen met bestaande aanvragen zonder aanvragen zonder totaal aantal
en nieuwe situatie
bestaande situatie
nieuwe situatie’
aanvragen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

2
5
13
43
15
28
8
19
35
68
16
6
5
10
12
88

1
0
1
0
0
2
1
3
4
7
3
0
0
0
0
1

0
0
2
4
0
0
0
3
0
0
0
1

4
5
15
43
15
30
11
26
39
75
19
9
5
10
12
90

totaal

373

23

12

408

1 In de nieuwe situatie worden geen varkens meer gehouden
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1
0
1
0

Bijlage 2: Verwerking TES-gegevens.
De bedrijven die dus in de nieuwe situatie in
dezelfde groep blijven, zijn niet meegenomen als uitbreidend bedrijf. Wel zijn deze
bedrijven meegenomen als renoverend
bedrijf en dus meegenomen bij de bepaling
van de hoeveelheid dieren die gehuisvest
zijn in emissie-arme stallen.
Voor bedrijven die in de grootste bedrijfsgrootte-klassen zijn ingedeeld speelt het
probleem dat een eventuele groei bij deze
benadering onzichtbaar blijft. Bij toename
van de omvang blijft het bedrijf in dezelfde
groep. Om de ontwikkeling van deze bedrijven in beeld te krijgen is een aantal groepen
tijdelijk tussengevoegd. Voor de bedrijven
met zeugen (gespecialiseerd en geheel of
gedeeltelijk gesloten) zijn de groepen veranderd in de volgende indelingen: de groep
‘meer dan 200 zeugen’ is geworden ‘van
200 tot 300 zeugen’ en vervolgens zijn toegevoegd de groepen ‘300 tot 500 zeugen’,
‘500 tot 750 zeugen’, ‘750 tot 1.000 zeugen’
en ‘meer dan 1 .OOO zeugen’. Voor bedrijven
met vleesvarkens is de groepsindeling als
volgt verlengd: ‘meer dan 2.500 vleesvarkens’ is geworden ‘2.500 tot 3.500 vleesvarkens’ en vervolgens zijn toegevoegd de
groepen ‘3.500 tot 5.000 vleesvarkens’ en
‘meer dan 5.000 vleesvarkens’. Deze verlenging van groepen heeft 19 vergunningaanvragen opgeleverd waarbij ontwikkeling
heeft plaatsgevonden die verborgen zat in
de grotere groepen.
Na deze selectie op de dataset bleven in
totaal 193 bedrijven over die 1) een vergunningaanvraag hebben ingediend, 2) naar
een andere groep zijn doorgeschoven
afkomstig uit gebied IIA of IIB, 3) waarvan
de aanvraag niet is ingetrokken, afgekeurd
of als geen taak van bureau TES bevonden
én 4) waarbij zowel in de bestaande als in
de nieuwe situatie varkensdierplaatsen op
het bedrijf aanwezig zijn.

Bij de verwerking van de TES-gegevens is
eerst een selectie gemaakt op bedrijven met
varkens. Iedere vergunningaanvraag waarin
geen varkensdierplaatsen voorkwamen, is
niet verder meegenomen. Vervolgens zijn
alle bedrijven ingedeeld in groepen, waarbij
dezelfde groepsindeling is gebruikt als bij
de gegevens van de meitelling. Verder zijn
aanvragen die negatief zijn beoordeeld en
die zijn ingetrokken of afgehandeld’als geen
taak voor bureau TES, verwijderd. Na het
maken van deze selecties blijven 449 vergunningaanvragen over (vier aanvragen
betreffen wel aanvragen van varkensbedrijven maar vallen buiten de groepsindeling).
Voor de gebieden IIA en IIB samen blijven
408 aanvragen over, waarvan bij twaalf aanvragen in de nieuwe situatie geen varkens
meer gehouden worden. Deze bedrijven
hebben dus varkens omgewisseld naar een
andere veehouderijtak. Deze zijn niet verder
meegenomen.
Van de 396 overblijvende aanvragen zijn er
23 aanvragen zonder een bestaande situatie
met varkensdierplaatsen en 373 aanvragen
met een bestaande en een nieuwe situatie
waarin varkensdierplaatsen voorkomen. De
23 vergunningaanvragen zonder een bestaande situatie zijn aanvragen met de doelen nieuwvestiging (4) hervestiging (4) of
omwisseling met (14) of zonder (1) uitbreiding (dit betreft dus aanvragen waarvan de
beoordeling ‘positief’ of ‘positief mits’ is). De
verdeling van de verschillende groepen vergunningaanvragen over de verschillende
groepen is weergegeven in bijlage 1.
Om de TES-cijfers te gebruiken voor de
extrapolatie van de mate van doorgroei naar
het jaar 2000 zijn de 23 aanvragen zonder
een gegeven bestaande situatie weggelaten Van de overblijvende 373 bedrijven is
gekeken of de bedrijven daadwerkelijk ontwikkelden in de varkenshouderij (ontwikkelen = doorstromen naar een andere groep).

l
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Bijlage 3: Prijsbepalende factoren productierechten

.

veronderstelling is dat relatieve prijsverhoudingen ten grondslag liggen aan de optimale inzet van producten en productiemiddelen. Wanneer deze relatieve prijsverhouding
wijzigt, verandert de optimale input en output compositie.

Factoren die de investeringen in productierechten be’invloeden betreffen de startpositie
van de ondernemer, de prijzen van variabele
producten en productiemiddelen, de tijdshorizon, de discontovoet en de technische
ontwikkeling (Elhorst, 1987). In het navolgende wordt op deze factoren afzonderlijk ingegaan.

Tijdshorizon
De periode waarover de producent wil verdisconteren is van groot belang voor de
contante waarde van een bepaalde investering. Hoe langer deze periode, hoe verder
weg de tijdshorizon, des te groter de contante waarde. De tijdshorizon wordt in hoge
mate bepaald door de leeftijd van de ondernemer en de aan- of afwezigheid van een
opvolger. Uit het onderzoek van Elhorst is
gebleken dat bovenstaande variabelen van
wezenlijk belang zijn voor de hoogte van de
investeringen en de vraag naar financieringsmiddelen, Het is een resultaat dat bij
elk investeringsgoed en in elk van de bedrijfstakken naar voren komt. “Hoe ouder de
agrariër, hoe korter de periode waarover hij
opbrengsten wil verdisconteren en hoe meer
investeringsprojecten niet rendabel kunnen
worden uitgevoerd.”

De startpositie van de ondernemer:
De startpositie van de ondernemer wordt
door Elhorst (1987) gekarakteriseerd aan de
hand van de volgende onderdelen:
- de kapitaalgoederenvoorraad in eigendom;
- het verpachtersvermogen;
- het vreemd vermogen en de rente die over
het vreemd vermogen moet worden betaald;
- de liquiditeitenmassa en de rente die over
de liquiditeitenmassa wordt ontvangen;
- het aantal gezinsarbeidskrachten.
Uit het onderzoek van Elhorst is gebleken
dat al deze onderdelen van belang zijn,
maar dat per investeringsgoed en per bedrijfstak de uitwerking op investeringen en
vraag naar financieringsmiddelen kan verschillen
Daatselaar en Rijk (1994) analyseren de
karakteristieken van de kopers van melkquota. In het algemeen kan worden gezegd dat
de groei van het melkquotum in het verleden
vooral plaats gevonden heeft op de sterk
gespecialiseerde melkveebedrijven.
Daarentegen is het melkquotum gedaald op
bedrijven die minder op het houden van
melkvee gespecialiseerd waren. Een deel
van het aanbod van melkquota is afkomstig
van bedrijfshoofden jonger dan vijftig jaar.
Volgens Daatselaar en Rijk (1994) zijn dit
meestal quotumverkopen van veehouders
die het feitelijk niet meer zien zitten in de
melkveehouderij en alsnog iets anders willen
gaan doen.

Discontovoet
De contante waarde van een investering
hangt mede af van de gehanteerde discontovoet. Hoe lager de discontovoet, des te
hoger is de contante waarde van de inkomstenstroom die een bepaalde investering
genereert. De discontovoet, oftewel de rentevoet die de ondernemer met betrekking tot
een bepaalde investering hanteert, is persoonsafhankelijk. Ze bestaat uit drie onderdelen (Elhorst, 1987):
- een vergoeding voor het verleggen van
huidige consumptiemogelijkheden naar
een later tijdstip; hoe meer waarde men
hecht aan huidige consumptiemogelijkheden, hoe hoger de discontovoet, hoe lager
de contante waarde van het investeringsgoed;
- een vergoeding voor de verwachte geldontwaarding;
- een vergoeding voor het dragen van het
risico dat verband houdt met de wisselval-

Prijzen
Een belangrijk onderdeel bij de verklaring
van het investeringsgedrag van producenten zijn de gerealiseerde opbrengstprijzen
en de prijzen van productiemiddelen. De
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bedrijven met een sterk eigen vermogen
kunnen spanningen in de bedrijfsresultaten beter doorstaan, Elhorst merkt ook op
dat een sterk eigen vermogen het mogelijk
maakt om een eigen beleid, onafhankelijk
van banken of andere vreemd vermogenverschaffers, te voeren.

ligheden en de onzekerheden van de uitkomsten van het betrokken project en
mogelijke aanpassingskosten.
Het eerste onderdeel kan ook wel worden
omschreven als de voorkeur van de producent om in de agrarische sector werkzaam
te blijven. Naarmate deze voorkeur groter is,
is de discontovoet lager en genereert een
bepaalde investering een hogere contante
waarde.

Technische ontwikkeling
De technische ontwikkeling heeft grote
invloed op het investeringsgedrag. Er is veel
onderzoek gedaan naar de herkomst van
technische ontwikkeling in de landbouw.
(Rutten, 1989). De verklaringen die in de literatuur te vinden zijn variëren van demandpull tot technology- push. In het eerste geval
wordt de nadruk gelegd op vraag- en marktvariabelen. In het tweede geval wordt technische verandering gezien als het resultaat
van exogene variabelen als wetenschap en
technologie. (Rutten, 1989).

De informatie waarover de ondernemer bij
zijn investeringsbeslissingen beschikt omtrent markt, techniek en beleid zal vrijwel
altijd onvolledig zijn. Hierdoor neemt hij beslissingen die gekenmerkt worden door risico en onzekerheid omtrent toekomstige situaties. De houding tegenover risico en onzekerheid verschilt per ondernemer. Elhorst
onderscheidt een aantal factoren die van
invloed zijn op deze houding:
- onderzoek, voorlichting en onderwijs; hoe
meer informatie de ondernemer tot zijn
beschikking heeft, hoe meer risicofactoren
kunnen worden bepaald en hoe minder
groot de onzekerheid is;
- de juridische organisatie van het bedrijf;
vennoot- en maatschappen kunnen meer
risico nemen dan gezinsbedrijven, omdat
(een deel van) de privébezittingen niet op
het spel staan.
- het aantal personen dat moet leven van
het gezinsbudget; een producent die een
groter gezin moet voeden zal minder risico
nemen om in ieder geval een minimum
aan inkomen te genereren.
- de solvabiliteitspositie van het bedrijf;

Wanneer het productierecht volledig wordt
benut, is op bedrijfsniveau het productierecht de meest beperkende factor. De prijsverhouding met kapitaal zal tot gevolg hebben dat in de loop van de tijd er relatief
meer géinvesteerd wordt in kapitaal dan in
productierechten. Anderzijds kan het zijn dat
deze investeringen in de productiefactor
kapitaal een bepaalde schaalgrootte vereisen, waardoor de nieuwe techniek relatief
wel besparend is op het bedrijf, maar dat
extra productierechten moeten worden aangekocht om de optimale schaalgrootte te
verkrijgen.
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Bijlage 4: Achtergronden bij de berekening van de prijsgevoeligheid van mestproductie- en
NH,-rechten in het zuidelijk zandgebied in de referentiesituatie.
De prijsgevoeligheid van een productierecht
geeft de procentuele verandering van de in
gebruik zijnde hoeveelheid productierechten
bij een verandering van de prijs ervan met
één procent. Om deze te kunnen berekenen
moet in feite rekening worden gehouden met
alle factoren die de prijs van mestproductieen NH,-rechten bepalen. Dit zou een omvangrijke berekening worden. Om toch een
schatting te geven van bovenbedoelde prijsgevoeligheid is gebruik gemaakt van een
model waarin rekening wordt gehouden met
verschillen in rentabiliteit tussen diersoorten,
regio’s en prijsaanpassingen als gevolg van
(des)investeringen
in de intensieve veehouIS
derij .

De intensieve veehouderij in het sectormodel bestaat uit de activiteiten vleesvarkens,
zeugen, leghennen, vleeskuikenmoederdieren en vleeskuikens. Prijzen spelen in het
model een belangrijke rol. We veronderstellen dat de regionale producent streeft naar
zoveel mogelijk winst. Wat, waar en hoe er
wordt geproduceerd hangt af van de verschillen in concurrentiekracht tussen activiteiten en regio’s, De winst wordt gedefinieerd als opbrengsten minus non-factorkosten. Kosten van grond, arbeid en kapitaal
worden niet meegenomen, afschrijvingskosten wel. Prijzen die van buiten het model
worden ingevoerd zijn prijzen voor krachtvoer, kunstmest, bestrijdingsmiddelen en
prijzen voor overige non-factorinputs De
veronderstelde ontwikkeling van deze prijzen tot het jaar 2000 is terug te vinden in
Helming (1996). Prijzen die binnen het
model worden bepaald zijn de prijzen voor
interne leveringen als mest, jongvee en ruwvoer en de productiefactoren grond en
arbeid. Het eff eet van beleidsveranderingen
op de omvang van en de allocatie van de
productie in de agrarische sector loopt dus
via aanpassingen op bovengenoemde
markten. Prijsaanpassingen op markten voor
eindproducten spelen een beperkte rol binnen het model. Prijsvorming van eindproducten vindt immers veel meer plaats op de
Europese markt. In het model wordt een
deel van de concentratie van het aanbod in
het zuidelijk zandgebied, de concurrentiekracht van het zuidelijk zandgebied, verklaard door de concentratie van de vraag in
hetzelfde gebied. Door de concentratie van
de vraag in de gebieden met een hoog aanbod kan de verwerkende industrie haar
transportkosten minimaliseren.
Binnen de intensieve veehouderij kunnen
productierechten worden omgewisseld. Er is
geen rekening gehouden met de beperkte
verhandelbaarheid van productierechten
NH, binnen het zuidelijk zandgebied. Dit betekent dat de absolute waarde van de prijsgevoeligheid van productierechten NH, in
werkelijkheid kleiner is dan het model berekent. We gaan uit van de referentiesituatie
waarin er nog geen inwisseling van interne
milieuwinst voor aan te kopen NH,-rechten is

Het geregionaliseerde sectormodel
Voor de berekeningen is gebruik gemaakt
van het Dutch Regionalised Agricultural
Model (DRAM) (Helming, 1996). Dit model
kan worden gekarakteriseerd als een regionaal, multi-sector-, comparatief statisch, partieel evenwichtsmodel van de Nederlandse
landbouw. Regionale markten van eindproducten en interne leveringen, waaronder
mest, spelen in dit model een centrale rol.
Gegeven de randvoorwaarden waaronder
de productie plaats heeft, is de verdeling
van de agrarische productie over de verschillende regio’s in evenwicht, zodanig dat
de winst in iedere regio in het model optimaal is. Regionale prijzen zijn onderling
gekoppeld door transportstromen van
regio’s met een relatief lage prijs (exporterende regio’s) naar regio’s met een relatief
hoge prijs (importerende regio’s). Het model
kan worden gebruikt voor het verkennen van
lange termijn-effecten van beleidsmaatregelen op de onderlinge concurrentiepositie tussen regio’s.
Uitgangspunten bij de berekeningen
Algemene uitgangspunten van het model
zijn beschreven in Helming (1996). Hier
gaan we in op enkele voor de berekening
van de prijsgevoeligheid van mestproductieen NH,-rechten in het zuidelijk zandgebied
belangrijke uitgangspunten,
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voor mestproductie- en NH,-rechten. Een
reeks van schaduwprijzen krijgen we door
de beschikbaarheid van productierechten in
het zuidelijk zandgebied geleidelijk te beperken. De relatie tussen de beschikbaarheid
en de schaduwprijs van productierechten is
vervolgens bepaald door een dubbelloglineaire vergelijking te schatten tussen deze
punten:

toegestaan.
In het sectormodel worden kapitaal kosten
niet meegenomen. Dit betekent dat in feite
een discontovoet van nul procent wordt
gehanteerd. We veronderstellen dat er op
sectorniveau genoeg ondernemers zijn die
een voorkeur hebben voor de agrarische
sector en die op de middellange termijn
geen problemen hebben met de kapitaalvoorziening. Naarmate de tijdshorizon langer
en de discontovoet lager is, neemt ,de prijsgevoeligheid van het verbruik van productierechten af.
De technische ontwikkeling op het gebied
van opbrengst per gemiddeld aanwezig dier
en excretie per gemiddeld aanwezig dier
wordt gelijk verondersteld aan de referentiesituatie in 2000. De wijze waarop in het geregionaliseerde sectormodel rekening gehouden wordt met de MINAS-plicht is beschreven in Helming (1996).

In Qz = a - b In P,,
waarbij a en b de te schatten parameters
zijn. Q,, is de beschikbaarheid van productierechten in de intensieve veehouderij in het
zuidelijk zandgebied en P,, is de schaduwprijs van productierechten in het zuidelijk
zandgebied. De prijsgevoeligheid (n,,) verkrijgen we dan als volgt:
3 ln Q / 3 In P, = nzz = b

De afleiding van de prijsgevoeligheid uit het
sectormodel
Met behulp van het sectormodel is het
mogelijk om schaduwprijzen te berekenen
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-P
0)

a:
b:
c:
d:

0,4
0,4
0,27

0,23
0,04

0,509
0,660
0,810
0,821
0,838
0,980
0,640
0,900
0,910
0,870
0,848
0,550
0,550
0,500
0,580
0,910

c
3
0,0266
0,0068
0
0,0255
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,0164
0
0

2

0
0
0
0
0
0
0
0,00875
0
0
0
0,02499
0
0
0
0

d:
1

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,0164
0
0

groepnummer
stoppen
handhaven
uitbreiden naar groepnummer

6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

5

a b
0,014
0,02
0,035
0
0,035
0
0
0
0,006
0
0
0
0
0
0,093
0,005

4
0
0
0,017
0,038
0,035
0,02
0
0
0
0
0
0
0
0,016
0
0

5
0
0
0,0058
0,0383
0,0463
0
0
0
0
0,0557
0,0379
0
0
0
0
0,0135

6
0
0
0
0
0
0
0
0,009
0
0
0
0
0
0
0
0

7
0
0
0
0
0
0
0,13
0
0
0
0
0
0
0
0
0

8
0
0
0
0
0
0
0
0,034
0
0
0
0
0
0
0
0

9
0
0
0
0
0
0
0
0
0,084
0
0
0
0
0
0
0

10
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,065
0,114
0
0
0
0
0

11
0
0
0
0,013
0
0
0
0
0
0,009
0
0
0
0
0
0,005

12
0,014
0,013
0,006
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

13
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,017
0
0
0

14
0,014
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0,017
0,082
0
0,009

15

0,014
0
0,076
0,064
0,046
0
0
0,009
0
0
0
0,025
0,017
0,099
0,327
0,059

16

Bijlage 5: Matrix van verwachte veranderingen in de periode 19952000 (fracties van bedrijven die stoppen, handhaven, dan wel tot een
andere groep gaan behoren.
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