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Grondgebondenheid als basis voor de melkveehouderij

Voorwoord
De melkveehouderij is een sector die nog grotendeels is gebonden aan de grond ter plaatse.
De meest bedrijven zijn land-based. Dat kan snel veranderen als de Europese
melkquotering, die in 1984 was ingevoerd op 1 april 2015 is afgeschaft. Elke melkveehouder
mag dan zijn melkproductie weer uitbreiden, althans binnen de normen van het milieubeleid
en de ruimtelijke ordening. Momenteel wordt een debat gevoerd of de melkveehouderij
grondgebonden moet blijven en of de overheid dat verplicht moet stellen. Verschillende
partijen binnen en buiten de sector hebben zich uitgesproken voor een grondgebonden
melkveehouderij.
Over de definitie van grondgebondenheid bestaat echter verwarring en er liggen nog geen
concrete voorstellen voor invulling. Mogelijkheden zijn: eigen ruwvoervoorziening,
fosfaatnormen en de veebezetting per hectare. De Stichting Centrum voor Landbouw en
Milieu heeft om pragmatische redenen een andere optie voorgesteld: een maximum aan de
melkproductie per hectare.
De implicaties van de verschillende opties waren nog niet doorgerekend. Dat heeft CLM
Onderzoek en Advies gedaan in dit rapport. Het rapport geeft aan welke normen
redelijkerwijs denkbaar zijn en wat hun gevolgen zijn voor milieu, natuur en landschap en
voor melkveebedrijven.
De hier voorgestelde optie staat ter discussie. Wij hopen hiermee het lopende debat over de
melkveehouderij te voeden en nodigen andere partijen uit om met commentaar, eigen
ideeën en aanvullingen te komen. Het debat daarover zal hopelijk leiden tot een concrete,
onderbouwde en breed gedragen invulling van het begrip ‘grondgebonden melkveehouderij’.
Dit rapport is geschreven met financiële ondersteuning van het Innovatiefonds van de
Stichting CLM.

Wouter van der Weijden
Directeur Stichting Centrum voor Landbouw en Milieu

3

Grondgebondenheid als basis voor de melkveehouderij

1
Inleiding
In discussies over de toekomst van de melkveehouderij wordt vaak de term
‘grondgebondenheid’ genoemd. Over de definitie van deze term bestaat echter verwarring.
Als belangrijke eigenschappen van een grondgebonden veehouderij kunnen worden
genoemd:
(1) dat de productie van voer en mest in een kringloop plaatsvindt;
(2) dat koeien weidegang krijgen;
(3) dat de groene ruimte wordt beheerd.
Op basis van deze eigenschappen zijn verschillende mogelijke criteria voor
grondgebondenheid te formuleren:
•
Voor de voer-mestkringloop: aantal dieren per hectare, mestproductie per hectare,
zelfvoorzieningsgraad. Dat laatste is het percentage van de gebruikte grondstoffen veevoer en meststoffen - dat door het bedrijf zelf wordt geproduceerd.
•
Voor beweiding: de omvang van de huiskavel in relatie tot het aantal koeien, percentage
weidegang en aantal dagen en uren weidegang.
•
Voor het beheer van de open groene ruimte: omvang open groene ruimte en kwaliteit
van het beheer daarvan.
Deze verschillende criteria zijn door Hin e.a. (2004) getoetst op beschikbaarheid van
gegevens, voorspelbaarheid en sturingsmogelijkheden, administratieve lastendruk,
handhaafbaarheid en controleerbaarheid en uitvoeringskosten.
Zij geven aan dat er sprake is van een breed gedragen positieve opinie over grondgebonden
melkveehouderij. Dat wordt echter mede veroorzaakt doordat verschillende stakeholders een
eigen beeld van grondgebonden melkveehouderij hebben. Wel is er breed draagvlak voor (1)
de bedrijfsinterne kringloop van voer en mest en (2) koeien in de wei.
Bij melkveehouders speelt nog een andere overweging mee: zelfstandigheid. We zien de
laatste jaren toenemende fluctuaties in de prijzen van melk, veevoer en mest. Dit maakt met
name intensieve melkveebedrijven afhankelijker van externe factoren. Zij kunnen deze
afhankelijkheid voor melk nauwelijks beïnvloeden, maar voor voer en mest wel: een
grondgebonden bedrijf hoeft minder veevoer aan te kopen en minder mest af te zetten.
Daarmee is een grondgebonden melkveebedrijf zelfstandiger en autonomer.
Vanuit deze achtergrond gaan we in dit rapport na wat de gevolgen zouden zijn van
invoering van de regel in 2015 (na afschaffing quotering) dat uitbreiding van een
melkveebedrijf alleen mogelijk is als dit ‘grondgebonden’ gebeurt. Grondgebondenheid kan
daarbij op verschillende manieren worden ingevuld. Kiezen we de voer-mestkringloop als
uitgangspunt, dan is sprake van grondgebondenheid als alle ruwvoer op het eigen bedrijf
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wordt geproduceerd en als de mest (mineralen) milieutechnisch verantwoord op eigen grond
kan worden aangewend. Dat is echter niet een robuust, goed handhaafbaar criterium. Een
andere mogelijkheid is het mineralenoverschot (fosfaat en/of stikstof) per hectare als
criterium te gebruiken. Dit heeft als nadeel dat het stimuleert de mineralenverliezen bij
voerproductie buiten het bedrijf te leggen, door voer aan te kopen in plaats van zelf te telen.
De mineralenaanvoer minus afvoer bij de teelt van het voer, komt dan immers niet op het
conto van het mineralenoverschot van het bedrijf. Daarnaast kan het mineralenoverschot
pas achteraf worden bepaald. Een robuuster, beter handhaafbaar criterium is een maximum
aan veebezetting per hectare. Dan ontstaat echter het risico dat melkveehouders streven
naar te hoge melkproducties per koe en dat dieren versneld worden afgevoerd zodra de
productie daalt.
Een ander robuust criterium, maar zonder dit nadeel, is een maximum aan de melkproductie
per hectare. In onderstaand kader hebben we dat ingevuld in een concrete beleidsoptie, die
ook rekening houdt met de eisen van de ‘bedrijfsinterne kringloop van voer en mest’ en ‘de
koe in de wei’.

Beleidsoptie grondgebonden melkveehouderij
Voor een melkveebedrijf geldt een maximum aan de melkproductie per hectare. Voor
een extensief bedrijf betekent dit dat uitbreiding mogelijk is tot dit maximum. Een
intensief bedrijf hoeft niet te extensiveren, maar mag alleen meer melk produceren
als daar voldoende extra grond tegenover staat. Dat kan eigen grond zijn, of
pachtgrond. Mogelijk kan daarbij ook grond van een akkerbouwbedrijf waar langjarig
mee wordt samengewerkt, worden meegerekend.
In alle gevallen is een afstandscriterium nodig: de grond mag niet te ver van de
stal(len) verwijderd zijn, zodat het voer daar vandaan kan worden gehaald en de
mest daar heen wordt gebracht en weidegang mogelijk is. Hierbij kan worden
gedacht aan 5 of 10 km.

In deze notitie gaan we verder in op dit begrip grondgebondenheid, de wijze waarop boeren
hierop zullen reageren en de te verwachten milieutechnische en economische gevolgen
daarvan. Hierbij vergelijken we de beleidsoptie ‘grondgebondenheid’ met alternatieve
beleidsopties, zoals de invoering van dierrechten voor de melkveehouderij en de situatie
waarbij geen aanvullende eisen aan de melkveehouderij worden gesteld. Deze laatste
situatie houdt in dat het de mestwetgeving is die beperkend zal zijn. We richten ons in dit
rapport op de melkveehouderij. Dit kan echter niet los worden gezien van andere
veehouderijsectoren. Als voor de melkveehouderij een eis van grondgebondenheid zou
gelden, zullen de dierrechten voor varkens en pluimvee moeten blijven bestaan.
In hoofdstuk 2 gaan we in op de nadere invulling van het begrip grondgebondenheid aan de
hand van de volgende vragen:
•
Wat zijn goed verdedigbare bovengrenzen voor de melkproductie per ha grasland resp.
bouwland? (2.1)
•
Welk percentage van de huidige melkveebedrijven is grondgebonden, welk percentage
niet? (2.2)
•
Hoeveel extra melkproductie is bij deze grenzen mogelijk? (2.3)
In hoofdstuk 3 gaan we in op de wijze waarop boeren hierop zullen reageren:
•
Hoe zullen boeren reageren op zulke grenzen in vergelijking met de huidige situatie?
(3.1)
•
Gaan grondeigenaren zonder melkquotum mogelijk melkkoeien houden? (3.2)
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In hoofdstuk 4 bespreken we de milieutechnische en economische gevolgen hiervan:
•
Wat zijn gevolgen voor milieu, natuur en landschap, dierenwelzijn en diergezondheid?
(4.1)
•
Wat zijn economische effecten: grondmarkt, mestmarkt, level playing field? (4.2)
•
Kan weidegang worden beloond via ammoniakbeleid? (4.3)
•
Wat zijn de effecten van het GLB? (4.4)
•
Wat is de economische kwetsbaarheid van grondgebonden in vergelijk met nietgrondgebonden melkveebedrijven? (4.5)
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2
Uitwerking begrip
grondgebondenheid
2.1
Wat zijn goed verdedigbare bovengrenzen voor de melkproductie per ha
grasland resp. bouwland?
Om te bepalen wat goed verdedigbare bovengrenzen zijn voor de melkproductie per hectare,
moet eerst de vraag worden beantwoord wat de definitie van grondgebondenheid is:
•
Alle mest kan op de eigen grond worden aangewend, of:
•
Alle benodigd ruwvoer wordt op het eigen bedrijf geproduceerd.
In de huidige praktijk wordt grondgebonden melkveehouderij veelal gedefinieerd als
‘voldoende areaal grond ter beschikking hebben voor ruwvoederproductie (huiskavel en
grond in de directe omgeving)’. Een duidelijke definitie (wat is ‘voldoende’ en wat is ‘directe
omgeving’?) ontbreekt daarbij. Daarom gaan we hier uit van de definitie dat
grondgebondenheid betekent dat alle mest op het eigen land kan worden aangewend.
Wanneer is melkproductie grondgebonden?
Als we uitgaan van de definitie dat grondgebonden betekent dat alle mest op eigen grond
mag worden afgezet, dan is de fosfaatexcretie per kg melk van belang. Die excretie is
afhankelijk van de volgende factoren:
•
De fosfaatefficiëntie van de koe. Voor de berekening gaan we uit van forfaitaire
excretienormen.
•
De melkproductie per koe per jaar; de forfaitaire excretie is in de wet afhankelijk van
het productieniveau. Bij hogere productieniveaus neemt de fosfaatexcretie per koe toe
(maar per kg melk af).
•
Het aantal stuks jongvee op het bedrijf. Dat is weer afhankelijk van het
vervangingspercentage. Als jaarlijks 35% van de melkkoeien wordt afgevoerd en wordt
vervangen door vaarzen, zal voor iedere koe ieder jaar 0,35 vaars ‘klaar moeten staan’.
Concreet betekent dit dat naast iedere melkkoe op het bedrijf aanwezig zal zijn: 0,35
kalf in de leeftijd van 0 tot 1 jaar en 0,35 vaars in de leeftijd van 1 tot 2 jaar. Ook voor
deze dieren geldt een fosfaatexcretienorm.
Bij forfaitaire normen (voor 2015 en verder; als wordt uitgegaan van evenwichtsbemesting),
een productie van 8000 kg melk per koe per jaar en een vervangingspercentage van 35%
geldt voor grasland een maximum van 13.740 kg melk/ha/jaar. Maar zoals gezegd, dat
is forfaitair en bij 8000 kg melk. Bij een hogere productie per koe en bij een hogere
fosfaatefficiëntie kan dit meer melk worden.
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Voor maïsland geldt een lagere intensiteit, omdat de plaatsingsruimte voor fosfaat lager is
dan op grasland. Dat komt, andermaal op basis van forfaitaire normen en 8000 kg melk per
koe per jaar, neer op 9.160 kg melk/ha gemiddeld.
Voor een bedrijf met 20% maïsland komt dit overeen met een gemiddelde maximale
toegestane melkproductie per ha van bijna 13.000 kg melk per ha gras- en maïsland.
Dit is de meest eenvoudige benadering en geldt bij de huidige excretienormen. De
melkproductie per hectare kan worden verhoogd als de sector als geheel de fosfaatefficiëntie
weet te verhogen, waardoor de fosfaatexcretie per kg melk lager is. Tevens is
bedrijfsspecifieke differentiatie denkbaar: als de veehouder kan aantonen dat hij met een
hogere productie per ha toch grondgebonden is (c.q. binnen de fosfaatgebruiksnorm blijft)
zou dit bedrijfsspecifiek kunnen worden verhoogd. Dat vergt dan wel een fraudebestendig
meetsysteem voor de bedrijfsspecifieke fosfaatexcretie.
Is er reden om onderscheid naar grondsoort te maken?
De plaatsingsruimte voor mest op een bedrijf is afhankelijk van de fosfaattoestand van de
bodem en van de verhouding grasland/maïsland. Bij een fosfaattoestand ‘hoog’ mag minder
fosfaat worden aangewend. Het ligt bij veehouders moeilijk om de vraag of een bedrijf al dan
niet grondgebonden is, afhankelijk te stellen van de fosfaattoestand van de bodem. Een
kansrijker uitgangspunt lijkt evenwichtsbemesting, hetgeen leidt tot aparte normen voor
grasland en maïsland, ongeacht de fosfaattoestand.
Evenwichtsbemesting betekent dat er evenveel fosfaat wordt toegediend als er van het land
wordt gehaald. Hoeveel er bemest mag worden, zou dan wel afhankelijk gesteld kunnen
worden van de productie per ha (NB. Dit is niet de werkwijze van de huidige wetgeving,
maar wordt door LTO bepleit). Deze kan verschillen tussen grondsoorten.
Oenema et al. (2012) hebben hier eerder naar gekeken; zie figuur 1. Hieruit blijkt dat
gemiddeld de verschillen tussen grondsoorten klein zijn, maar uit figuur 2 blijkt dat er tussen
bedrijven wel grote verschillen zitten in fosfaatopbrengst. Als daadwerkelijk aanvoer minus
afvoer zou gelden om te bepalen of een bedrijf grondgebonden is, betekent dit dat er grote
verschillen tussen ‘grondgebonden’ bedrijven kunnen ontstaan in toegestane melkproductie
per ha. Dat is echter moeilijk nauwkeurig en betrouwbaar vast te stellen en maakt een
systeem erg complex en fraudegevoelig.
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Figuur 1. Fosfaatopbrengst van grasland per grondsoort op BIN-bedrijven1
(Bron: Oenema et al., 2012).

Figuur 2. Fosfaatopbrengst per grondsoort, per intensiteit, waarbij elke waarneming het
gemiddelde is van de bedrijven in die groep in een bepaald jaar.
(Bron: Oenema et al., 2012)

1

BIN-bedrijven vormen samen het BedrijvenInformatieNet. Dat is een panel van 1.500 land- en

tuinbouwbedrijven die bijna 95% van de totale agrarische productie vertegenwoordigen. Deze groep
bedrijven is, door de opzet en de keuze van bedrijven, representatief voor (bijna) de hele land- en
tuinbouw.
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2.2
Welk percentage van de huidige melkveebedrijven is grondgebonden?
2.a.

Welk percentage van de melkveebedrijven is grondgebonden in termen van de huidige
mestaanwendingsnormen? Welk % van de melkplas is daarbij in het geding?
Volgens CBS Statline had 64% van de melkveebedrijven in 2012 een fosfaatoverschot,
d.w.z. 11.700 bedrijven van de ruim 18.000 bedrijven. Daarmee is dus 36% grondgebonden
in termen van mestaanwendingsnormen.
Het fosfaatoverschot van deze 64% van de melkveebedrijven bedroeg 11,7 mln. kg fosfaat.
Dat is 15% van de totale fosfaatproductie van 78 mln. kg fosfaat. Dit houdt in dat ongeveer
15% van de melkplas naar schatting ‘niet grondgebonden’ wordt geproduceerd.
De fosfaatplaatsingsruimte van de melkveehouderij in 2012 is circa 74 mln. kg fosfaat. Dus
de totale sector had een netto overschot van 4 mln. kg. Dat komt overeen met 5% van de
totale melkplas. Dit betekent dat er op de extensievere bedrijven nog ruimte is voor
uitbreiding tot een totaal van (11,7 – 4 =) 7,7 mln. kg fosfaat. Dat komt overeen met een
uitbreiding van de huidige melkproductie met circa 10%. Dit staat samengevat in
onderstaande tabel.

Tabel 1. Melkveebedrijven met en zonder fosfaatoverschot op bedrijfsniveau.
Groep

Aantal

Totaal

Resterende

Netto

melkveebedrijven

bedrijven

fosfaatoverschot

fosfaatplaatsings-

overschot

Met fosfaatoverschot op

Circa 11.700

11,7 mln. kg

Geen

Circa 6.500

Geen

7,7 mln. kg

ruimte
bedrijfsniveau
Zonder fosfaatoverschot
op bedrijfsniveau
Totaal

Ruim 18.000

4 mln. kg

Grondgebondenheid vereist zoals gesteld ook een afstandsnorm. Alleen grond binnen een
bepaalde afstand tot de stal(len) telt mee. Een klein deel van de huidige grond van
melkveebedrijven zal daardoor niet meetellen binnen dit systeem. Het aantal bedrijven dat
‘grondgebonden’ is zal hierdoor dus iets lager uitvallen dan aangegeven. Daar staat
tegenover dat CBS Statline alleen grond in eigendom meetelt. Meerjarige, structurele
afspraken over mestafzet op grond van naburige akkerbouwers wordt dus niet meegenomen
in de berekeningen. Als dit wel wordt meegenomen, zal het aantal ‘grondgebonden’
bedrijven hoger zijn.
Om een beeld te krijgen hoe de verdeling van de melkveebedrijven over de verschillende
intensiteitsklassen is, hebben we gegevens van Aarts et al. (2008) gebruikt. Zie tabel 2. De
procentuele verdeling is gebaseerd op BIN-cijfers uit 2006. Deze zijn omgerekend naar
aantal bedrijven op basis van de informatie uit CBS Statline dat Nederland in 2012 16.900
melkveebedrijven kende. Uit BIN-cijfers blijkt ook dat ‘het gemiddelde melkveebedrijf’ sinds
2006 iets is geïntensiveerd (van gemiddeld ongeveer 13.000 naar ongeveer 14.000 kg melk
per hectare). Tabel 2 geeft dus een iets te positief beeld en de cijfers vormen dan ook niet
meer dan een eerste indicatie. We zien dat 70% van de melkveebedrijven maximaal 14.000
kg melk per hectare produceert en daarmee grondgebonden of bijna grondgebonden zou
zijn. 8% van de bedrijven produceert meer dan 18.000 kg melk per ha. Voor deze bedrijven
zal uitbreiding moeilijk zijn als grondgebondenheid als eis wordt gesteld.
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Tabel 2. Aantal bedrijven per intensiteitsklasse per grondsoort, met tussen haakjes het
percentage van het totaal aantal bedrijven (gebaseerd op Aarts et al., 2008).
Alle bedrijven

< 10 ton/ha

10-14 ton/ha

14-18 ton/ha

> 18 ton/ha

Klei

4732 (28%)

845 (5%)

2366 (14%)

1014 (6%)

338 (2%)

Veen

3211 (19%)

676 (4%)

1859 (11%)

507 (3%)

0 (0%)

Nat zand

5915 (35%)

845 (5%)

3211 (19%)

1352 (8%)

507 (3%)

Droog zand
TOTAAL

3042 (18%)

338 (2%)

1521 (9%)

845 (5%)

507 (3%)

16.900 (100%)

2704 (17%)

8957 (53%)

3718 (22%)

1352 (8%)

2.b. Welk percentage is grondgebonden in termen van ruwvoervoorziening?
Het is lastig te bepalen wanneer een melkveebedrijf grondgebonden is in termen van
ruwvoervoorziening, vanwege verschillen in rantsoen tussen bedrijven en tussen jaren,
verschillen in ruwvoeropbrengst per ha, etc. Daarnaast kan uit de CBS-Statline statistieken
niet worden afgeleid welke bedrijven hoeveel grond hebben en hoeveel productie daar
tegenover staat. CBS Statline geeft wel inzicht in de import van ruwvoer. Netto wordt
volgens CBS Statline 10 mln. kg stikstof in de vorm van ruwvoer geïmporteerd. Dit is echter
maar een klein deel van de niet-grondgebonden ruwvoervoorziening; ruwvoer zal – gezien
de transportkosten - grotendeels op relatief korte afstand worden ingekocht.
Conclusie: een antwoord op deze vraag is moeilijk te geven.

2.3
Hoeveel extra melkproductie is bij deze grenzen mogelijk?
Op dit moment is de fosfaatexcretie vanuit de melkveehouderij groter dan de
fosfaatplaatsingsruimte op de grond van de melkveehouderij. Als de plaatsingsruimte wordt
gekoppeld aan bezit en/of gebruik van grond, kan de sector bij de huidige excretiegetallen
als geheel dus niet uitbreiden, tenzij er meer grond wordt aangekocht en/of in gebruik wordt
genomen. Dit geldt voor de sector als geheel, maar individuele bedrijven kunnen nog wel
uitbreiden. Hierboven staat aangegeven dat de groei dan max 10% (1,2 mld. kg melk) kan
bedragen binnen de huidige landoppervlakte van de melkveehouderij. Dit cijfer is gebaseerd
op het aantal bedrijven zonder fosfaatoverschot in 2012. Door verdere aanscherping van de
mestaanwendingsnormen de komende jaren (in 2015 is fosfaatevenwichtsbemesting vereist)
zal dit aantal bedrijven iets lager worden. Maar het aantal kan weer iets groeien door
grondaankoop, etc. Tien procent lijkt daarmee een redelijke schatting van de maximale
uitbreiding.
En als er een verschuiving optreedt van maïs naar gras?
Stel dat 20% van het maïsland van melkveehouders wordt omgezet in grasland. Dat is
33.000 ha. De fosfaatplaatsingsruimte neemt dan toe met 30 kg fosfaat/ha, in totaal 1 mln.
kg fosfaat. Dat komt overeen met een forfaitaire melkproductie van 150 mln. kg melk, een
extra toename met 1,3%.
Stel dat 50% van het maïsland van melkveehouders wordt omgezet in grasland. Dat is
82.720 ha. De fosfaatplaatsingsruimte neemt dan toe met 30 kg fosfaat/ha, totaal 2,4 mln.
kg fosfaat. Dat komt overeen met een forfaitaire melkproductie van 350 mln. kg melk, een
extra toename met 3,0%.
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Er is veel voor te zeggen om voor de veehouder de mogelijkheid in te bouwen om
gezamenlijk met een nabije akkerbouwer grondgebonden te worden; vanuit de totale
landbouw gezien is het immers niet noodzakelijk alle dierlijke mest op ‘eigen’ grond aan te
wenden als dit ook kan op een nabij akkerbouwbedrijf. De kringloop wordt dan gesloten op
lokaal niveau. Dat kan ook voordelen hebben voor het akkerbouwbedrijf, o.a. meer
organische stof in de bodem. Overigens dienen wel nadere, stringente eisen te worden
gesteld aan zo’n samenwerking.
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3
Te verwachten reacties van
bedrijven
3.1
Hoe zullen boeren reageren op zulke grenzen in vergelijking met de
huidige situatie?
Maïs vervangen door gras?
Zoals in voorgaand hoofdstuk is besproken, zal sommige maïs worden vervangen door gras.
Dit heeft enkele gunstige neveneffecten:
•
minder uitspoeling van nitraat (op zandgrond wordt onder grasland een betere
waterkwaliteit gerealiseerd dan onder bouwland incl. maïsland);
•
minder gebruik gewasbeschermingsmiddelen en daarmee lagere belasting van bodem
en grond- en oppervlaktewater;
•
minder gebruik van neonicotinoïden, met een positief effect op de diversiteit van
insecten, o.a. bijen;
•
meer mogelijkheden voor agrarische natuur inclusief weidevogels;
•
hogere organische stof gehalte in de bodem, waardoor meer koolstof is vastgelegd en
het waterbergend vermogen groter is;
•
landschap meer groen in de winter en meer open in de zomer.
Gaan akkerbouwers grond verhuren aan melkveehouders?
Mogelijk gaan akkerbouwers grond verhuren aan melkveehouders, waardoor
melkveehouders ruimte krijgen om meer melk te produceren. In de praktijk hangt dit ook af
van de exacte invulling; telt ‘grond in gebruik’ mee voor de bepaling van
grondgebondenheid? Zo ja, dan zal dit zo doorwerken. Voor hoe lang moeten deze
verhuurafspraken dan gelden? Voor melkveehouders en ‘handhaving’ is meerjarig wenselijk,
dat geeft meer zekerheid en daarmee een robuustere melkveehouderij.
Gaan melkveehouders beheerscontracten opzeggen?
Door de verwachte productiestijging van de sector zal de gemiddelde melkproductie per ha
toenemen. Hierdoor wordt het gemiddeld minder aantrekkelijk om beheercontracten af te
sluiten voor extensief beheer, omdat de vraag naar gras toeneemt. Daar staat tegenover dat
er waarschijnlijk meer grasland komt i.p.v. maïs. Dat maakt plaatselijk juist meer
beheerscontracten voor weidevogels mogelijk. Deze effecten vergen nadere analyse, mede in
het licht van het voorgenomen nieuwe stelsel van agrarisch natuurbeheer waarin het beheer
meer zal worden geconcentreerd in kansrijke gebieden. Als te grote druk op
beheersovereenkomsten ontstaat, is flankerend beleid nodig.
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Gaan melkveehouders minder varkensmest toelaten? Zo ja, hoe ver neemt het
mestoverschot dan toe?
Mogelijk gaan extensieve bedrijven meer melk en dus mest produceren, waardoor de
mogelijkheid om varkensmest op het bedrijf aan te wenden kleiner wordt. Daarbij moet
worden opgemerkt dat veel melkveebedrijven een deel van hun mestruimte niet benutten,
omdat zij geen mest willen aanvoeren. Maar het landelijke mestoverschot wordt bepaald
door de totale landelijke productie en plaatsingsruimte. Verwachting op dit moment is dat de
melkveehouderij circa 20% wil uitbreiden na afschaffing van de zuivelquotering (Rougoor
e.a., 2008; Rabobank, 2009). Zoals hierboven aangegeven zal de groei bij de eis tot
grondgebondenheid waarschijnlijk minder zijn, omdat het voor een deel van de
melkveehouders te kostbaar of onmogelijk is (aankoop van grond) om uit te breiden. Ook
het mestoverschot wordt dan dus minder dan in de situatie met 20% groei. Een geringer
mestoverschot vanuit de melkveehouderij laat meer ruimte voor de varkenshouderij, omdat
de druk op de mestmarkt kleiner zal zijn. Wel zullen er effecten op de grondmarkt zijn, met
gevolgen voor andere sectoren. Zie hiervoor paragraaf 4.2.
Kom er meer of minder weidegang?
Grondgebondenheid maakt weidegang in principe eenvoudiger. Zonder grondgebondenheid
als randvoorwaarde kunnen zeer grote en intensieve bedrijven ontstaan, waar de koeien niet
meer kunnen weiden. Als aan de eis ‘grondgebondenheid’ extra eisen worden gesteld aan
bijvoorbeeld het percentage huiskavel en/of door middel van een afstandscriterium voor de
grond (bijvoorbeeld alleen grond binnen een straal van 10 km rondom het bedrijf telt mee
voor de status van ‘grondgebonden’) dan gaan grondgebondenheid en weidegang goed
samen. Dat is dan wel een extra eis, waardoor het systeem voor melkveehouders moeilijker
te realiseren zal worden. In vergelijking met de ‘autonome ontwikkeling’ op basis van het
huidige beleid zal uitbreiding dan voornamelijk plaatsvinden op bedrijven met voldoende
grond waar beweiding mogelijk is. Wanneer alleen grondgebondenheid als eis wordt gesteld,
wordt weidegang relatief gemakkelijker, maar is niet direct te verwachten dat bedrijven die
opstallen weer zullen gaan weiden. Wel wordt de trend naar meer opstallen hierdoor in
zekere mate afgeremd.
Gaan veehouders op intensieve bedrijven jongvee afstoten?
Of veehouders jongvee gaan afstoten is afhankelijk van de invulling van grondgebondenheid.
Als we uitgaan van een toegestane hoeveelheid melk per ha, betekent dit dat zowel de
melkkoeien als het bijbehorend jongvee op het bedrijf mogen worden gehouden. Het
afstoten van jongvee levert dan dus geen extra productieruimte op. Voordeel van een
‘gesloten melkveebedrijf’ (waarbij ieder bedrijf zorgt voor opfok van het eigen jongvee) is
dat insleep van dierziekten wordt beperkt.
Als veehouders met een hoge grasproductie per hectare gras over houden, zullen ze kiezen
voor meer schapen, jongvee, vleesvee of groen gas? Of voor grond afstoten? Of voor minder
krachtvoer of kunstmest?
De verwachting is dat de totale melkproductie gaat stijgen, en dat bedrijven grond nodig
hebben om grondgebonden te zijn. In de praktijk wordt mogelijk een groter deel van de
grond dan bedrijfstechnisch optimaal is voor grasland gebruikt (omdat dat meer ‘rechten op
productie’ oplevert). De gemiddelde intensiteit van de sector zal echter stijgen, waardoor
niet te verwachten is dat dit gras anders dan voor melkvee en jongvee wordt aangewend
en/of dat het gras minder intensief wordt gebruikt. Zeker de optie ‘grond afstoten’ zal
hooguit beperkt gebeuren; bedrijven hebben deze grond juist nodig voor hun ‘recht op
productie’. Daarnaast is vleesproductie dat gebaseerd is op gras een weinig economisch
renderende activiteit.
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3.2
Gaan grondeigenaren zonder melkquotum mogelijk melkkoeien
houden?
Als de melkquotering wordt afgeschaft en grondgebondenheid wordt ingevoerd, hebben ook
grondbezitters die op dit moment geen melkvee hebben, de mogelijkheid een melkveebedrijf
te starten. Dat zal hoogstwaarschijnlijk ook gebeuren. Er zijn akkerbouwers, schapenhouders
en jongveeopfokkers die graag (weer) met melkkoeien gaan beginnen. Maar dat zal
waarschijnlijk alleen incidenteel gebeuren, omdat de omvang van een melkveebedrijf waar
een voldoende inkomen uit kan worden gerealiseerd vrij groot is, en zodanige kosten met
zich meebrengt dat deze veelal niet gefinancierd kunnen worden. Dat blijkt ook uit het
gegeven dat bedrijfsopvolging in de praktijk niet mogelijk is tegen een marktconform tarief.
Daarnaast zijn de bedrijfsresultaten in de akkerbouw de laatste jaren goed. De Land- en
Tuinbouwcijfers van het LEI laten zien dat in de akkerbouw de laatste 5 jaar de opbrengst
per 100 euro kosten varieert tussen 90 en 112 euro. Voor melkveebedrijven was dat 70 tot
93 euro. Bedrijfseconomisch gezien ligt het dus niet voor de hand dat akkerbouwers op
noemenswaardige schaal over gaan schakelen naar melkvee.
Economisch gezien is het veelal niet aantrekkelijk een bedrijf over te nemen. Het opstarten
van een nieuw bedrijf zal een nog grotere investering vergen. ING (2013) schetst nog enkele
argumenten waarom overname / financiering van een melkveebedrijf in de toekomst
moeilijker zal worden:
•
De hogere fluctuaties in melkprijzen kunnen leiden tot liquiditeitsproblemen. Een
aanhoudende druk op de rentabiliteit zal de mogelijkheid tot financiering beperken.
•
Strengere eisen aan bankbalansen vanwege Bazel III. Het Bazel II akkoord uit 1988
heeft als doel de stevigheid en stabiliteit van het bankensysteem te verbeteren. Daarin
zijn eisen opgenomen t.a.v. minimum kapitaalvoorraad, toezicht en markteisen. Dit is
recent aangescherpt in Bazel III. Dat maakt het in praktijk steeds moeilijker voor een
melkveebedrijf om een lening te krijgen (ING, 2013).
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4
Milieutechnische en economische
gevolgen
4.1
Wat zijn gevolgen voor milieu, natuur en landschap, dierenwelzijn en
diergezondheid?
Als aan uitbreiding van een melkveebedrijf de eis van grondgebondenheid wordt gesteld, kan
uitbreiding vooral plaatsvinden in de extensievere regio’s. Dat nivelleert de huidige
verschillen in veehouderij-intensiteit tussen gebieden enigszins. Dit effect komt bovenop de
nivellering die, in elk scenario, sowieso zal plaatsvinden als gevolg van de hervorming van
het GLB: verschuiving van bedrijfstoeslagen naar hectaretoeslagen. Als in een gebied veel
grondloze varkenshouderij zit, en daarnaast melkveehouderij, is die aanwezigheid van
varkenshouderij maar beperkt van invloed op de mogelijkheden voor de melkveehouderij,
omdat de eis van grondgebondenheid alleen voor melkvee geldt. Wel zijn ook
varkenshouders op zoek naar plaatsingsruimte voor mest.
Als dierrechten worden ingevoerd in de melkveehouderij zal de intensiteit van de regio maar
beperkt van invloed zijn op de uitbreiding van de sector. Alleen het feit dat plaatsingsruimte
nodig is voor mest, zal hier dan mogelijk enigszins in sturen.
De praktische invulling van de term grondgebondenheid bepaalt de uiteindelijke effecten:
•
Wanneer telt grond mee voor de bepaling van je productiemogelijkheden?
o Welk afstandscriterium? Stel dieren zijn gekoppeld aan grond binnen een afstand van
bijv. 10 km, dan maakt dat uitbreiding in intensieve gebieden al snel duurder dan in
extensieve gebieden. Dat zal de nivellering versterken.
o Als structurele samenwerkingsverbanden met akkerbouwbedrijven in de omgeving
ook worden gezien als ‘grondgebondenheid’ zou dat samenwerking tussen
melkveehouders en akkerbouwers bevorderen met positieve gevolgen voor de
bodemkwaliteit (organische stof en eventueel gewasrotatie) en meer melkvee in door
akkerbouw gedomineerde gebieden.
•
Welke basis neem je?
o De mestexcretie moet op het eigen bedrijf binnen de aanwendingsnormen blijven:
als dit bedrijfsspecifiek mag worden ingevuld, stimuleert het systeem
efficiëntieverbetering, c.q. lagere fosfaatexcretie per kg melk.
Ammoniakemissie
In het algemeen kunnen we stellen dat de verwachting is dat door aan de melkveehouderij
de eis van grondgebondenheid op te leggen, de melkveehouderij minder snel zal groeien dan
zonder deze eis. Dat zal veelal gunstig zijn vanuit milieuoogpunt. Dit voordeel geldt ook voor
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de invoering van dierrechten; via de invoering van dierrechten wordt immers een absoluut
plafond aan het aantal dieren gesteld.
Hieronder gaan we na wat de gevolgen zijn van invoering van de eis van grondgebondenheid
voor de ammoniakemissie in de verschillende regio’s.
In intensieve veehouderijgebieden zal uitbreiding moeilijk worden. Figuur 3 geeft de
ammoniakemissie in Nederland; in de gebieden met intensieve veehouderij is de
ammoniakemissie het hoogst.

Figuur 3. Ammoniakemissie in Nederland in 2001. (bron:
http://www.pbl.nl/sites/default/files/cms/publicaties/722601006.pdf)

Ongeveer de helft van de ammoniakemissie uit de landbouw is afkomstig uit de
melkveehouderij. Uit tabel 3 blijkt dat de melkveehouderij vooral in Friesland, Overijssel,
Gelderland en Noord-Brabant zit en dat dit ook de provincies zijn met de hoogste
fosfaatoverschotten op bedrijfsniveau. De laatste kolom geeft aan of er toch nog
plaatsingsruimte beschikbaar in de provincie is (zowel op melkveebedrijven als binnen
andere sectoren, zoals de akkerbouw). Daaruit blijkt dat van de melkveeprovincies alleen
Friesland nog fosfaatruimte heeft voor uitbreiding binnen de plaatsingsruimte. In Overijssel
en Gelderland is dat nauwelijks meer mogelijk en in Noord-Brabant in het geheel niet. Als we
dit leggen over figuur 3 met de kaart van de ammoniakemissie, dan blijkt dat uitbreiding niet
mogelijk is in de gebieden waar nu al hoge ammoniakemissies plaatsvinden. Ook de
verschillen in ammoniakemissie tussen provincies zullen dus kleiner worden.
Dit beeld zou in theorie kunnen wijzigen als bijvoorbeeld de varkenshouderij massaal mest
gaat verwerken en exporteren, waardoor ook in de intensieve veehouderijgebieden
plaatsingsruimte voor meer varkens en/of melkvee kan ontstaan. Maar uitbreiding van de
varkenshouderij heeft weinig effect op de ammoniakemissie, vanwege de toepassing van
emissiearme stalsystemen.
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Tabel 3. Aantal melk- en kalfkoeien in Nederland in 2011 per provincie, verwachte
fosfaatbedrijfsoverschot van gespecialiseerde melkveebedrijven in 2015 en totale
resterende fosfaatplaatsingsruimte per provincie
(Bronnen: CBS Statline en PZ:
www.prodzuivel.nl/pz/productschap/publicaties/zic/zicmvh2011.xls)
Melk- en

Schatting bedrijfsfosfaat-

Totale resterende

kalfkoeien in

overschot in 2015 (x 1000

fosfaatplaatsingsruimte per

2011

kg fosfaat)

provincie in 2011

Friesland

263.049

1475

2060

Overijssel

240.397

1636

370

Gelderland

222.935

1419

280

Noord-Brabant

211.152

3234

-2150

Zuid-Holland

95.542

564

2160

Drenthe

93.090

244

1380

Groningen

89.716

578

3040

Utrecht

81.513

778

-70

Noord-Holland

76.858

323

3330

Limburg

48.384

529

-100

Flevoland

29.417

281

2740

Zeeland
Totaal Nederland

17.667

128

3890

1.469.720

11.188

16.900

Landschap en weidegang
Als wordt besloten dat de melkproductie per ha de basis vormt voor uitbreiding, dan zal
waarschijnlijk een deel van het maïsland worden vervangen door grasland. Dat heeft
positieve invloed op het landschap. Dat wordt in het zomerhalfjaar kleurrijker en levendiger.
Daarnaast zal er waarschijnlijk een positief effect zijn op weidegang, althans vergeleken met
een beleid zonder koppeling van de melkproductie aan grond. Grondgebondenheid als
basiseis maakt weidegang eenvoudiger dan wanneer bijvoorbeeld mestverwerking als eis
wordt genoemd. Dat ook meer melkkoeien zullen worden geweid dan in de huidige situatie,
is zonder nadere stimulansen niet waarschijnlijk (zie ook paragraaf 3.1.). In principe kan de
eis van grondgebondenheid als beleidsinstrument worden gebruikt om weidegang krachtiger
te stimuleren dan al gebeurt met de weidepremie die zuivelindustrieën geven. Dat kan door
bij de praktische invulling van grondgebondenheid te differentiëren tussen weiders en
opstallers, en weiders iets meer ontwikkelruimte te geven.
Als dierrechten worden ingevoerd, zal dit relatief weinig invloed hebben op het landschap.
Uitbreiding van de veestapel zal dan alleen mogelijk zijn door aankoop van dierrechten van
andere bedrijven. Hierdoor kunnen intensieve melkveebedrijven ontstaan waar weidegang
niet mogelijk is.
Als alleen eisen worden gesteld aan mestaanwending en mestverwerking ligt het voor de
hand dat beweiding afneemt. Veehouders zullen eerder voor opstallen kiezen, omdat dit
mestaanwending en –verwerking beter mogelijk maakt. Mestverwerking vereist immers een
redelijk constante aanvoer van mest om rendabel te kunnen zijn.
Dierenwelzijn
Grondgebondenheid heeft geen direct effect op dierenwelzijn. Indirect kan, vergeleken met
de situatie waarbij uitbreiding mogelijk is zonder aanvullende eisen (dus alleen eisen t.a.v.
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mestaanwending en –verwerking), een gering positief effect in het zomerhalfjaar worden
verwacht via ruimere mogelijkheden voor weidegang. Als dierrechten worden ingevoerd is
een negatief effect op dierenwelzijn mogelijk, omdat gestreefd wordt naar maximalisatie van
de melkproductie per koe.
Diergezondheid
Grondgebondenheid heeft geen direct effect op diergezondheid. Indirect kan een positief
effect m.b.t. klauw- en uiergezondheid worden verwacht voor zover weidegang wordt
bevorderd. Wel kan weidegang ook iets meer risico’s op besmetting geven.
Wordt grondgebondenheid gereguleerd via een veebezetting per hectare, dan kunnen
negatieve effecten optreden doordat veehouders het onderste uit de koe gaan halen en de
koeien sneller slijten en worden afgevoerd. Dat staat haaks op het streven van de
zuivelindustrie om de levensduur van de koeien te verhogen. Ditzelfde geldt voor een
regulatie via dierrechten; ook dan zullen veehouders proberen de productie per koe verder te
verhogen.

4.2
Wat zijn economische effecten?
Grondmarkt
Door de wens tot uitbreiding na afschaffing van de zuivelquotering in 2015, waardoor er
meer vraag naar ruwvoer komt, zal de grondprijs waarschijnlijk sowieso stijgen. Als
‘grondgebondenheid’ een randvoorwaarde is voor uitbreiding, zal dit de grondprijs extra doen
stijgen. Ook de hervorming van het GLB (zie paragraaf 4.4) zal een opwaarts effect hebben.
Daar staat tegenover dat grondgebondenheid op intensieve bedrijven de productiegroei zal
afremmen en dat kan de prijsstijging beperken. Wel zullen er intensieve bedrijven zijn die
toch willen uitbreiden en daarvoor extra grond gaan verwerven.
Gevolg kan zijn dat het areaal akkerbouw krimpt. Varkensbedrijven zullen het moeilijker
krijgen om grond te vinden voor hun mestafzet, omdat ze minder mest kwijt kunnen op
extensieve melkveebedrijven. Hun kosten nemen daardoor toe. Daar staat tegenover dat
varkenshouders mogelijkheden voor mestafzet hebben die melkveehouders in de nieuwe
situatie mogelijk niet meer hebben, met name mestplaatsing op grond van akkerbouwers die
ver van melkveebedrijven liggen. Of dit daadwerkelijk het geval is, hangt af van de invulling
van de term ‘grondgebonden’: telt samenwerking met akkerbouw ook mee voor
‘grondgebondenheid’ en welk afstandscriterium geldt daarbij?
Als dierrechten worden ingevoerd in de melkveehouderij zal de druk op de grondmarkt
minder zijn dan bij een eis tot grondgebondenheid. Mogelijk zal er een kleine stijging zijn
van de vraag naar grond (mestplaatsingsruimte), omdat veehouders de productie per koe
zullen proberen te verhogen, waardoor de excretie per koe toeneemt.
Mestmarkt
In feite geldt voor de mestmarkt hetzelfde als voor de grondmarkt, omdat grond en mest
aan elkaar gekoppeld zijn; door de verwachte productiestijging met naar verwachting circa
10% zal de druk op de mestmarkt toenemen in vergelijking met de huidige situatie. Ook hier
kan het gevolg zijn dat de varkenshouderij deels uit de markt wordt gedrukt. Maar in
vergelijking met een situatie waarbij de melkveehouderij niet grondgebonden hoeft te zijn en
het quotum is afgeschaft, zal de druk op de mestmarkt kleiner zijn.
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Level playing field
Een verandering in regelgeving heeft altijd ‘overgangseffecten’ tot gevolg. Uitgangspunt is de
bestaande situatie. Dat houdt in dat bedrijven die op dit moment al (te) intensief zijn,
intensief kunnen blijven (maar binnen de huidige oppervlakte geen mogelijkheid hebben tot
hogere productie), terwijl andere bedrijven niet meer zo intensief kunnen worden. Of dit
verschil in level playing field tussen de huidige intensieve bedrijven en de extensievere
bedrijven daadwerkelijk een economisch voordeel oplevert voor de intensieve bedrijven valt
te bezien; mest moet worden afgezet, voer moet worden aangekocht. Ook dat brengt kosten
met zich mee.
Daarnaast zijn bedrijven op dit moment al aan het voorsorteren op 2015; melkveehouders
bouwen nieuwe stallen met extra dierplaatsen met het doel de veestapel na 2015 te
vergroten. Een deel van deze melkveehouders zal deze uitbreiding kunnen realiseren binnen
de huidige perceelsomvang. Een ander deel zal extra grond nodig hebben als
grondgebondenheid als eis gaat gelden. Dat vergt een extra investering. Voor een deel van
deze bedrijven zal mogelijk gelden dat het niet lukt uit te breiden, omdat geen grond
beschikbaar is (vooral als een randvoorwaarde is dat de grond dichtbij het bedrijf ligt).

4.3
Kan weidegang worden beloond via het ammoniakbeleid?
Binnen de wetgeving (RAV) zijn emissiefactoren voor stallen met melkkoeien die worden
geweid lager dan voor stallen met melkkoeien permanent op stal. Deze verschillen kunnen
meer worden benut door de emissiefactoren verder te differentiëren naar aantal uren en
aantal dagen weidegang; onbeperkt weiden levert een hogere reductie op dan beperkt
weiden. Binnen het huidige beleid is er dus sprake van een geringe beloning van weidegang
en dit zou nog verder kunnen worden uitgewerkt. In de praktijk is dit beleidsvoordeel
beperkt tot het moment dat de milieuvergunning wordt afgegeven. Bij verlening van een
omgevingsvergunning voor uitbreiding zou als eis kunnen worden gesteld dat alleen
ammoniakneutraal mag worden uitgebreid. Dat kan dan door beweiding, maar ook door stalen/of veevoedingsmaatregelen. Probleem is wel dat een omgevingsvergunning eenmalig
wordt verleend en dat voor de bedrijfsvoering nog vele jaren controle nodig is.
De ammoniakemissie vanuit de varkens- en pluimveehouderij zal de komende jaren naar
verwachting verder afnemen door meer emissiearme stallen. De verwachting is dat door
uitbreiding van de melkveehouderij de ammoniakemissie vanuit de deze sector juist zal
toenemen, omdat de mogelijkheden voor emissiebeperkende maatregelen in de
melkveehouderij minder effectief, nog vrij beperkt en/of duur zijn. De ammoniakemissie van
de totale landbouw zal mogelijk niet toenemen (vanwege afname in andere
veehouderijsectoren), maar dat is niet voldoende, want het uiteindelijke doel van het
ammoniakbeleid is een verdere afname. Dat is een argument om weidegang in het beleid
sterker te belonen.

4.4
Wat zijn de effecten van het GLB?
De hervorming van het GLB is bijna rond. Vanaf 2015 heeft een melkveehouder vanuit het
GLB per hectare recht op ‘1 betalingsrecht’. Dat geeft recht op een basisbetaling en een
vergroeningsbetaling. In deze paragraaf gaan we in op de vraag wat hiervan de gevolgen
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zijn. We richten ons hier op de hoofdlijnen; de exacte invulling moet door de verschillende
lidstaten nog worden uitgewerkt.
Basisbetaling
Jongeneel e.a. (2012) hebben gekeken naar de invloed van verschillen in productieintensiteit in de melkveehouderij op te ontvangen nettobetalingen per bedrijf na invoering
van het ‘EU-scenario’. Het EU-scenario houdt in essentie de toepassing van een gelijke
toeslag per hectare in, waarvan een deel voor vergroening is vastgesteld, terwijl 2%
afzonderlijk is bestemd voor jonge agrariërs. Intensiteit is hierbij uitgedrukt als het aantal
melkkoeien per hectare gras en overige voedergewassen. Jongeneel e.a. constateren dat
naarmate melkveebedrijven intensiever zijn, de wijziging van het systeem nadeliger
uitwerkt. Dat is logisch, want vroeger was de premie gekoppeld aan de hoeveelheid
melkproductie, nu wordt het gekoppeld aan de hectares. Het systeem van basisbetaling
vanuit het GLB loopt daarmee in feite parallel met de wens om een grondgebonden
melkveehouderij te realiseren.
Door de omschakeling naar hectaretoeslagen zullen vrijwel alle Nederlandse melkveehouders
een lagere toeslag ontvangen dan binnen het ‘oude’ GLB. Het effect dat wijzigingen in het
GLB de grootste negatieve gevolgen hebben voor de intensieve bedrijven zien we ook terug
in het onderscheid dat Jongeneel e.a. maken naar regio. Zij onderscheiden 8 regio’s binnen
Nederland. Melkveebedrijven in het Utrechts-Hollands weidegebied ondervinden gemiddeld
de kleinste effecten, omdat deze bedrijven een relatief lage veebezetting hebben. In het
Zuidelijk veehouderijgebied met een hoge veebezetting zijn de (negatieve) effecten het
grootst.
Als bedrijven willen uitbreiden en daarvoor grond aankopen, zal dat een verhoging van de
basisbetaling betekenen, maar dat effect kan al zijn verwerkt in de grondprijs. Figuur 4 geeft
weer wat het verwachte verschil is per bedrijf in de GLB-betalingen in 2009 en het EUscenario. Dit overzicht geldt voor alle sectoren, dus niet alleen de melkveehouderij. Op de
Veluwe wordt het negatieve effect bepaald door de grote gevolgen die de systeemwijziging
heeft voor de vleeskalverhouderij. Ook in de Veenkoloniën en het Oldambt zijn de gevolgen
groot. Dat komt door het hoge percentage akkerbouwbedrijven met zetmeelaardappelen,
waarvoor in het huidige GLB aanzienlijke betalingen worden verstrekt.
Vergroening
Juni 2013 is een akkoord bereikt over de vergroening van het GLB. Hierin staat opgenomen
dat op landelijk niveau de oppervlakte permanent grasland moet worden gemonitord en niet
mag afnemen. Voor individuele melkveebedrijven heeft deze eis geen gevolgen. Landelijk
gezien zal invoering van een eis tot grondgebondenheid de vraag naar grasland doen
toenemen (zie paragraaf 2.3.). Daarmee zal het voor Nederland geen probleem zijn te
voldoen aan de eis t.a.v. permanent grasland.
Om in aanmerking te komen voor de vergroeningspremie moeten akkerbouwers op 5% van
het oppervlak van hun bedrijf Ecological Focus Area’s aanleggen. Hoe dit praktisch kan
worden ingevuld kunnen de lidstaten zelf bepalen. Andere vergroeningseisen zijn
gewasdiversificatie (teelt van minimaal 3 gewassen) en behoud van permanent grasland.
Bedrijven met minimaal 75% grasland en/of eiwitgewassen worden vrijgesteld van de eis om
minimaal drie gewassen te telen. Deze vrijstelling maakt dat deze eis voor de Nederlandse
melkveehouderij niet van toepassing is. Denkbaar is dat Nederland weidegang gaat
honoreren als vergroeningsmaatregel.
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Figuur 4. Verschilkaart tussen situatie in 2009 en het EU-scenario
(Bron: Jongeneel e.a., 2012)

4.5
Wat is de economische kwetsbaarheid van grondgebonden in
vergelijking met niet-grondgebonden melkveebedrijven?
Vergeleken met het grondgebonden gezinsbedrijf zijn grote melkveebedrijven met weinig
grond veel kwetsbaarder voor prijsbewegingen op de markten van melk, veevoer, mest en
kapitaal, zo stellen Wijffels e.a. (2013). Vanwege het wegvallen van de marktreguleringsinstrumenten die bij het melkquotum horen, is de verwachting dat de melkprijzen na 2015
zowel tussen als binnen jaren sterker zullen gaan fluctueren (ING, 2013). Ook de prijzen van
voer laten de laatste jaren forse fluctuaties zien. Zie bijvoorbeeld figuren 5 en 6, waarin het
prijsverloop van melk en van snijmaïs staat weergegeven. De melkprijs fluctueerde in de
periode 2010-2013 tussen 28 en 36 euro per 100 kg. De prijzen van snijmaïs varieerden in
de periode 2008-2012 van 34 tot 61 euro per ton snijmaïs. Een grondgebonden bedrijf heeft
logischerwijs wel te maken met de prijsfluctuatie van de melk, maar niet (of veel minder)
met de prijsfluctuaties van snijmaïs. De kwetsbaarheid van het grondgebonden bedrijf is
hierdoor dus lager.
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Figuur 5. Ontwikkeling maandelijkse melkprijzen 2010 tot mei 2013.
(Bron: LTO Internationale melkprijsvergelijking).

Figuur 6. Prijsverloop snijmaïs 2008 – 2012.
(Bron: http://www.boerenbusiness.nl/artikel/item/10817322/Prijs-snijmais-eindigt-onder-niveau2011)

Dirksen e.a. (2013) noemen dat kwetsbaarheden heel belangrijk zijn doordat de markten in
de toekomst waarschijnlijk minder stabiel zijn. Logischerwijs zijn vooral bedrijven met een
relatief lage marge per kg melk kwetsbaar. Daarnaast noemen ze specifiek het risico dat de
voerprijzen hoog blijven terwijl de melkprijs daalt, wat vooral effect zal hebben voor de
bedrijven die veel voer aankopen (de niet-grondgebonden bedrijven). In de toekomst kan
ook de rente weer gaan stijgen. Dat zal dan vooral een negatief effect hebben op bedrijven
met een lage solvabiliteit2 (door gering eigen vermogen).

2

Solvabiliteit is de verhouding tussen het eigen vermogen en het vreemd vermogen.
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Het Landbouw-Economisch Bericht (2013) geeft aan dat melkveebedrijven veel eigen
kapitaal in grond hebben zitten. Door prijsstijgingen is de waarde van grond in de loop van
de jaren toegenomen en dat werkt positief uit op het eigen vermogen en daarmee op de
solvabiliteit van de bedrijven.
Het invoeren van verhandelbare dierrechten heeft als nadeel dat de melkveehouder bij
bedrijfsuitbreiding zal moeten gaan betalen voor productierechten, waardoor de solvabiliteit
van het bedrijf afneemt, terwijl fysiek nog geen sprake is van ‘meerwaarde’ van het bedrijf.
Grondgebondenheid lijkt dus een goede basis voor een solvabel bedrijf. Dat kan echter per
bedrijf verschillen, afhankelijk van de financieringssituatie. Als een bedrijf besluit maximaal
uit te breiden via grondaankoop en hiervoor maximaal financiering bij de bank krijgt om de
grond te financieren, is de financieringslast zwaar en de solvabiliteit laag. In dat geval is ook
het grondgebonden bedrijf kwetsbaar. Voor een bank kan dit een reden zijn deze uitbreiding
niet te financieren.
Concluderend: het grondgebonden bedrijf is veelal minder kwetsbaar voor prijsfluctuaties
van voer en mest en omdat het grondbezit positief bijdraagt aan het eigen vermogen, en
daarmee aan de solvabiliteit. De kwetsbaarheid als gevolg van financiering, solvabiliteit en
eigen vermogen kan echter tussen individuele bedrijven sterk verschillen.
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5
Samenvatting en conclusies
In termen van de huidige mestaanwendingsnormen is ruim een derde van de Nederlandse
melkveebedrijven op dit moment grondgebonden. Zij produceren niet meer mest dan ze
kunnen aanwenden. De overige bedrijven doen dat wel. Kijkend naar de sector als geheel
zien we dat er in 2012 fosfaatplaatsingsruimte was voor 74 mln. kg fosfaat, terwijl de
fosfaatproductie door de melkveehouderij 78 mln. kg fosfaat bedroeg. De sector als geheel
produceerde dus 5% meer dan ‘grondgebonden’ zou kunnen.
Als de eis zou gelden dat intensieve bedrijven alleen mogen uitbreiden als daar grond
tegenover staat, betekent dit dat een derde van de bedrijven de plaatsingsruimte nog kan
‘opvullen’ (dus uitbreiden zonder aankoop van grond). Totaal kan hierdoor maximaal 10%
extra melk worden geproduceerd. Dat is 1,2 mld. kg. Dit getal zal lager worden als de
mestaanwendingsnormen de komende jaren worden aangescherpt. Als melkveehouders nog
extra willen uitbreiden, zullen zij grond moeten ‘onttrekken’ aan andere sectoren.
Het is niet bekend hoeveel grond van melkveebedrijven ‘op afstand’ ligt. Ook is niet bekend
hoeveel grond nabij het bedrijf geen eigendom van de melkveehouderij is, maar wel door de
melkveehouderij volgens langjarige afspraken wordt gebruikt voor mestafzet. Dit alles is van
invloed op de mate van grondgebondenheid van de melkveehouderij. Om de effecten van
invoering van een maximale melkproductie per hectare goed te doorzien, is nader onderzoek
nodig naar de gevolgen voor de praktijk. Ook zal moeten worden nagegaan hoe verschillende
afstandscriteria in praktijk uitwerken.
De verwachting is dat bij invoering van een grondgebondenheidseis het areaal grasland zal
groeien ten koste van maïsareaal, omdat op gras hogere mestaanwendingsnormen gelden.
Daardoor nemen de mogelijkheden voor agrarisch natuurbeheer (inclusief weidevogelbeheer)
in principe toe. Daar staat tegenover dat de verwachte productiestijging per hectare het
gemiddeld minder aantrekkelijk zal maken beheerscontracten af te sluiten voor extensief
beheer. De netto effecten van een grondgebondenheidseis op agrarisch natuurbeheer vergen
nadere analyse.
Door toename van het areaal grasland ten koste van maïsland wordt het landschap groener
in de winter en opener in de zomer. Ook stijgt het organische stofgehalte van de bodem en
neemt naar verwachting de nitraatuitspoeling en het gebruik van
gewasbeschermingsmiddelen af.
In tabel 4 geven we een samenvattend overzicht van effecten van drie beleidsalternatieven
vergeleken met de huidige situatie:
•
De eis van grondgebondenheid na 2015.
•
De situatie na 2015 waarbij dierrechten zijn ingevoerd. Het aantal melkkoeien in
Nederland blijft hierdoor vooralsnog gelijk. Waarschijnlijk neemt de productie per koe
toe, waardoor de totale zuivelproductie toch iets kan groeien.
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•

De situatie na 2015 op basis van huidige wetgeving: eis t.a.v. mestverwerking.
Verwachting is dat de sector maximaal 20% zal groeien.

Tabel 4. Effecten van grondgebondenheid en twee alternatieven in vergelijking met de
huidige situatie (2013).
Alternatieven na 2015 t.o.v. huidige situatie
Grondgebondenheid
Totale

Dierrechten voor

Alleen eisen t.a.v.

melkvee

mestverwerking

ca. 10% door

10 à 20% stijging door

productiestijging per

hogere efficiëntie en

koe

mestverwerking

Hogere druk op de

Gering hogere druk op

Veel hogere druk op de

mestmarkt

de mestmarkt

mestmarkt

Veel hogere druk op de

Gering hogere druk op

Hogere druk op de

grondmarkt

de grondmarkt door

grondmarkt (afhankelijk van

toename mestproductie

kosten mestverwerking en

per koe

technische ontwikkelingen)

Geen effect

Afhankelijk van soort

ca. 10% stijging

melkproductie NL
Mestmarkt
Grondmarkt

Bodem

Hoger o.s.-gehalte waar
maïsland wordt omgezet

mestproducten dat wordt

in grasland
Nitraatuitspoeling

Minder nitraatuitspoeling

aangewend
Geen effect

waar maïsland wordt

mestproducten dat wordt

omgezet in grasland
Ammoniakemissie

Landschap

Afhankelijk van soort
aangewend

Iets hoger door

Iets hoger door

Hoger door productiestijging;

productiestijging;

productiestijging;

toename het grootst in

toename gering in

toename weinig

gebieden met

gebieden met hoge

verschillend tussen

mestplaatsingsruimte

veebezetting

regio’s

Groener in winter en

Eentoniger door minder

opener in zomer door

weidegang

Eentoniger en grootschaliger

omzetting maïsland in
grasland
Weidegang

Dierenwelzijn

Diergezondheid

Stabiel door

Afname door verhoging

Afname door maximale

beschikbaarheid grond

productie en

opvang mest voor verwerking

nabij bedrijfsgebouwen

intensivering bedrijven

Geen effect tot kleine

Licht negatief door

Licht negatief door meer

plus door iets meer

verhoging productie en

opstallen

weidegang

intensivering bedrijven

Geen direct effect,

Licht negatief door

Geen direct effect, indirect

indirect licht positief

verhoging productie

licht negatief door meer

effect door weidegang

opstallen

Grondgebondenheid zal de groei van de melkveehouderij beperken t.o.v. een beleid waarbij
alleen eisen aan mestverwerking worden gesteld. Dat geeft een lager risico voor de belasting
van het milieu. Zo'n groeibeperking geldt ook voor het systeem met dierrechten, omdat er
dan een absoluut maximum wordt gesteld aan het aantal dieren. Maar grondgebondenheid
kent enkele specifieke voordelen t.o.v. dierrechten. Uitbreiding is voorbehouden aan
extensievere bedrijven c.q. bedrijven in extensievere veehouderijgebieden. De gebieden met
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hoge ammoniakemissies zullen dus niet extra worden belast. Daarnaast vormt
grondgebondenheid een goede basis om weidegang te kunnen toepassen, zeker in
vergelijking met een situatie waarin mestverwerking als eis wordt gesteld. Dierrechten
kunnen resulteren in verdere maximalisatie van de melkproductie per koe. Dit brengt risico's
voor dierenwelzijn en diergezondheid met zich mee.
We hebben ook gekeken naar de economische kwetsbaarheid van de melkveehouderij bij
verschillende beleidsopties. Grondgebondenheid lijkt een goede basis voor een solvabel
bedrijf, omdat zo’n bedrijf minder kwetsbaar is voor prijsfluctuaties van voer en mest en
omdat grondbezit bijdraagt aan het eigen vermogen. Maar dit kan per bedrijf verschillen,
afhankelijk van de financieringssituatie. Verhandelbare dierrechten hebben economisch
gezien het nadeel dat, net zoals op dit moment geldt voor zuivelquotering, de
melkveehouder moet betalen voor het recht op productie. Hierdoor stroomt geldt de sector
uit.
Vergeleken met invoeren van dierrechten in de melkveehouderij scoort een maximum aan de
melkproductie per hectare beter in termen van bodem, nitraatuitspoeling, landschap,
dierenwelzijn en bedrijfseconomie. Vergeleken met een situatie waarin alleen eisen worden
gesteld aan mestverwerking scoort een maximum aan de melkproductie per hectare beter op
ammoniakemissie en weidegang.
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