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De openbaarmaking van de adresgegevens van ontvangers in Nederland van betalingen uit het GLB-budget in het najaar 2005 bood een uitgelezen
kans om uit te zoeken waar in Nederland die betalingen terecht komen. Het gaat er daarbij niet zozeer om wie het geld in eerste instantie in handen
krijgt, maar bij wie het uiteindelijk terecht komt. Als we dat zouden weten, is het mogelijk om de betalingen ruimtelijk te alloceren. Komen de betalingen
ook in die gebieden terecht waar de Nederlandse overheid ambities heeft met platteland? 

In het kader van de verdere hervormingen van het GLB (2003) wordt aan agrarische ondernemers een bedrijfstoeslag toegekend die losgekoppeld is
van de productie. In Nederland wordt dit uitgewerkt als een jaarlijkse betaling op basis van de rechten die de ondernemer in de historische
referentieperiode 2000-2002 heeft opgebouwd. Deze toedelingswijze gaat begin 2006 in en wordt in 2009 geëvalueerd. In de periode tot 2009 wil
LNV de consequenties van alternatieve toedelingswijzen van inkomenssteun in beeld brengen, bediscussiëren en een besluit nemen voor de periode
vanaf 2009.

In dit onderzoek worden, op basis van de in 2005 gepubliceerde gegevens, de huidige toedelingswijze en een zestal alternatieven ruimtelijk in beeld
gebracht. De nadruk ligt op de omvang van de veranderingen en de locatie waar die veranderingen optreden in de gekozen alternatieven. Het materiaal
is bedoeld als informatie die behulpzaam kan zijn in de discussie over alternatieve toedelingswijzen. Er worden in dit rapport geen keuzes gemaakt.

Tijdens dit onderzoek hebben we maandelijks overlegd met LNV. In bijeenkomsten met Gerrit Meester (directie Internationale Zaken), Roald Lapperre
(directie Internationale Zaken) en Barto Piersma (directie Landbouw) werden onze voorzetten telkens van commentaar voorzien en werd meegedacht
over de uit te werken varianten. Ook verzorgden ze voor ons de nodige contacten met de experts van de diverse EU-regelingen. Wij zijn hun zeer
erkentelijk voor hun inzet. De auteurs van dit rapport zijn verantwoordelijk voor de inhoud.

Woord vooraf

r-101 inhoud 15-6-2006.qxp  21-6-2006  10:06  Pagina 3



Inhoud

4

Woord vooraf 3

Inhoud 4

Samenvatting 9

1 Inleiding 9
1.1 Het Gemeenschappelijke Landbouwbeleid 9
1.2 Doel van het project 10
1.3 Afbakening 10
1.4 Leeswijzer 10

2 Werkwijze 11
2.1 Uit te werken regelingen 11
2.2 Uit te werken varianten 11
2.3 Ruimtelijke beelden 13

2.3.1 Hittekaarten 13
2.3.2 Verschilkaarten 13
2.3.3 Betalingen per postcodegebied, per gemeente,

per COROP gebied of per provincie 14
2.3.4 Betalingen per ha of per ontvanger 14
2.3.5 Sectorale beelden 14

2.4 Bestanden 15

3 Uitgangspunten en veronderstellingen per regeling 17
3.1 Melk- en zuivelproducten: € 652,7 miljoen 17
3.2 Rundvlees 17

3.2.1 Premie mannelijke runderen: € 27,6 miljoen 17
3.2.2 Premie zoogkoeien: € 10,6 miljoen 18

3.2.3 Slachtpremie: € 89,5 miljoen 19
3.2.4 Rundvlees regeling handelsverkeer:

€ 41,2 miljoen 19
3.3 Schapen- en geitenvlees 20

3.3.1 Premie ooien: € 14,0 miljoen 20
3.3.2 Handelsverkeer met derde landen 20

3.4 Suiker en monetaire maatregelen: € 103,8 miljoen 20
3.5 Marktmaatregelen granen 21

3.5.1 Steun voor zetmeelaardappelen: € 66,6 miljoen 21
3.5.2 Overige zetmeelproducerende gewassen 21
3.5.3 Overige marktmaatregelen: € 22,9 miljoen 21

3.6 Oppervlaktesteun akkerbouwgewassen 21
3.6.1 Oppervlaktesteun eiwithoudende gewassen:

€ 1,3 miljoen 22
3.6.2 Oppervlaktesteun granen: € 75,9 miljoen 22
3.6.3 Oppervlaktesteun lijnzaad: € 2,3 miljoen 22
3.6.4 Oppervlaktesteun maïs: € 80,0 miljoen 22
3.6.5 Oppervlaktesteun oliehoudende zaden:

€ 0,3 miljoen 23
3.6.6 Oppervlaktesteun verplichte braak inclusief set

aside: € 8,4 miljoen 23
3.6.7 Oppervlaktesteun vezelgewassen: € 2,4 miljoen 23
3.6.8 Oppervlaktesteun vrijwillige braak inclusief

set aside: € 1,4 miljoen 23
3.7 Overige regelingen 23
3.8 Uitgangspunten voor varianten 24

3.8.1 Historisch recht 24
3.8.2 Flat rate 24
3.8.3 'Non-trade concern'-aspecten 24

r-101 inhoud 15-6-2006.qxp  21-6-2006  10:06  Pagina 4



5

4 Resultaten 29
4.1 Algemeen 29
4.2 Situatie 2004 29
4.3 Variant historisch recht 32
4.4 Variant historisch recht in combinatie met 'non-trade

concern'- aspecten 35
4.4.1 20% van het budget beschikbaar voor 'non-trade

concern'-aspecten 35
4.4.2 50%van het budget beschikbaar voor 'non-trade

concern'-aspecten 36
4.4.3 Individuele bedrijfstoeslagen > € 40.000 aftoppen

voor 'non-trade concern'-aspecten 38
4.5 Variant flat rate 40
4.6 Variant flate rate in combinatie met 'non-trade

concern'-aspecten 43
4.6.1 20% van het budget beschikbaar voor 'non-trade

concern'-aspecten 43
4.6.2 50% van het budget beschikbaar voor 'non-trade

concern'-aspecten 44
4.7 Keuze van ruimtelijke schaal 46

5 Conclusies 49

6 Aanbevelingen 52

Literatuur 53

Bijlage 1 Overzicht EU-regelingen en bijbehorende financiële
middelen (in €) in de periode 2000 tot 2004 54

Bijlage 2  Percentage bedrijfstypen per COROP-gebied 59

Bijlage 3 Melkproductie per koe per provincie en
berekeningswijze EU-premie per koe 61

r-101 inhoud 15-6-2006.qxp  21-6-2006  10:06  Pagina 5



6

r-101 inhoud 15-6-2006.qxp  21-6-2006  10:07  Pagina 6



7

Nederland ontvangt jaarlijks een bedrag uit Brussel uit het GLB-budget.
Tot voor kort was een groot deel van dat bedrag gekoppeld aan
productie. In 2003 is besloten deze koppeling los te laten en te
vervangen door individuele bedrijfstoeslagen. Nederland heeft per 1
januari 2006 een betaling van bedrijfstoeslag ingevoerd op basis van de
rechten die ondernemers hebben opgebouwd in de referentieperiode
2000-2002. Ook andere wijzen van berekening van de bedrijfstoeslag
zijn echter mogelijk. In deze studie is in kaart gebracht hoe varianten op
de huidige bedrijfstoeslagen leiden tot ruimtelijke en sectorale
verschuivingen van de toeslagen. Achterliggende vraag is of het
merendeel van de bedrijfstoeslagen terecht komt bij die sectoren en in
die gebieden waarvoor ook nationaal ambities gelden, zoals de
Nationale Landschappen? Zou het aantrekkelijk zijn om bij de Nationale
tussenevaluatie van het GLB in 2009 een ander model voor uitbetaling
te kiezen? Zo ja, welk model en wat zijn dan de effecten voor sectoren
en regio's? Om dit uit te zoeken is gebruikt gemaakt van de
subsidiegegevens die eind 2005 door LNV openbaar zijn gemaakt.

Er zijn 19 regelingen onderscheiden als bedrijfstoeslagregeling. Terwijl
ze in 2004 gezamenlijk een waarde van € 1,24 miljard vertegen-
woordigden is dat in 2006 teruggelopen tot circa € 916 miljoen
(schatting).

De situatie in 2004 en zeven alternatieve betaalwijzen worden
uitgewerkt. In overleg met LNV zijn de volgende varianten gekozen:

a) historisch recht (situatie 2006 met dien verstande dat voor melk,
suiker en zetmeel alvast wordt uitgegaan van individuele bedrijfs-
toeslagen);

b) variant a) waarbij achtereenvolgens 20% en 50% van het historische
recht-budget wordt verdeeld via een puntensysteem aan 'non-trade
concern'- aspecten;

c) variant a) waarbij individuele bedrijfstoeslagen boven € 40.000 per
bedrijf worden afgetopt waarbij het vrijgekomen budget wordt
verdeeld via een puntensysteem aan 'non-trade concern'-aspecten;

d) flat rate (elke ha landbouwareaal in Nederland ontvangt eenzelfde
bedrag);

e) variant d) waarbij achtereenvolgens 20% en 50% van het flat rate-
budget wordt verdeeld via een puntensysteem aan 'non-trade
concern'-aspecten.

Onder 'non-trade concern'-aspecten verstaan we:
a) Productie-omstandigheden: het al of niet geclassificeerd zijn als

ontvanger van SAN- of SN-subsidie (180.000 ha);
b) Landschappelijke kwaliteit: het al of niet geclassificeerd zijn als

Nationaal Landschap (465.000 ha);
c) Duurzame productiewijze: het al of niet gecertificeerd zijn als

biologische bedrijf (52.000 ha).
Per categorie per hectare wordt één punt toegekend. Het totale aantal
vergeven punten in Nederland, 697.000, wordt gedeeld door het budget
dat we beschikbaar hebben gemaakt door afroming in varianten b, c en e.

De ruimtelijke verdeling van de betalingen uit het GLB-budget volgens de
situatie in 2004 (in €/ha landbouwareaal) laat de inrichting van het GLB
duidelijk zien: gebieden waar het accent ligt op de productie van
zetmeelaardappelen (Veenkoloniën), suikerbieten (Flevoland, Noord-
Friesland en Noord-Groningen, Veenkoloniën), melk (Friesland,

Samenvatting
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Overijssel, Gelderland, Noord-Brabant) en kalfsvlees (Gelderse Vallei),
ontvangen relatief veel betalingen, terwijl gebieden waar vooral 'vrije
gewassen' zoals aardappelen, uien, groenten, fruit, bollen en bloemen
worden geteeld, relatief weinig betalingen ontvangen. Volgens de
situatie in 2004 zijn de agrarische bedrijven, die de hoogste betalingen
ontvangen (in €/ontvanger), geconcentreerd in de drie noordelijke
provincies en Flevoland. In de Veenkoloniën zijn het vooral bedrijven met
hakvruchten (zetmeelaardappelen, suikerbieten), in Friesland zijn het
graasdierbedrijven die behalve melkpremie ook slacht- en rund-
vleespremie ontvangen, en in Flevoland zijn het zowel akkerbouw- als
graasdierbedrijven.

Een andere betaalwijze heeft ruimtelijke en sectorale consequenties. 
In de variant historisch recht leveren gebieden die sterk leunen op de
sectoren melk- en zuivel, suikerbieten en zetmeelaardappelen fors in
(circa 40%) t.o.v. de situatie 2004. Ruimtelijk zien we dat de grootste
ontvangers nog steeds in het noorden en Flevoland geconcentreerd zijn.
In de variant flat rate wordt aan elke ha landbouwareaal in Nederland een
toeslag van € 448 toegekend. Gebieden met veel vrije gewassen en
tuinbouwproducten, die in de variant historisch recht geen of weinig
toeslagen krijgen, zien in deze variant hun toeslagen stijgen, terwijl voor
gebieden die in de variant historisch recht een relatief hoge toeslag per
ha genieten, het omgekeerde geldt. Grosso modo betekent een flat rate
stelsel dat gebieden in Noord- en Zuid-Holland, Zeeland, Flevoland en het
noorden van Friesland, Groningen en Limburg erop vooruitgaan ten
koste van de rest van het land, met name de Veenkoloniën, de Gelderse
Vallei en Noord-Brabant. 

In de variant historisch recht zit de sectorale subsidiehitte bij de
graasdiersector (bijna € 600 miljoen), gevolgd door de akkerbouw-

sector (bijna € 170 miljoen) en de combinatiebedrijven (€ 80 miljoen).
De hokdiersector (€ 12 miljoen) en de tuinbouw en blijvende teeltsector
(€ 8 miljoen) ontvangen het minst. Bij keuze voor flat rate in plaats van
historisch recht blijft deze volgorde gehandhaafd (uitgezonderd de
laatste 2: die verwisselen van plaats), zij het dat de graasdiersector
globaal inlevert (minus € 68 miljoen) ten gunste van de andere sectoren. 

Voor afromen en herverdelen is in beide varianten gewerkt met
generieke kortingen van 50% en 20%, of met aftoppen van
bedrijfstoeslagen van meer dan € 40.000 (alleen uitgewerkt voor
historisch recht). Het aldus verkregen budget wordt 'beschikbaar'
gesteld voor 'non-trade concern'-aspecten (697.000 ha). Het
beschikbare budget per ha 'non-trade concern'-aspect bedraagt
respectievelijk € 656, € 262 en € 164 per ha. Wanneer een historisch
recht of flat rate stelsel gekoppeld wordt aan afroming en herverdeling
op basis van 'non-trade concern'-aspecten, dan krijgen vooral de
gebieden die in Nationale Landschappen liggen, een hogere toeslag.

De herverdeling van de toeslagen over de verschillende gebieden en
regio's, die uit de doorrekening van de varianten naar voren komt, zegt
op zich nog niets over de continuïteit van de landbouw in die gebieden.
Om na te gaan welke effecten de herverdeling heeft, bijvoorbeeld of het
voortbestaan van de landbouw in bepaalde streken in gevaar komt, zou
de verandering in de bedrijfstoeslag aan de hoogte van het bedrijfs-
inkomen moeten worden gerelateerd. Voor een dieper inzicht in de
gevolgen van bepaalde varianten op de bedrijfstoeslagen verdient het
dan ook aanbeveling om ook de verhouding tussen de verandering in de
bedrijfstoeslag en de hoogte van het bedrijfsinkomen te analyseren.
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1.1 Het Gemeenschappelijke Landbouwbeleid
Het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) is het meest zichtbare
beleid van de EU. De helft van het EU-budget, circa € 50 miljard1

(European Commission, CAP monitor 2005), was in 2004 en 2005
beschikbaar voor het GLB van de EU-25. Voor 2006 staat eenzelfde
budget op de begroting.
De oorsprong van het GLB, in het midden van de vorige eeuw, lag in de
weigering van de toenmalige lidstaten om landbouw onder te brengen in
het overeengekomen 'gemeenschappelijke markt' systeem zonder ook
een gemeenschappelijk landbouwbeleid te ontwikkelen. Ze vreesden
voor te lage inkomens voor de agrariërs. Al bij de oprichting van de
Europese Economische Gemeenschap in 1957 is deze aparte status
voor landbouw vastgelegd. Doel van het gemeenschappelijke landbouw-
beleid was vijfledig: hogere productiviteit door optimale inzet van
productiefactoren, een redelijke levensstandaard voor de agrariërs,
stabiele landbouw markten, voldoende voedsel voor de bevolking aan
een redelijke prijs (CAP monitor, 2005). Intussen heeft het GLB een
aantal hervormingen ondergaan, meest recent Agenda 2000 (meer
aandacht voor platteland; uitwerking van GLB in markt- en inkomens-
beleid (pijler 1) en plattelandsbeleid (pijler 2)) en de Mid Term Review van
2003 (loskoppelen van Europese toeslagen en productie; invoeren van
individuele bedrijfstoeslagen en modulatie van pijler 1 naar pijler 2).
Daarnaast is in het najaar van 2005 een akkoord gesloten over de her-
vorming van het suikerbeleid.

Lidstaten hebben een aantal vrijheden bij de invoering van de
voorgestelde hervormingen van 2003. Zo kan bij de bedrijfstoeslagen
onder voorwaarden (tijdelijk) een (beperkte) koppeling gehandhaafd
blijven. Nederland handhaaft voorlopig de slachtpremies voor rundvee
(volwassen dieren, jonge stieren en vleeskalveren) en de zaaizaadsteun
voor lijnzaad. De subsidie voor zetmeelaardappelen blijft voor 60%
gekoppeld. Drogerijen van voedergewassen (gras, luzerne en klaver)
ontvangen het gekoppelde deel van de steun voor gedroogde
voedergewassen. De melk- en zuivelpremies worden pas in 2007
ontkoppeld (Bruins et al., 2006). Ook is er vrijheid in de wijze waarop de
bedrijfstoeslag wordt uitbetaald. Er kunnen verschillende modellen
worden gehanteerd. Het model historisch recht voorziet in
toeslagrechten op basis van de gemiddeld ontvangen steun in de
referentieperiode 2000-2002 welke de agrariër jaarlijks te gelde kan
maken. Het model flat rate berekent toeslagrechten op basis van een
gemiddelde toeslag per ha aan alle bedrijven in een regio. Ook zijn
combinaties van deze modellen mogelijk, of kan in de loop van de tijd
voor een ander model gekozen worden. Nederland heeft momenteel
gekozen voor het model historisch recht met gedeeltelijke koppeling. Op
grond van de huidige Europese regelgeving kan een lidstaat een
eenmaal genomen besluit over de implementatie van de bedrijfstoeslag-
regeling niet meer wijzigen. Toekomstige wijzigingen zullen in een
Raadscompromis moeten geregeld worden.

Inleiding1

1 Maximumbedrag waarvoor betalingsverplichtingen mogen worden aangegaan. Werkelijk bedrag
meestal iets lager.
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1.2 Doel van het project
Nederland ontving in 2004 € 1,4 miljard uit Brussel uit het GLB-budget.
Waar in Nederland is dat geld terecht gekomen: bij welke sectoren en in
welke gebieden? Wat gaat er veranderen in de verdeling van de
financiële stromen over de sectoren en de regio's als er in Nederland
vanaf 1 januari 2006 een aantal hervormingen van kracht wordt
waaronder uitbetaling van de bedrijfstoeslag volgens het model
historisch recht? Komt het merendeel van de bedrijfstoeslagen terecht
bij die sectoren en in die gebieden waarvoor ook nationaal ambities
gelden, zoals de Nationale Landschappen? Zou het aantrekkelijk zijn om
bij de Nationale tussenevaluatie van het GLB in 2009 een ander model
voor uitbetaling te kiezen? Zo ja, welk model en wat zijn dan de effecten
voor sectoren en regio's?

Doel van deze studie is om de ruimtelijke neerslag van de toeslagen van
het GLB in Nederland in beeld te brengen. Dat doen we zowel voor de
situatie in 2004, voor 2006 voor het model historisch recht en de dan
geldende hervormingen in een aantal varianten, en voor het model flat
rate in een aantal varianten. Met name willen we de verschillen in de
ruimtelijke neerslag tussen de modellen in beeld brengen. Deze
ruimtelijke beelden kunnen van dienst zijn bij de discussie in Nederland -
zowel binnen als buiten LNV - over het gewenste betaalmodel van de
bedrijfstoeslagen, de relatie ervan tot de nationale beleidsdoelen, en de
consequenties ervan voor de sectoren en gebieden.

1.3 Afbakening
Bij het in beeld brengen van de subsidies beperken we ons tot de directe
betalingen uit de eerste pijler, aangevuld met de melk- en zuivelgelden,
de suiker- en de zetmeelsubsidies. De geldstromen uit de tweede pijler
laten we achterwege omdat hun omvang in vergelijking met de eerste
pijler, miniem is.

1.4 Leeswijzer
In de volgende hoofdstukken komt aan bod:
Hoofdstuk 2: globale werkwijze. Wat brengen we in beeld en in welke
vorm? Informatie over de regelingen die betrokken worden in de ruimte-
lijke beelden. Met welke bestanden werken we?
Hoofdstuk 3: aanpak ruimtelijke vertaling van de ontvangen bedragen
per regeling naar individuele ontvangers. Toelichting op uitwerking van
varianten.
Hoofdstuk 4: resultaten worden gepresenteerd van de totale directe
steun uit de eerste pijler en van de veranderingen in subsidies in diverse
varianten van betaalwijze.
Hoofdstuk 5: Conclusies.
Hoofdstuk 6: Aanbevelingen.
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In dit hoofdstuk gaan we in op onze werkwijze om de ruimtelijke
verdeling van de GLB-betalingen te bepalen. In paragraaf 2.1 geven we
een overzicht van de verschillende regelingen waarvoor betalingen
worden gedaan. Naast de ruimtelijke verdeling van de betalingen in
2004, werken we verschillende betalingsvarianten uit. Deze worden in
paragraaf 2.2 toegelicht. In paragraaf 2.3 gaan we in op de gebruikte
kaartbeelden en onze berekeningswijze om betalingen per postcode-
gebied te kunnen bepalen. In de laatste paragraaf bepreken we de door
ons gebruikte databestanden.

2.1 Uit te werken regelingen
De directe betalingen inclusief de melk- en zuivelgelden, de suiker- en de
zetmeel subsidies worden in deze studie ruimtelijk in beeld gebracht. De
regelingen betreffen verschillende sectoren en budgetten. Figuur 2.1
geeft een overzicht van de regelingen, inclusief hun omvang in 2004.
In totaal beliepen de betalingen voor alle regelingen in Nederland in
2004 bijna € 1,4 miljard.

Voor de situatie 2004 wordt eerst elke regeling afzonderlijk ruimtelijk in
beeld gebracht. In geval van rechtstreekse betalingen, zijn de bedragen
aan de betreffende ontvanger in zijn postcodegebied2 toebedeeld. In geval
van betalingen aan de verwerkende industrie of een betaalorgaan van de
overheid zoals de productschappen, LNV Dienst Regelingen en Dienst
Landelijk Gebied, is beredeneerd of en zo ja, op welke manier, hoeveel
geld uiteindelijk bij de primaire producenten in het postcodegebied terecht
komt. Nadat per regeling bekend is hoeveel geld in een postcodegebied
terecht komt, zijn de bedragen per regeling per postcodegebied
gesommeerd tot een totaal ontvangen bedrag in het postcodegebied.

2.2 Uit te werken varianten
Behalve de situatie in 2004 worden alternatieve betaalwijzen uitgewerkt.
In overleg met LNV zijn de volgende varianten gekozen:

a) historisch recht (situatie 2006 met dien verstande dat voor melk,
suikerbieten en zetmeelaardappelen alvast wordt uitgegaan van
individuele bedrijfstoeslagen);

b) variant a) waarbij achtereenvolgens 20% en 50% van het historische
recht- budget wordt verdeeld via een puntensysteem aan 'non-trade
concern'- aspecten;

c) variant a) waarbij individuele bedrijfstoeslagen boven € 40.000 per
bedrijf worden afgetopt waarbij het vrijgekomen budget wordt
verdeeld via een puntensysteem aan 'non-trade concern'-aspecten;

d) flat rate (elke ha landbouwareaal in Nederland ontvangt eenzelfde
bedrag);

e) variant d) waarbij achtereenvolgens 20% en 50% van het flat rate-
budget wordt verdeeld via een puntensysteem aan 'non-trade
concern'-aspecten.

Onder 'non-trade concern'-aspecten verstaan we voorlopig:
a) Productie omstandigheden: het al of niet geclassificeerd zijn als

ontvanger van SAN- of SN-subsidie;
b) Landschappelijke kwaliteit: het al of niet geclassificeerd zijn als

Nationaal Landschap;
c) Duurzame productiewijze: het al of niet gecertificeerd zijn als

biologische bedrijf.

Werkwijze2

2 Overal in dit rapport waar postcodegebied staat, wordt bedoeld het vier-cijferige postcodegebied.
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Figuur 2.1  Directe betalingen in de eerste pijler van het GLB inclusief hun omvang in 2004 (in miljoen €).
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Per categorie worden punten verdeeld. Het totale aantal te vergeven
punten in Nederland wordt verdeeld over het budget dat we beschikbaar
hebben gemaakt door afroming in varianten b, c en e.
Historisch recht is af te leiden uit de gemiddeld ontvangen bedragen in
de jaren 2000-2002. Gezien de beperkte veranderingen tussen die jaren
en 2004 wordt de variant historisch recht in deze studie gebaseerd op
de gegevens van 2004.

Flat rate kan op verschillende manieren uitgewerkt worden. Per
sector/teelt, per regio, nationaal per sector of over alle sectoren heen.
Er is een inventarisatie uitgevoerd van de keuzes die andere EU-lidstaten
gemaakt hebben die op dit moment flat rate al hebben ingevoerd (Bruins
et al., 2006). Ook varianten in De Bont et al. (2006) zijn bestudeerd. In
overleg met LNV hebben we er voor gekozen om in deze studie met een
flat rate model te werken, waarbij elke ha landbouwareaal in Nederland
eenzelfde toeslag krijgt (varianten d en e).

Alle varianten zijn ruimtelijk gepresenteerd. Variant flat rate is ook
sectoraal gepresenteerd.

2.3 Ruimtelijke beelden
Er zijn twee typen ruimtelijke beelden gemaakt: hittekaarten en
verschilkaarten.

2.3.1 Hittekaarten
Deze kaartbeelden geven aan waar het meeste (rood=warm) en waar
het minste (blauw=koud) geld ontvangen wordt. Er zijn hittekaarten per
regeling gemaakt. Om dat te realiseren worden per postcodegebied de
ontvangen bedragen in die regeling gesommeerd. Vervolgens worden

de postcodegebieden gerangschikt naar hoogte van het ontvangen
bedrag van hoog naar laag. Daarna worden de postcodegebieden
verdeeld in 5 klassen met telkens 20% van het budget beschikbaar in die
regeling. Dus stel dat in een regeling € 100 miljoen beschikbaar is, dan
vertegenwoordigt elke klasse € 20 miljoen. Vijf kleuren worden gebruikt:
donker rood, licht rood, roze, licht blauw, donkerblauw. De gebieden
met het grootste bedrag krijgen een donkerrode kleur. De gebieden met
het laagste bedrag krijgen een donkerblauwe kleur.
Uiteindelijk worden de bedragen per regeling gesommeerd om een
totaal beeld van de ruimtelijke verdeling voor de directe betalingen in de
eerste pijler te krijgen. Deze werkwijze geldt zowel voor de situatie 2004
als voor de varianten.

2.3.2 Verschilkaarten
Deze kaartbeelden geven het verschil aan tussen de ontvangen EU-
betalingen per ha of per ontvanger in de verschillende varianten t.o.v. de
referentievariant. Als referentie wordt de variant historisch recht
gekozen, in de veronderstelling dat de suiker-, zetmeel- en melk- en
zuivelhervormingen al zijn doorgevoerd. De verschilkaarten worden
evenals de hittekaarten in vijf klassen weergegeven, dit keer variërend
van donkergroen, via lichter groen, lichtgeel, lichtrood en donkerrood.
De donkergroene kleur geeft de gebieden aan die er het meest op
vooruitgaan wat betreft toeslag per ha. De donkerrode kleur geeft de
gebieden aan die er het meest op achteruitgaan wat betreft de toeslag
per ha. De lichtgele kleur geeft de gebieden aan waar nauwelijks
veranderingen optreden.
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2.3.3 Betalingen per postcodegebied, per gemeente, per COROP-
gebied of per provincie

Voor al de varianten zijn de subsidies per ha of per ontvanger per
postcodegebied gepresenteerd. De keuze voor het postcodegebied is
genomen omdat het de meest gedetailleerde informatie geeft over waar
in Nederland verschuivingen zullen optreden. Bovendien is het altijd
mogelijk om de resultaten van de postcodegebieden te aggregeren naar
elke gewenste grotere eenheid: bestuurlijk zoals gemeenten en
provincies, of economisch zoals de COROP-gebieden. Ook aggregatie
naar bijvoorbeeld waterschapsgebieden, vogel- en habitatrichtlijn-
gebieden en reconstructiegebieden zijn mogelijk.

Bij wijze van voorbeeld zijn voor de variant flat rate de veranderingen in
subsidies t.o.v. de variant historisch recht ook in beeld gebracht voor
gemeenten, COROP-gebieden en provincies. De keuze voor een
ruimtelijke indeling moet afgewogen worden in relatie tot de vraag die
dient te worden beantwoord.

2.3.4 Betalingen per ha of per ontvanger
Op elk van de gekozen ruimtelijke schalen kunnen de subsidies per ha
dan wel per ontvanger uitgerekend worden.
Om de betalingen per ha te berekenen wordt gebruik gemaakt van de
gegevens in het bestand Geografische Informatie Agrarische Bedrijven
(GIAB). Het GIAB-bestand bevat x,y-coördinaten van elk agrarisch bedrijf
in Nederland, waaraan de Meitellingsgegevens zijn gekoppeld. Het
ontvangen bedrag per postcodegebied (per regeling en voor het totaal)
wordt eenvoudigweg gedeeld door het totale landbouwareaal in het
postcodegebied. Voor postcodegebieden zonder landbouwareaal
(stadskernen met postbusadressen) wordt het ontvangen bedrag
toegekend aan het eerstvolgende (hoger nummer) postcodegebied.

Heeft een postcodegebied een landbouwareaal kleiner dan 1 ha, dan
wordt het areaal vastgezet op 1 ha. Dat doen we om te voorkomen dat
het ontvangen bedrag per ha extreem hoog wordt.
Het voordeel van presentatie per ha per postcodegebied vergeleken met
de resultaten per postcodegebied (of andere schaal) is dat de omvang
van het gebied niet meer bepalend is voor de hoogte van het budget.
Postcodegebieden zijn namelijk niet gelijk in oppervlakte.

Ontvangers van directe toeslagen zijn primaire producenten. Om de
subsidie per ontvanger te berekenen, moeten we echter voor drie
regelingen (melk en zuivel, suiker, zetmeel, zie hoofdstuk 3) waarvan de
subsidie bij de industrie of handel terecht komt, een vertaling maken
naar primaire producenten uit het GIAB-bestand. De ontvangers op basis
van het GIAB-bestand worden gekoppeld aan de ontvangers op basis van
het LNV-bestand met de subsidiegegevens op basis van hun UBN-
nummer (unieke bedrijfs nummer). Vervolgens moeten per ontvanger
met eenzelfde UBN-nummer de bedragen per regeling opgeteld worden.
Het merendeel van de ontvangers van melk- en zuivel-, suiker- en
zetmeelsubsidies zullen ook andere subsidies ontvangen, zoals
maïspremie, graanpremie etc. Na koppeling van de GIAB-ontvangers
(36.331) aan de LNV-ontvangers bleken er 2491 GIAB-ontvangers niet in
het LNV-bestand voor te komen. Het zijn de ondernemers die alleen
melk- en/of suiker- en/of zetmeelpremie ontvangen. Ze zijn vervolgens
toegevoegd aan het LNV-bestand.

2.3.5 Sectorale beelden
Voor de varianten historisch recht en flat rate worden sectorale beelden
gegeven. Daartoe wordt uitgerekend welk bedrag naar welk bedrijfstype
en welke sector gaat in beide varianten. Daartoe worden de ontvangers
in de database van LNV gekoppeld aan de ondernemers in het GIAB-
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bestand. Op die manier kan elke ontvanger van EU-betalingen getypeerd
worden. De typologie van bedrijven en sectoren is gebaseerd op de
NEG-typering 2003 van het LEI en is onderdeel van het GIAB-bestand.
Met name de verandering in de toeslag (in €) wordt in beeld gebracht.
Na koppeling van de LNV-ontvangers aan het GIAB-bestand bleken er
circa 6.300 LNV-ontvangers niet terug te vinden in het GIAB-bestand en
dus niet sectoraal te typeren. Dat zijn enerzijds 6.200 kleine, niet-
meitellingsplichtige bedrijven (dus < 3 NGE) die gezamenlijk circa € 6
miljoen ontvangen en anderzijds 100 grote bedrijven en coöperaties die
samen € 39,5 miljoen ontvangen.

2.4 Bestanden
Gebruikte gegevensbestanden:
- LNV-bestand: dit bestand bevat adresgegevens van ontvangers van

EU-betalingen en de omvang van de betalingen per regeling per
ontvanger. De informatie wordt gegeven voor de begrotingsjaren 16
oktober 1999 tot en met 15 oktober 2004. EU-begrotingsjaren gaan
van 16 oktober tot en met 15 oktober. In geval van de 2004-situatie
zijn de gegevens van 16 oktober 2003 t/m 15 oktober 2004 gebruikt;
historisch recht is in principe gebaseerd op de gemiddelde betalingen
van 2000-2002;

- Geografische Informatie Agrarische Bedrijven (GIAB) bestand: dit
bestand bevat een x,y-coördinaat van elk agrarisch bedrijf, waaraan de
CBS-LEI-Meitellingsgegevens gekoppeld zijn met informatie over ha-
omvang, werkgelegenheid, bedrijfstype, productieomvang, beschik-
baar bij Alterra voor de jaren 1999 t/m 2004;

- Bestand met de grenzen van 4-cijferige postcodegebieden;

- Bestand met gemeentegrenzen (2004), grenzen van COROP-gebieden
(1997) en provinciegrenzen;

- Nationale Landschappenkaart zoals parlementair vastgesteld op
17 februari 2006.
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In dit hoofdstuk worden de regelingen zoals aangegeven in figuur 2.1
uitgewerkt voor de situatie 2004 (paragraaf 3.1-3.7). Meer informatie
over deze en overige marktmaatregelen is te vinden op
http://europa.eu.int/comm/agriculture/markets/index_nl.htm. De uitgangs-
punten voor de varianten zijn gegeven in 3.8.

3.1 Melk- en zuivelproducten: € 652,7 miljoen
Het bedrag van het EU-budget dat Nederland in 2004 voor melk- en
zuivelproducten ontving, beliep € 652,7 miljoen. De marktordening
geldt voor de producten melk en room, karnemelk, yoghurt, wei, boter,
kaas en wrongel, lactose en melksuikerstroop en bereidingen uit melk
voor het voederen van dieren. Betalingen vinden plaats aan de
verwerkende industrie. In Nederland wordt uitbetaald aan circa 900
relaties, waarvan 17 buitenlandse ondernemingen (circa € 14 miljoen).
Het bedrag komt indirect ten goede aan de melkveehouders, die van de
melkverwerkers een hogere prijs per kg melk ontvangen dan de wereld-
marktprijs.

Gevolgde aanpak:
Het Nederlandse melkquotum in 2004 bedraagt 11 miljard kg. Uit GIAB
2004 zijn wel gegevens beschikbaar over het aantal melkkoeien per
bedrijf, maar geen informatie over het melkquotum per bedrijf. Het
Productschap Zuivel publiceert jaarlijks data over het melkquotum per
provincie. Door het melkquotum per provincie te delen door het aantal
melkkoeien per provincie is de melkproductie per koe per provincie
berekend. Door de gekozen vergoeding per kg melk te vermenig-
vuldigen met de melkproductie per koe/provincie is de vergoeding per

Uitgangspunten en veronderstellingen per regeling3
koe per provincie berekend (bijlage 3). Vervolgens hebben we het aantal
koeien per bedrijf per postcodegebied vermenigvuldigd met de
vergoeding/koe en gesommeerd voor het postcodegebied. Dit
resulteert in een totaal ontvangen bedrag per postcodegebied.
Vervolgens zijn de kaartbeelden gemaakt.

Voor de situatie 2004 is gerekend met een bedrag van € 0,06 per kg
melk. Dit bedrag is een aanname en is het verschil tussen de
wereldmarktprijs en de interne prijs voor melk in dat jaar. Voor de variant
historisch recht wordt gerekend met een bedrag van € 0,036 per kg
melk, of 60% van de huidige vergoeding.

3.2 Rundvlees
De gemeenschappelijke marktordening in de sector rundvlees
(Verordening (EG) Nr. 1254/1999 van de Raad) omvat een regeling voor
de interne markt en voor het handelsverkeer met derde landen. De
regeling interne markt maakt onderscheid in rechtstreekse betalingen
(de premie mannelijke runderen, zoogkoeienpremie, slachtpremie), extra
betalingen en betalingen voor openbare en particuliere opslag. Die
laatste 2 categorieën zijn in 2004 niet voorgekomen. De regeling
handelsverkeer met derde landen is in de LNV-database vermeld onder
de naam rundvlees.

3.2.1 Premie mannelijke runderen: € 27,6 miljoen
Het gaat om rechtstreekse betalingen aan rundvleesproducenten die
mannelijke runderen op hun bedrijf houden: stieren en ossen. Voor
stieren wordt éénmaal gedurende het stierenleven een vergoeding
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gegeven, voor ossen tweemaal (dit in tegenstelling tot bv. zoogkoeien
waarvoor jaarlijks premie kan aangevraagd worden). De premie per stier
bedraagt in 2004 € 210, per os € 150. Er moeten minimaal 3 stieren
of 3 ossen aanwezig zijn op het bedrijf om voor premie in aanmerking te
kunnen komen. Het aantal dieren waarvoor premie kan verkregen
worden, wordt begrensd door de veebezetting van maximaal 1,8
grootvee eenheden (GVE) per ha in 2004. Daarnaast is een
extensiveringsbedrag beschikbaar als de veebezetting lager is dan 1,4
GVE per ha (€ 100/stier of os). Nederland heeft gekozen voor een
verdeling van € 80 bij een veebezetting < 1,4 GVE en € 40 bij een
veebezetting van 1,4 - 1,8 GVE per ha. Bijna 5.600 rundvlees-
producenten ontvangen samen € 27,6 miljoen.
Aangezien de premie uitbetaald wordt aan individuele producenten, is de
ruimtelijke neerslag van deze gelden rechtstreeks uit de database te
halen.

3.2.2 Premie zoogkoeien: € 10,6 miljoen
Het gaat om rechtstreekse betalingen aan producenten die zoogkoeien
houden. De premie wordt jaarlijks uitgekeerd (i.t.t. premie mannelijke
runderen) en bedragen € 200 per zoogkoe. Ook voor zoogkoeien geldt
dat het aantal dieren waarvoor premie kan verkregen worden, wordt
begrensd door de maximale veebezetting van 1,8 GVE/ha en is een
extensiveringsbedrag beschikbaar. Er moeten minimaal 3 zoogkoeien
aanwezig zijn op het bedrijf om voor premie in aanmerking te kunnen
komen. Om en bij de 4.600 relaties ontvangen samen € 10,6 miljoen.
Aangezien de premie uitbetaald wordt aan individuele producenten, is de
ruimtelijke neerslag van deze gelden rechtstreeks uit de database te
halen.

18
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3.2.3 Slachtpremie: € 89,5 miljoen
Producenten die runderen op het bedrijf houden, komen in aanmerking
voor een slachtpremie. Die geldt voor stieren, ossen, koeien en vaarzen
van minstens 8 maanden oud en bedraagt € 80 per dier. De premie
geldt ook voor kalveren van minstens 1 en maximaal 7 maanden oud en
een geslacht gewicht van maximaal 160 kg en bedraagt € 50 per dier.
Ongeveer 40.000 relaties hebben slachtpremies ontvangen, voor een
totaal bedrag van € 89,5 miljoen.
Ook hier wordt de premie uitbetaald aan individuele producenten, en is
de ruimtelijke neerslag van de gelden rechtstreeks uit de database te
halen.

3.2.4 Rundvlees regeling handelsverkeer: € 41,2 miljoen
Het bedrag vermeld onder rundvlees van € 41,2 miljoen, heeft te maken
met de regeling voor het handelsverkeer met derde landen. De ambitie
van de regeling is een gegarandeerde marktprijs voor vlees in eigen
land, die niet negatief beïnvloed wordt door bovenmatige import of die
niet negatief beïnvloed wordt door export aan wereldmarktprijzen.
Zonder dit geld zou de prijs die producenten ontvangen zakken. De
premie wordt niet rechtstreeks uitbetaald aan individuele producenten,
en is dus niet rechtstreeks uit de database te halen.

Gevolgde aanpak:
Dit bedrag hebben we verdeeld onder de 40.367 ontvangers van
slachtpremie in de veronderstelling dat het om dezelfde dieren gaat als
onder slachtpremie (te koop aangeboden bij slachterij of voor uitvoer)
(zie 3.2.3). Het bedrag wordt evenredig aan de ruimtelijke verdeling van
slachtpremie verdeeld, maar qua omvang dus slechts de helft (€ 41,2
miljoen versus € 89,5 miljoen).
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3.3 Schapen- en geitenvlees
De gemeenschappelijke ordening voor schapen- en geitenvlees
(verordening (EG) Nr. 2529/2001 van de Raad) omvat een regeling voor
de interne markt en een regeling voor het handelsverkeer. De regeling
interne markt maakt onderscheidt in rechtstreekse en aanvullende
betalingen (premie ooien) en particuliere opslag. De regeling voor
handelsverkeer met derde landen betreft een gegarandeerde marktprijs
voor vlees in eigen land.

3.3.1 Premie ooien: € 14,0 miljoen
Onder de regeling premie ooien zijn de rechtstreekse en aanvullende
betalingen aan producenten van ooien en geiten bedoeld. Het zijn dus
directe betalingen aan circa 14.500 producenten in Nederland. Het
ontvangen bedrag in 2004 bedraagt € 14 miljoen.
De premie per ooi bedraagt € 21, de premie per geit € 16,80. Er
moeten minimaal 10 ooien (10 geiten) op het bedrijf aanwezig zijn om
voor premie in aanmerking te kunnen komen.
Omdat de premie uitbetaald wordt aan individuele producenten, is de
ruimtelijke neerslag van de gelden rechtstreeks uit de database te halen.

Particuliere opslag schapen- of geitenvlees komt niet voor in 2004.

3.3.2 Handelsverkeer met derde landen
Ook deze regeling is niet van toepassing in 2004.

3.4 Suiker en monetaire maatregelen: € 103,8 miljoen
De marktordening voor suiker is in 1968 opgezet om het inkomen van
producenten te ondersteunen en om de EU zelfvoorzienend te maken
voor suiker. Op dit moment geldt de EU-regeling No. 1260/2001.

Nederland heeft een suikerquotum van 872.000 ton, waarvan 690.000
ton A-suiker en 182.000 ton B-suiker. Dat quotum is toebedeeld aan
suikerfabrieken die het vertalen naar leveringsrechten voor
bietenproducenten. De minimumprijs die suikerfabrieken moeten betalen
aan producenten bedraagt € 46,72 per ton A-bieten en € 43,42 per ton
B-bieten. De productie boven het nationale quotum, de C-suiker, wordt
tegen de wereldmarktprijs afgenomen.
In Nederland wordt aan circa 220 relaties een bedrag van € 103 miljoen
uitbetaald (waarvan € 133.000 aan 5 buitenlandse relaties). Van dit
bedrag moet een ruimtelijke verdeling gemaakt worden.

Gevolgde aanpak:
In Nederland worden in 2004 door 14.000 bedrijven circa 97.250 ha
suikerbieten verbouwd (GIAB 2004). Met een gemiddelde productie van
61 ton bieten/ha met een suikergehalte van 17% wordt het beschikbare
suikerquotum fors overschreden. Gemakshalve is er vanuit gegaan dat
alle producenten evenredig bijdragen aan de overschrijding. Het
uitgekeerde bedrag in 2004 van € 103 miljoen voor suiker is gedeeld
door het aantal ha waarop suikerbieten verbouwd worden. Per ha komt
dat neer op € 1.067. Per ondernemer wordt het aantal ha suikerbieten
vermenigvuldigd met dit bedrag. Per postcodegebied worden de
gegevens opgeteld en in kaart gebracht.

Voor de variant historisch recht wordt uitgegaan van de afgesproken
nationale enveloppe voor suiker van € 72 miljoen of 64,42% van het
huidige budget. Per ha suikerbieten komt dat neer op € 687. Het wordt
op dezelfde manier ruimtelijk toebedeeld als in de situatie 2004.
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3.5 Marktmaatregelen granen
De gemeenschappelijke ordening in de sector granen omvat een
regeling voor de interne markt en een regeling voor het handelsverkeer
met derde landen. Gewassen die in aanmerking komen zijn suikermaïs,
zachte tarwe, spelt, rogge, gerst, haver, maïs, sorgho, boekweit, gierst
en kanariezaad. In de overzichten van de relaties die onder markt-
maatregelen granen vallen, komt ook de zetmeelindustrie voor.

3.5.1 Steun voor zetmeelaardappelen: € 66,6 miljoen
Er wordt steun gegeven aan landbouwers die voor de zetmeelproductie
bestemde aardappelen produceren. Het bedrag dat betaald wordt,
geldt voor de hoeveelheid aardappelen nodig voor de productie van 1
ton zetmeel. Het is vastgesteld op € 110,54 voor het verkoopseizoen
2004/2005. Volgende jaren wordt de steun voor 40% ontkoppeld. De
overige 60% blijft gekoppeld en alleen betaald als de zetmeel-
aardappelen daadwerkelijk worden geteeld en geleverd. Het bedrag
wordt dus verlaagd tot € 66,32 per ton. De steun wordt slechts
uitgekeerd voor de hoeveelheid aardappelen waarvoor tussen de
aardappelproducent en de zetmeelfabrikant een teeltcontract is
gesloten. Er is niet precies bekend welke landbouwer voor hoeveel
aardappelen een contract heeft afgesloten.

Gevolgde aanpak:
Via GIAB is het areaal en de ligging van de zetmeelaardappelen in beeld
gebracht. Het budget dat ontvangen wordt door de aardappelzetmeel
verwerkende industrie is gedeeld door het areaal. Het resulterende
bedrag per ha (€ 1.490) is vervolgens per bedrijf met zetmeel-
aardappelen vermenigvuldigd met het bijbehorende areaal en per bedrijf
aan een postcodegebied toegekend.

Voor de variant historisch recht wordt gerekend met een vergoeding van
60% van de huidige vergoeding of € 66,32 per ton zetmeel. De dan
beschikbare enveloppe van € 49 miljoen3 (is 60% van het bedrag in
2004) wordt op dezelfde manier ruimtelijk verdeeld als in de situatie
2004.

3.5.2 Overige zetmeelproducerende gewassen
Voor Nederland zijn de overige zetmeelproducerende gewassen niet
relevant. Het areaal is minimaal. 

3.5.3 Overige marktmaatregelen: € 22,9 miljoen
Het resterende bedrag van € 22,9 miljoen betreft voor bijna 100%
exportrestituties. Korrelmaïs uit Frankrijk en tarwe uit Zuid-Duitsland en
Frankrijk komen Nederland binnen en worden hier verwerkt tot zetmeel
en vervolgens op de Europese of wereldmarkt afgezet. Het bedrag komt
bij Nederlandse verwerkers terecht, maar kan dus niet aan Nederlandse
hectares gekoppeld worden (H.W.A. Diepenhorst, pers. meded.).

3.6 Oppervlaktesteun akkerbouwgewassen 
Nederland is verdeeld in 2 productieregio's. In productieregio 1 wordt
uitgegaan van een standaardrendement van 7,08 ton per ha, in
productieregio 2 is dat lager, namelijk 4,92 ton per ha. Deze cijfers
gelden voor alle akkerbouwgewassen, uitgezonderd voor maïs, waar in
beide regio's eenzelfde rendement wordt verondersteld van 6,66
ton/ha. Als gevolg van deze verschillende rendementen per regio
verschillen ook de subsidies per regio. In Laser (2004) staan de
voorwaarden voor ontvangen van oppervlaktesteun en de bijbehorende
bedragen.
3 In principe niet terecht want budget van 2004 blijft voorlopig gehandhaaft (Van de Wijnboom,
pers. meded.)
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3.6.1 Oppervlaktesteun eiwithoudende gewassen: € 1,3 miljoen
Hieronder worden verstaan erwten, veld- en tuinbonen, schokkers, niet-
bittere lupinen. De steun per ha bedraagt € 501,61 in regio 1 en
€ 365,33 per ha in regio 2. Omdat de premie rechtsreeks wordt
uitbetaald aan de producenten, is de ruimtelijke neerslag uit de database
te halen.

3.6.2 Oppervlaktesteun granen: € 75,9 miljoen
De hoogte van de subsidie voor granen verschilt per productieregio en
bedraagt € 446,04 per ha in regio 1 en € 308,96 per ha in regio 2. De
oppervlakte van het perceel moet > 0,3 ha zijn om in aanmerking te
komen voor subsidie. Dit geldt per gewas: tarwe, rogge, gerst, haver,
graansorgho, boekweit, gierst, kanariezaad, triticale, quinoa en teff.
Omdat de premie uitbetaald wordt aan individuele producenten, is de
ruimtelijke neerslag van de gelden rechtstreeks uit de database te halen.

3.6.3 Oppervlaktesteun lijnzaad: € 2,3 miljoen
De hoogte van de subsidie voor lijnzaad verschilt per productieregio en
bedraagt € 446,04 per ha in regio 1 en € 308,96 per ha in regio 2.
Omdat de premie uitbetaald wordt aan individuele producenten, is de
ruimtelijke neerslag van de gelden rechtstreeks uit de database te halen.

3.6.4 Oppervlaktesteun maïs: € 80,0 miljoen
De hoogte van de subsidie bedraagt € 419,58 per ha maïs en is
dezelfde voor heel Nederland. Voorwaarde is dat de oppervlakte van het
perceel waarop maïs wordt geteeld minimaal 0,3 ha moet zijn.
Omdat de premie uitbetaald wordt aan individuele producenten, is de
ruimtelijke neerslag van de gelden rechtstreeks uit de database te halen.
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3.6.5 Oppervlaktesteun oliehoudende zaden: € 0,3 miljoen
De hoogte van de subsidie voor oliehoudende zaden (kool- en raapzaad,
sojabonen en zonnebloempitten) verschilt per productieregio en
bedraagt € 446,04 per ha in regio 1 en € 308,96 per ha in regio 2.
Omdat de premie uitbetaald wordt aan individuele producenten, is de
ruimtelijke neerslag van de gelden rechtstreeks uit de database te halen.

3.6.6 Oppervlaktesteun verplichte braak: € 8,4 miljoen
Er is sprake van verplichte braak als een producent subsidie aanvraagt
voor een oppervlakte die nodig is om > 92 ton te produceren. Dus dat
wil zeggen in productieregio 1 voor een oppervlakte groter dan 12,99
ha akkerbouwgewas en in productieregio 2 voor een oppervlakte groter
dan 18,69 ha akkerbouwgewas, of in een van beide regio's voor een
oppervlakte groter dan 13,81 ha maïs. Er zijn verschillende manieren
waarop percelen kunnen braakgelegd worden: de 10 meter -braak,
zwarte braak, braak met non-food/non-feed-gewassen (eenjarig of
meerjarig) en braak met voederleguminozen (Laser, 2004). De
vergoedingen per ha bedragen respectievelijk € 446,04 en € 309,96
in regio 1 en regio 2, uitgezonderd voor zwarte braak. Daar zijn de
bedragen € 334,53 respectievelijk € 232,47. Omdat de premie
uitbetaald wordt aan individuele producenten, is de ruimtelijke neerslag
van de gelden rechtstreeks uit de database te halen.

3.6.7 Oppervlaktesteun vezelgewassen: € 2,4 miljoen
De hoogte van de subsidie voor vezelgewassen (vezelvlas en
vezelhennep) verschilt per productieregio en bedraagt € 446,04 per ha
in regio 1 en € 308,96 per ha in regio 2. Als subsidie wordt aan-
gevraagd, kan vervolgens ook de verwerker van vezelvlas aanspraak
maken op een EG-verwerkingssubsidie via HPA.
Omdat de premie uitbetaald wordt aan individuele producenten, is de
ruimtelijke neerslag van de gelden rechtstreeks uit de database te halen.

3.6.8 Oppervlaktesteun vrijwillige braak inclusief set aside:
€ 1,4 miljoen

In alle gevallen staat het de producenten vrij percelen braak te leggen.
De voorwaarden voor vrijwillige braak zijn hetzelfde als voor verplichte
braak. Er is geen beperkingen aan het aantal hectaren dat vrijwillig wordt
braakgelegd. Set aside is een vrijwillige braakregeling die ging vooraf
aan de verplichte braak vanaf 1992. Op set aside percelen staat
meestal tijdelijk bos (voor houtproductie). In beide gevallen wordt
rechtstreeks uitbetaald.

3.7 Overige regelingen
Voor de regelingen groenten en fruit (€ 53 miljoen), overige plantaardige
producten/overige maatregelen (€ 38 miljoen), interventies
visserijproducten (€ 0,5 miljoen) en varkensvlees, eieren, pluimvee en
andere dierlijke producten (€ 9 miljoen) zijn geen ruimtelijke vertaling
gemaakt naar de werkelijk begunstigden. Redenen zijn:

a) groenten en fruit: het bedrag is niet terug te voeren naar de
afzonderlijke gewassen en hun ontvangers. In de regeling wordt
o.a. gesproken over verwerking van tomaten en peren. Het geld
gaat naar de verwerker, die het doorbetaalt aan de producent.
Beide onderhandelen over de prijs, die wordt niet vastgelegd door
de EU;

b) overige plantaardige producten/overige maatregelen: het bedrag is
niet terug te voeren naar de afzonderlijke gewassen en hun
ontvangers;

c) interventies visserij: het bedrag is zeer klein;
d) varkensvlees, pluimvee en andere dierlijke producten: het bedrag is

niet terug te voeren naar de afzonderlijke sectoren en hun
ontvangers;
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circa 40% doorgevoerd. De gebruikte toeslagen voor zuivel, suiker en
zetmeel zijn in vorige paragrafen toegelicht en zijn in het schema
samengevat.

3.8.2 Flat rate
In deze variant wordt een gelijk bedrag per ha landbouwareaal gegeven.
De totale betalingen uit de variant historisch recht wordt gelijkmatig
verdeeld over het totale landbouwareaal. Volgens onze berekeningen
gaat het daarbij om ongeveer 2.046.000 ha landbouwareaal en een
bedrag van bijna € 916,3 miljoen aan betalingen. Het flat rate bedrag
komt dan uit op € 448/ha. Consequentie van de keuze voor flat rate is
dat het te verdelen bedrag ook naar bedrijven gaat die nu geen subsidie
ontvangen. Bij de variant flat rate wordt daarom niet over ontvangers
gesproken, maar eerder over 'potentiële' ontvangers, kortweg bedrijven.
Het aantal 'potentiële' ontvangers is berekend als het maximum van het
aantal bedrijven in een postcodegebied volgens het GIAB-bestand en het
aantal directe ontvangers volgens het LNV-bestand. Het totale aantal
komt uit op circa 90.000 bedrijven.

3.8.3 'Non-trade concern'-aspecten
Onder de 'non-trade concern'-aspecten zijn op dit moment drie
beleidscategorieën meegenomen. 
- De productieomstandigheden: het al of niet geclassificeerd zijn als

ontvanger van compensaties uit de Subsidieregeling Agrarisch
Natuurbeheer (SAN) en Subsidieregeling Natuurbeheer (SN) (kaart 1a).

Uit de EU-bestanden zijn de bedrijven geselecteerd die rechtstreeks SAN
of SN-compensaties ontvangen. SAN geeft een vergoeding voor het
handhaven van de natuurlijke handicaps in het landschap of voor behoud
en ontwikkeling van natuurlijke en landschappelijke waarden op

24

De regelingen uit de tweede pijler zijn, vergeleken met de regelingen uit
de eerste pijler, qua omvang beperkt (€ 68 miljoen in 2004), zij het dat
dit bedrag door Nederland wordt ge-cofinancierd. Tweede pijler-
regelingen worden verder niet in de analyse betrokken.

3.8 Uitgangspunten voor varianten
Behalve de ruimtelijke verdeling van de betalingen volgens de situatie in
2004 zijn twee basisvarianten uitgewerkt, namelijk historisch recht en
flat rate. Binnen deze twee varianten wordt vervolgens weer gevarieerd
door een koppeling te leggen met 'non-trade concern'-aspecten.

3.8.1 Historisch recht
In deze variant veronderstellen we een stelsel van individuele
bedrijfstoeslagen in 2006, die zijn gebaseerd op de referentieperiode
2000-2002. Het gemiddelde voor 2000-2002 is vergelijkbaar met de
gegevens voor 2004. Daarom zijn voor de variant historisch recht de
gegevens voor 2004 gebruikt, met uitzondering van zuivel, suiker en
zetmeel. Voor deze drie regelingen is, vooruitlopend op de verwachte
hervormingen in de periode 2006-2009, een verwachte korting van

Betalingen voor

Melk- en zuivel (€/kg)

Suiker (Miljoen €)

Zetmeel (€/ton zetmeel)

Situatie 2004

0,06

104

110,54

Variant historisch recht

0,036

72

66,32
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landbouwgronden. SN voorziet in de instandhouding dan wel
ontwikkeling van bestaande natuur respectievelijk (op)nieuw in te richten
natuur in gebieden met de hoofdfunctie natuur of bos. Het totale areaal
in beheer bij directe ontvangers van SAN- of SN subsidie bedraagt
180.000 ha.

- Landschappelijke kwaliteit: het al of niet geclassificeerd zijn als
Nationaal Landschap (kaart 1b). 

In februari 2006 is ook de Eerste Kamer akkoord gegaan met de Nota
Ruimte. Dat heeft wel nog geleid tot een aanpassing van de Nationale
Landschappen (inclusief Hoekse Waard, exclusief gebied in Friesland).
Het gaat om een totaal areaal van 465.000 ha.

- Duurzame productiewijze: het al of niet gecertificeerd zijn als
biologische bedrijf (kaart 1c).
Bedrijven die volgens het GIAB-bestand biologisch zijn, zijn geselecteerd.
Het gaat om een areaal van 52.000 ha.

Per categorie worden punten verdeeld. Het totale aantal te vergeven
punten in Nederland wordt verdeeld over het budget dat via afromen
(modulatie) beschikbaar is gekomen in de diverse varianten. In deze
studie heeft elke ha met 'non-trade concern'-aspecten 1 punt gekregen.
Er is dus geen weging aangebracht tussen de verschillende categorieën.
Ook zijn uitsluitend de bovengenoemde categorieën onderscheiden. Een
ha die zowel biologisch is, in een nationaal landschap ligt, en natuurlijke
handicaps in stand houdt, krijgt 3 punten.

Kaart 1a. Landbouwareaal (ha) in beheer bij SAN/SN ontvangers per
postcodegebied, 2004.

<= 50 ha
50 - 125 ha
125 - 300 ha
300 - 1000 ha
>1000 ha
Geen ha landbouwareaal in 4PC-gebieden
Gemeentegrens (2004)
Provinciegrens

Legenda
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Kaart 1b. Landbouwareaal (ha) in Nationale Lnadschappen per
postcodegebied, 2004.

Kaart 1c. Landbouwareaal (ha) op gecertificeerde biologische bedrijven per
postcodegebied, 2004.

<= 50 ha
50 - 125 ha
125 - 300 ha
300 - 1000 ha
>1000 ha
Geen ha landbouwareaal in 4PC-gebieden
Gemeentegrens (2004)
Provinciegrens

Legenda
<= 50 ha
50 - 125 ha
125 - 300 ha
300 - 1000 ha
>1000 ha
Geen ha landbouwareaal in 4PC-gebieden
Gemeentegrens (2004)
Provinciegrens

Legenda
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Kaart 1d. Landbouwareaal (ha) met aandacht voor 'non-trade concern'-aspecten
per postcodegebied, 2004.

In deze studie worden 698.207 punten verdeeld, overeenkomend met
het totale aantal ha in de drie onderscheiden categorieën (kaart 1d).
Consequentie van deze aanpak is dat van het eventueel te herverdelen
geld iets meer dan 25% naar SAN/SN gebieden gaat, bijna 67% naar de
Nationale Landschappen en 7,5 % naar de biologische bedrijven. 

Het budget dat beschikbaar gesteld wordt voor 'non-trade concern'-
aspecten is op twee manieren tot stand gekomen: via de kaasschaaf,
waarbij 20 of 50% van het totaal aan directe betalingen wordt
afgeroomd en herverdeeld; of via de ontvangers, waarbij ontvangers die
meer dan € 40.000 aan subsidie ontvangen worden afgetopt. Het totale
afgetopte bedrag wordt vervolgens herverdeeld.

<= 50 ha
50 - 125 ha
125 - 300 ha
300 - 1000 ha
>1000 ha
Geen ha landbouwareaal in 4PC-gebieden
Gemeentegrens (2004)
Provinciegens

Legenda
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- 27% van de ontvangers op één regeling een beroep doet maar dat
er ook elf ontvangers zijn die op tien regelingen een beroep doen
(zie schema);

- de meest populaire regeling de slachtpremieregeling is, waarop
40.400 ondernemers een beroep doen; gevolgd door de regeling
oppervlaktesteun maïs met 30.700 ontvangers;

- er 3330 ondernemers meer dan € 40.000 ontvangen en 14 meer
dan € 1 miljoen aan directe betalingen ontvangen. Deze 14 onder-
nemers zijn in principe primaire producenten;

- er bijna 70.000 ontvangers (92%) bekend zijn via het GIAB-bestand.
De grootste ontvanger (> € 1 miljoen) is een hakvruchtenbedrijf in
het oosten van het land. In de top vijf zitten verder twee kalver-
mesterijen en twee graasdierbedrijven.

4.2 Situatie 2004
Kaart 2 geeft de ruimtelijke verdeling van de directe betalingen uit de
eerste pijler van het GLB in postcodegebieden in 2004, uitgedrukt in €
per ha landbouwareaal. Het totale budget aan directe betalingen in de
eerste pijler bedraagt € 1.239 miljoen. Deze betalingen komen terecht
op zo'n 2,021 miljoen ha landbouwareaal. In de kaart worden vijf
groepen van postcodegebieden onderscheiden op basis van het
ontvangen bedrag per ha en het beslag dat ze op het totale budget
leggen. De donkerblauwe gebieden ontvangen een relatief laag bedrag
per ha en zijn samen goed voor een vijfde deel van het budget. De rode
gebieden ontvangen daarentegen het hoogste bedrag per ha, maar
gezamenlijk ook maar een vijfde van het budget. Volgens deze werkwijze
zijn er dus meer donkerblauwe ha landbouwareaal dan rode ha.

4
4.1 Algemeen
Uit het overzicht van EU-betalingen voor het GLB aan Nederland blijkt
dat:

- er 32 regelingen onder de eerste pijler onderscheiden zijn waarvoor
in het jaar 2004 daadwerkelijk uitbetaald is;

- er 19 daarvan gerelateerd zijn aan directe betalingen (inclusief melk-
en zuivel, suiker en zetmeel). De overige betreffen interventie- en
restitutiebetalingen;

- het totale budget voor de 19 regelingen met directe betalingen in
2004 circa € 1,2 miljard bedraagt en ruim de helft daarvan, € 650
miljoen, naar zuivel gaat. Voor interventie- en restitutiebetalingen is
circa € 300 miljoen beschikbaar;

- er circa 75.900 ontvangers van directe betalingen zijn. Het zijn
primaire producenten. Circa 525 ontvangers wonen in het
buitenland;

1
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Uit kaart 2 en tabel 4.1 valt af te lezen dat de postcodegebieden met de
hoogste betalingen per ha (de donkerrode gebieden) zo'n 10% van het
landbouwareaal beslaan (222 duizend ha). Het gaat dan m.n. om de
Veenkoloniën (zetmeelaardappelen en suikerbieten), de Gelderse Vallei
(kalversector), en enkele gebieden in Noord-Brabant, Friesland en
Overijssel (melkveehouderij inclusief maïs). Deze postcodegebieden
ontvangen minstens € 880/ha landbouwareaal. Gemiddeld (voor
gebieden met minstens 10 ha landbouwareaal) komt de betaling uit op
€ 1.110/ha met uitschieters tot meer dan € 10.000/ha. Deze
uitschieters zijn te wijten aan een zeer gering aantal ha in het
postcodegebied waar de agrarische bedrijven hun postadres hebben.
Hun gronden liggen vermoedelijk in de naastliggende postcodegebieden
maar hiervoor is in de berekeningen niet gecorrigeerd. De
postcodegebieden met de laagste betalingen per ha (de donkerblauwe
gebieden) bestrijken zo'n 37% (750 duizend ha) van het totale
landbouwareaal. Deze gebieden liggen vooral in Noord-Holland, het
westelijk deel van Zuid-Holland, Zeeland, het rivierengebied, Flevoland,
Limburg en het noorden van Friesland en Groningen. Elke ha
landbouwareaal ontvangt hier gemiddeld € 330/ha tot een maximum
van € 520/ha. Het zijn voornamelijk akkerbouw- en tuinbouwgebieden
en gebieden met permanente teelten. Andere gebieden, zoals het
Groene Hart, weidegebieden in Utrecht, Gelderland en Overijssel en
delen van het noorden ontvangen een bedrag tussen deze uitersten in.

Kaart 2. Totale directe betalingen uit de eerste pijler van het GLB in
postcodegebieden, 2004 (€/ha landbouwareaal).

Eerste quintiel: < € 520/ha 
Tweede quintiel: € 520 - € 680/ha
Derde quintiel: € 680 - € 780/ha
Vierde quintiel: € 780 - € 880/ha
Vijfde quintiel: > € 880/ha
Geen subsidie in 4PC-gebied
Gemeentegrens (2004)
Provinciegrens

Legenda
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Kaart 3 geeft de ruimtelijke verdeling van de directe betalingen uit de
eerste pijler van het GLB in postcodegebieden in 2004, uitgedrukt in
€/ontvanger. Het bedrag aan directe betalingen uit de eerste pijler van
€ 1.239 miljoen komt terecht bij 75.391 ontvangers (tabel 4.1). De
groep met de hoogste betalingen bestaat uit zo'n 5.540 ontvangers (7%
van het totaal), die € 30.000 of meer ontvangen. Zij komen vooral voor
in de Veenkoloniën, overige gebieden in het noorden en Flevoland. Meer
dan een derde van het aantal ontvangers (bijna 27.000) zit in de groep
met de laagste betalingen. Zij ontvangen gemiddeld € 9.190, maximaal
€ 12.360. Deze ontvangers bevinden zich in de Gelderse Vallei, Noord-
Limburg en delen van Noord-Brabant.

Kaart 3. Totale directe betalingen uit de eerste pijler van het GLB in
postcodegebieden, 2004 (€/ontvanger).

Eerste quintiel:  < € 12.360/ontv.
Tweede quintiel: € 12.360 - € 15.320/ontv.
Derde quintiel: € 15.320 - € 19.600/ontv.
Vierde quintiel: € 19.600 - € 29.590/ontv.
Vijfde quintiel: > € 29.590/ontv.
Geen subsidie in 4PC-gebied
Gemeentegrens (2004)
Provinciegrens

Legenda
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4.3 Variant historisch recht
Kaart 4 geeft de ruimtelijke verdeling van de directe betalingen uit de
eerste pijler van het GLB in postcodegebieden voor de variant historisch
recht, uitgedrukt in €/ha landbouwareaal. Omdat in deze variant de
hervormingen (korting van circa 40% t.o.v. het budget van 2004) voor
melk- en zuivel, suikerbieten en zetmeelaardappelen al doorgevoerd zijn
zullen de regio's die zwaar leunen op premies en toeslagen voor deze
producten, een lagere toeslag per ha ontvangen. Het totale budget dat
beschikbaar is in deze variant bedraagt € 916 miljoen. 

De groep postcodegebieden met de hoogste toeslagen per ha beslaat
ongeveer 208 duizend ha landbouwareaal (tabel 4.2). Per ha wordt in
deze groep minstens € 630 ontvangen met een gemiddeld bedrag van
€ 880 per ha. Vergeleken met de situatie in 2004 is dat een ver-
mindering van circa € 230/ha (-21%). In de groep postcodegebieden
met de laagste toeslagen per ha, die zo'n 743 duizend ha bevat, wordt
gemiddeld € 250 per ha ontvangen. Dit verschilt € 80/ha (-24%) t.o.v.
de situatie in 2004. In deze variant verschuiven de 'rode gebieden' iets
naar het zuiden vergeleken met de situatie in 2004. 

Tabel 4.1  Aantal ha landbouwareaal, gemiddeld bedrag per ha (€) en bijbehorende ontvangers; aantal ontvangers en gemiddeld bedrag per ontvanger (€) met bijbehorende ha
in elk quintiel, situatie 2004.

1e quintiel
2e quintiel
3e quintiel
4e quintiel
5e quintiel
Totaal Gem.
Totaal

Aantal ha
(*1000)

750
408
340
301
222
2,021 

Gem. bedrag
per ha (€)

330
610
730
825
1,100
610
1,239 miljoen

Bijbeh.
aantal
ontvangers
19,940
17,340
15,060
13,110
9,750
75,391

Bijbeh.
gem. bedrag per
ontvanger (€)
12,414
14,300
16,440
18,910
25,290
16,430
1,239 miljoen

Aantal
ontvangers 

26,970
20,680
14,390
10,530
5,543
75,391

Gem. bedrag per
ontvanger (€)

9,190
11,990
17,200
23,580
44,590
16,430
1,239 miljoen

Bijbeh. aantal
ha (*1000) 

533
421
393
356
318
2,021

Bijbeh.
gem. bedrag
per ha (€)
460
590
630
700
780
610
1,239 miljoen

Situatie 2004
Per ha landbouwareaal

Situatie 2004 
Per ontvanger
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Tabel 4.2  Aantal ha landbouwareaal, gemiddeld bedrag per ha (€) en bijbehorende ontvangers; aantal ontvangers en gemiddeld bedrag per ontvanger (€) met bijbehorende ha
in elk quintiel, variant historisch recht.

1e quintiel
2e quintiel
3e quintiel
4e quintiel
5e quintiel
Totaal Gem.
Totaal

Aantal ha
(*1000)

743
421
355
314
208
2,021

Bijbeh.
aantal
ontvangers
19,100
16,580
15,425
13,700
10,350
75,391

Bijbeh.
gem. bedrag per 
ontvanger (€)
9,590
11,075
11,850
13,390
17,600
12,150
916 miljoen

Aantal
ontvangers 

26,375
10,030
14,600
10,930
5,445
75,391

Gem. bedrag per
ontvanger €)

6,950
10,160
12,550
16,760
33,660
12,150
916 miljoen

Bijbeh. aantal
ha (*1000) 

512
405
408
379
316
2,021

Bijbeh.
gem.bedrag per
ha (€)
360
450
450
480
580
450
916 miljoen 

Gem. bedrag
per ha (€)

245
440
515
585
880
450
916 miljoen

Variant historisch recht
Per ha landbouwareaal

Variant historisch recht
Per ontvanger  

Kaart 5 geeft de ruimtelijke verdeling van de directe betalingen uit de
eerste pijler van het GLB in postcodegebieden voor de variant historisch
recht, uitgedrukt in €/ontvanger. Het bedrag aan directe betalingen uit
de eerste pijler in deze variant, € 916 miljoen, wordt eveneens verdeeld
onder 75.391 ontvangers (tabel 4.2). De groep van ontvangers van de
hoogste betalingen bestaat uit ruim 5400 personen, die € 21.000 of
meer ontvangen, gemiddeld € 33,670 (-25% t.o.v. 2004). De laagste
betalingen komen terecht bij een groep van 26.375 ontvangers, die
gemiddeld € 6,950 ontvangen (-24% t.o.v. 2004) en maximaal € 9.100
ontvangen. De ruimtelijke verdeling wijkt nauwelijks af van die in 2004.

Deze variant wordt als referentie genomen om de alternatieve
betaalwijzen te positioneren wat betreft hun effect op de te ontvangen
bedragen.
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Kaart 5. Totale directe betalingen uit de eerste pijler van het GLB in
postcodegebieden, variant historisch recht (€/ontvanger).

Kaart 4. Totale directe betalingen uit de eerste pijler van het GLB in
postcodegebieden, variant historisch recht (€/ha landbouwareaal).

Eerste quintiel: < € 380/ha 
Tweede quintiel: € 380 - € 480/ha
Derde quintiel: € 480 - € 550/ha
Vierde quintiel: € 550 - € 630/ha
Vijfde quintiel: > € 630/ha
Geen subsidie in 4PC-gebied
Gemeentegrens (2004)
Provinciegrens

Legenda Eerste quintiel: < € 9.100/ontv.
Tweede quintiel: € 9.100 - € 11.350/ontv.
Derde quintiel: € 11.350 - € 14.270/ontv.
Vierde quintiel: € 14.270 - € 20.980 ontv.
Vijfde quintiel: > € 20.980/ontv.
Geen subsidie in 4PC-gebied
Gemeentegrens (2004)
Provinciegrens

Legenda
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4.4 Variant historisch recht in combinatie met 'non-trade
concern'- aspecten

Er zijn circa 698.000 punten te verdelen als alle drie de 'non-trade
concern'-aspecten worden gehonoreerd.

4.4.1 20% van het budget beschikbaar voor 'non-trade concern'-
aspecten

Het budget historisch recht bedraagt € 916,3 miljoen. Twintig % daar-
van is € 183,3 miljoen. Dat bedrag is afgeroomd om specifiek toe te
delen aan de biologische bedrijven, bedrijven in Nationale Landschappen
of bedrijven die aan agrarisch natuurbeheer doen. Voor elke ha die
scoort op één van de onderscheiden aspecten is in deze variant een
bedrag van € 262 beschikbaar. Voor een ha die op twee of drie
aspecten scoort is het dubbele of driedubbele bedrag beschikbaar.

Kaart 6 geeft de verandering t.o.v. de variant historisch recht van
directe betalingen uit de eerste pijler van het GLB in postcodegebieden
in €/ ha landbouwareaal. In gebieden waar in de bedrijfsvoering geen tot
nauwelijks (klein aandeel van de aanwezige ondernemers) aandacht is
voor 'non-trade concern'-aspecten, nemen de betalingen per ha af. Op
zo'n 927.000 ha landbouwareaal wordt € 50 - € 200 minder per ha
ontvangen. In gebieden waar in de bedrijfsvoering (redelijk veel)
aandacht is voor 'non-trade concern'-aspecten gaan de betalingen
omhoog. Bedacht moet worden dat de Nationale Landschappen relatief
zwaar wegen in deze variant: de gebieden waar de betalingen per ha
omhoog gaan vallen dan ook grotendeels samen met de grenzen van de
Nationale Landschappen.

Kaart 6. Veranderingen t.o.v. variant historisch recht in de directe betalingen
uit de eerste pijler van het GLB in postcodegebieden; variant
historisch recht 20% afromen en herverdelen (€/ha landbouwareaal).

< € -200/ha
€ -200 - € -50/ha
€ -50 - € 50/ha
€ 50 - € 200/ha
> € 200/ha
Geen subsidie in 4PC-gebied
Gemeentegrens (2004)
Provinciegrens

Legenda
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Kaart 7 geeft de verandering t.o.v. de variant historisch recht van
directe betalingen uit de eerste pijler van het GLB in postcodegebieden
in €/ontvanger. Met name ondernemers in het noorden en Flevoland
ontvangen in deze variant fors minder.

4.4.2 50% van het budget beschikbaar voor 'non-trade concern'-
aspecten

Het budget historisch recht bedraagt € 916,3 miljoen en wordt in deze
variant voor 50%, € 458,1 miljoen, afgeroomd om toe te delen aan de
biologische bedrijven, bedrijven in Nationale Landschappen of bedrijven
die aan agrarisch natuurbeheer doen. Voor elke ha die scoort op een van
de onderscheiden aspecten is € 656 beschikbaar. Voor een ha die op
twee of drie aspecten scoort, is het dubbele of driedubbele bedrag
beschikbaar.

Kaart 8 geeft de verandering t.o.v. de variant historisch recht van
directe betalingen in de eerste pijler van het GLB in postcodegebieden
in €/ha landbouwareaal. In veel gebieden in het noorden, oosten en
zuidoosten van het land, waar 'non-trade concern'-aspecten geen of
nauwelijks een rol spelen in de bedrijfsvoering, dalen de betalingen per
ha met meer dan € 200. Nog meer uitgesproken dan in kaart 6 gaan
gebieden waar wel aandacht is voor 'non-trade concern'-aspecten er op
vooruit.

Kaart 9 geeft de verandering t.o.v. de variant historisch recht van
directe betalingen in de eerste pijler van het GLB in postcodegebieden
in €/ontvanger. Op deze kaart tekenen de groene contouren van de
Nationale Landschappen zich heel duidelijk af: de hogere betalingen die
ondernemers in de Nationale Landschappen in principe kunnen
ontvangen gaan ten kosten van de betalingen aan ondernemers in de
rest van het land.

Kaart 7. Veranderingen t.o.v. variant historisch recht in de directe betalingen
uit de eerste pijler van het GLB in postcodegebieden; variant
historisch recht 20% afromen en herverdelen (€/ontvanger).

< € -4.000/ontvanger
€ -4.000 - € -1.000/ontvanger
€ -1.000 - € 1.000/ontvanger
€ 1.000 - € 4.000/ontvanger
> € 4.000/ontvanger
Geen subsidie in 4PC-gebied
Gemeentegrens (2004)
Provinciegrens

Legenda
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Kaart 9. Veranderingen t.o.v. variant historisch recht in de directe betalingen
uit de eerste pijler van het GLB in postcodegebieden; variant
historisch recht 50% afromen en herverdelen (€/ontvanger).

37

Kaart 8. Veranderingen t.o.v. variant historisch recht in de directe betalingen
uit de eerste pijler van het GLB in postcodegebieden; variant
historisch recht 50% afromen en herverdelen (€/ha landbouwareaal)

Kaart 8. Veranderingen t.o.v. variant historisch recht in de directe betalingen
uit de eerste pijler van het GLB in postcodegebieden; variant
historisch recht 50% afromen en herverdelen (€/ha landbouwareaal).

< € -200/ha
€ -200 - € -50/ha
€ -50 - € 50/ha
€ 50 - € 200/ha
> € 200/ha
Geen subsidie in 4PC-gebied
Gemeentegrens (2004)
Provinciegrens

Legenda
< € -4.000/ontvanger
€ -4.000 - € -1.000/ontvanger
€ -1.000 - € 1.000/ontvanger
€ 1.000 - € 4.000/ontvanger
> € 4.000/ontvanger
Geen subsidie in 4PC-gebied
Gemeentegrens (2004)
Provinciegrens

Legenda
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4.4.3 Individuele bedrijfstoeslagen > € 40.000 aftoppen voor 'non-
trade concern'-aspecten

In deze variant is gekozen voor een maximale toeslag per bedrijf van €
40.000. Ontvangt een bedrijf meer, dan wordt het meerdere
afgeroomd. Het afgeroomde budget wordt volgens een puntensysteem
verdeeld aan 'non-trade concern'-aspecten. Uit de gegevens blijkt dat in
de variant historisch recht 3329 ondernemers meer dan € 40.000 euro
ontvangen. Bij afromen levert dat een bedrag van € 114,6 miljoen op.
Als dit bedrag wordt verdeeld over de 698.000 te verdelen punten, te
verdienen via aandacht voor 'non-trade concern'-aspecten, is voor elk ha
die aan één van de aspecten voldoet € 164 beschikbaar. Dat is zo'n €
100 minder dan in het geval van een generieke afroming van 20% van
het budget. 

Kaart 10 en kaart 11 geven de veranderingen t.o.v. de variant historisch
recht van directe betalingen uit de eerste pijler van het GLB in
postcodegebieden in €/ha landbouwareaal respectievelijk in €/per
ontvanger. In tegenstelling tot alle andere varianten, geldt in deze variant
dat voor het merendeel van de ontvangers niets verandert. De budgetten
per ontvanger of per ha blijven dus gelijk. Grote ontvangers zitten in de
Veenkoloniën (Oost-Groningen en Oost-Drenthe) en de Gelderse Vallei en
die moeten fors inleveren. Gebieden met ondernemers met aandacht
voor 'non-trade concern' aspecten zijn duidelijk herkenbaar op de kaart.
Zij ontvangen vanwege de herverdeling meer toeslagen dan op basis van
historisch recht.

Kaart 10. Veranderingen t.o.v. variant historisch recht in de directe betalingen
uit de eerste pijler van het GLB in postcodegebieden; variant
historisch recht ondernemers boven € 40.000 afromen en
herverdelen (€/ha landbouwareaal).

< € -200/ha
€ -200 - € -50/ha
€ -50 - € 50/ha
€ 50 - € 200/ha
> € 200/ha
Geen subsidie in 4PC-gebied
Gemeentegrens (2004)
Provinciegrens

Legenda
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Kaart 11. Veranderingen t.o.v. variant historisch recht in de directe betalingen
uit de eerste pijler van het GLB in postcodegebieden; variant
historisch recht ondernemers boven € 40.000 afromen en
herverdelen (€/ontvanger).

< € -4.000/ontvanger
€ -4.000 - € -1.000/ontvanger
€ -1.000 - € 1.000/ontvanger
€ 1.000 - € 4.000/ontvanger
> € 4.000/ontvanger
Geen subsidie in 4PC-gebied
Gemeentegrens (2004)
Provinciegrens

Legenda
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4.5 Variant flat rate
Kaart 12 geeft de verandering t.o.v. de variant historisch recht van
directe betalingen uit de eerste pijler van het GLB in postcodegebieden
in €/ha landbouwareaal. Omdat bij flat rate elke ha eenzelfde bedrag
ontvangt (€ 448), gaan gebieden die op basis van historisch recht (veel)
meer ontvingen dan dit bedrag, er op achteruit. Dat zijn de
Veenkoloniën, de Gelderse Vallei en grote delen van Friesland,
Overijssel, Gelderland, Noord-Brabant en het Groene Hart. Gebieden die
nu veel minder dan € 448/ha ontvangen, gaan er op vooruit. Die
gebieden liggen vooral in Zeeland, grote delen van Noord- en Zuid-
Holland, Flevoland, Limburg en het noorden van Friesland en Groningen. 

Hetzelfde beeld ontstaat als de verandering per 'ontvanger' wordt
uitgebeeld (kaart 13). Opgemerkt moet worden dat het aantal
'potentiële' ontvangers in de variant flat rate groter is dan het aantal in
de variant historisch recht (90.698 versus 75.391). Dit komt omdat de
variant flat rate ook toeslagen toekent aan bedrijven en hectares die nu
geen toeslagen ontvangen.

Kaart 12. Veranderingen t.o.v. variant historisch recht in de directe betalingen
uit de eerste pijler van het GLB in postcodegebieden; variant flat
rate (€/ha landbouwareaal).

< € -200/ha
€ -200 - € -50/ha
€ -50 - € 50/ha
€ 50 - € 200/ha
> € 200/ha
Geen subsidie in 4PC-gebied
Gemeentegrens (2004)
Provinciegrens

Legenda
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Kaart 13. Veranderingen t.o.v. variant historisch recht in de directe betalingen
uit de eerste pijler van het GLB in postcodegebieden; variant flat
rate (€/ontvanger).

Figuur 4.2  Budgetten per sector in de varianten historisch recht en flat rate (miljoen €).

700

Tuinbouw en
blijvende teelt

Hokdieren

historisch recht

Combinaties Akkerbouw Graasdieren

600
500
400
300
200
100

0

flat rate

Niet alleen ruimtelijk treden verschuivingen op, ook tussen sectoren.
Globaal gezien levert de graasdiersector in, ten gunste van alle andere
sectoren (figuur 4.2): het budget voor de gehele graasdiersector is in de
variant flat rate 17% lager dan in de variant historisch recht. In figuur 4.3
wordt meer specifiek per bedrijfstype in beeld gebracht welk
bedrijfstype inlevert en welk er op vooruit gaat in de variant flat rate
t.o.v. de variant historisch recht. De top 5 van bedrijfstypen die het
meest inleveren zijn de sterk gespecialiseerde melkveehouderij-, de
kalverhouderij-, overig rundveehouderij-, de gespecialiseerde hak-
vruchten- en de specialiseerde melkveehouderijbedrijven. De top 5 van
bedrijfstypen die er op vooruit gaan zijn de overig akkerbouw-, de
graasdierhouderij-, de overig graasdier/paardenhouderij-, de overig
hakvruchten- en de graslandbedrijven.

< € -4.000/ontvanger
€ -4.000 - € -1.000/ontvanger
€ -1.000 - € 1.000/ontvanger
€ 1.000 - € 4.000/ontvanger
> € 4.000/ontvanger
Geen subsidie in 4PC-gebied
Gemeentegrens (2004)
Provinciegrens

Legenda
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Figuur 4.3  Verandering in het budget in de variant flat rate t.o.v. variant historisch recht per bedrijfstype (miljoen €).
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4.6 Variant flate rate in combinatie met 'non-trade concern'-
aspecten

In deze variant zijn er circa 698.000 punten te verdelen als alle drie de
'non-trade concern'-aspecten worden gehonoreerd. Omdat het totale
budget in geval van flat rate hetzelfde is als bij historisch recht, blijft ook
het te beschikbare budget per punt hetzelfde, namelijk € 262/ha
(= 1 punt) als 20% wordt afgeroomd, en € 656/ha (= 1 punt) als 50%
wordt afgeroomd.

4.6.1 20% van het budget beschikbaar voor 'non-trade concern'-
aspecten

In plaats van het flat rate bedrag van € 448/ha ontvangt elke ha 20%
(€ 90) minder, namelijk € 358/ha. Vervolgens krijgt elke ha die scoort
op een 'non-trade concern'- aspect er € 262 per aspect bij. Kaart 14
geeft de verandering t.o.v. de variant historisch recht van directe
betalingen in de eerste pijler van het GLB in postcodegebieden in €/ha
landbouwareaal. Gebieden waar geen of nauwelijks (klein aandeel van de
aanwezige ondernemers) aandacht is voor 'non-trade concern'-aspecten,
verliezen Europese betalingen. Gebieden waar (redelijk veel) aandacht is
voor 'non-trade concern'-aspecten zijn duidelijk herkenbaar in de kaart.

Kaart 14. Veranderingen t.o.v. variant historisch recht in de directe betalingen
uit de eerste pijler van het GLB in postcodegebieden; variant flat
rate 20% afromen en herverdelen (€/ha landbouwareaal).

< € -200/ha
€ -200 - € -50/ha
€ -50 - € 50/ha
€ 50 - € 200/ha
> € 200/ha
Geen subsidie in 4PC-gebied
Gemeentegrens (2004)
Provinciegrens

Legenda
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Hetzelfde beeld ontstaat als de veranderingen per potentiële ontvanger
wordt uitgebeeld (kaart 15): het noorden, oosten en zuidoosten van het
land gaat er sterk op achteruit ten gunste van het midden en westen van
het land.

4.6.2 50% van het budget beschikbaar voor 'non-trade concern'-
aspecten

In plaats van het flat rate bedrag van € 448/ha ontvangt elke ha de helft
minder, namelijk € 224/ha. Vervolgens is voor elke ha die scoort op een
'non-trade concern'-aspect € 656 per aspect beschikbaar. Kaart 16
geeft de verandering t.o.v. de variant historisch recht van directe
betalingen uit de eerste pijler van het GLB in postcodegebieden in €/ha
landbouwareaal. Gebieden waar geen of nauwelijks aandacht besteed
wordt aan 'non-trade concern'-aspecten, gaan er behoorlijk op achteruit.
Nog meer uitgesproken dan in kaart 7 gaan gebieden waar wel aandacht
is voor 'non-trade concern'-aspecten er op vooruit.

Hetzelfde beeld ontstaat als de verandering per potentiële ontvanger
wordt uitgebeeld (kaart 17).

Kaart 15. Veranderingen t.o.v. variant historisch recht in de directe betalingen
uit de eerste pijler van het GLB in postcodegebieden; variant flat
rate 20% afromen en herverdelen (€/ontvanger).

< € -4.000/ontvanger
€ -4.000 - € -1.000/ontvanger
€ -1.000 - € 1.000/ontvanger
€ 1.000 - € 4.000/ontvanger
> € 4.000/ontvanger
Geen subsidie in 4PC-gebied
Gemeentegrens (2004)
Provinciegrens

Legenda
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Kaart 16. Veranderingen t.o.v. variant historisch recht in de directe betalingen
uit de eerste pijler van het GLB in postcodegebieden; variant flat
rate 50% afromen en herverdelen (€/ha landbouwareaal).

Kaart 17. Veranderingen t.o.v. variant historisch recht in de directe betalingen
uit de eerste pijler van het GLB in postcodegebieden; variant flat
rate 50% afromen en herverdelen (€/ontvanger).

< € -200/ha
€ -200 - € -50/ha
€ -50 - € 50/ha
€ 50 - € 200/ha
> € 200/ha
Geen subsidie in 4PC-gebied
Gemeentegrens (2004)
Provinciegrens

Legenda
< € -4.000/ontvanger
€ -4.000 - € -1.000/ontvanger
€ -1.000 - € 1.000/ontvanger
€ 1.000 - € 4.000/ontvanger
> € 4.000/ontvanger
Geen subsidie in 4PC-gebied
Gemeentegrens (2004)
Provinciegrens

Legenda
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4.7 Keuze van ruimtelijke schaal
In voorgaande kaartbeelden zijn de veranderingen in postcodegebieden
per ha of per ontvanger gepresenteerd. In kaarten 18,  19 en 20
worden de veranderingen t.o.v. de variant historisch recht voor de
variant flat rate gepresenteerd op het niveau van gemeenten, COROP-
gebieden en provincies. In vergelijking met kaart 12 waar de ver-
andering per postcodegebied is uitgebeeld, is te zien dat naarmate het
schaalniveau ruimer wordt, het kaartbeeld rustiger wordt. De locale
details worden weggemiddeld, waardoor de omvang van het budget dat
verschuift tussen de gekozen ruimtelijke eenheden afneemt. Terwijl er
op het niveau van postcodegebieden nog circa € 150 miljoen wordt
herverdeeld tussen de postcodegebieden, is het te herverdelen bedrag
op gemeenteniveau gedaald tot € 133 miljoen, tussen COROP-gebieden
tot € 99 miljoen en tussen provincies is het teruggebracht tot circa €
70 miljoen. 

De COROP-gebieden die er het meest op achteruitgaan bij de flat rate
variant zijn Zuidwest-Friesland (€ -177/ha), Oost-Groningen (€ -188/ha)
en Noordoost-Noord-Brabant (€ -189/ha). Ook andere COROP-gebieden
in het noorden en in Overijssel worden geconfronteerd met een sterke
daling van de toeslagen per ha. Vooral de COROP-gebieden in het
verstedelijkte westen en Flevoland, die vanwege het accent op
tuinbouwproductie en andere vrije gewassen in de huidige situatie weinig
toeslagen per ha ontvangen, gaan er bij toepassing van een flat rate
stelsel fors op vooruit. 

Kaart 18. Veranderingen t.o.v. variant historisch recht in de directe betalingen
uit de eerste pijler van het GLB in gemeenten; variant flat rate (€/ha
landbouwareaal).

< € -150/ha
€ -150 - € -40/ha
€ -40 - € 40/ha
€ 40 - € 150/ha
> € 150/ha
Geen subsidie in 4PC-gebied
Gemeentegrens (2004)
Provinciegrens

Legenda
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Kaart 19. Veranderingen t.o.v. variant historisch recht in de directe betalingen
uit de eerste pijler van het GLB in COROP-gebieden; variant flat rate
(€/ha landbouwareaal).

Kaart 20. Veranderingen t.o.v. variant historisch recht in de directe betalingen
uit de eerste pijler van het GLB in provincies; variant flat rate (€/ha
landbouwareaal).

< € -100/ha
€ -100 - € -25/ha
€ -25 - € 25/ha
€ 25 - € 100/ha
> € 100/ha
Geen subsidie in 4PC-gebied
Gemeentegrens (2004)
Provinciegrens

Legenda
< € -75/ha
€ -75 - € -25/ha
€ -25 - € 25/ha
€ 25 - € 75/ha
> € 75/ha
Geen subsidie in 4PC-gebied
Gemeentegrens (2004)
Provinciegrens

Legenda
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Nederland heeft na de recente hervormingen van het GLB per 1 januari
2006 een betaling van bedrijfstoeslag ingevoerd op basis van de
rechten die ondernemers hebben opgebouwd in de referentieperiode
2000-2002. Ook andere wijzen van berekening van de bedrijfstoeslag
zijn mogelijk en kunnen in de toekomst het huidige stelsel vervangen. In
deze studie is in kaart gebracht hoe varianten op de huidige
bedrijfstoeslagen leiden tot ruimtelijke en sectorale verschuivingen van
de toeslagen.

Ruimtelijke verdeling GLB-betalingen hangt samen met aard van de
productie

Het GLB is zo ingericht dat voor sommige producten relatief veel
betalingen in de vorm van toeslagen, premies e.d. worden gedaan terwijl
er voor andere producten nauwelijks of geen betalingen plaats vinden.
De ruimtelijke verdeling van de betalingen uit het GLB-budget volgens de
situatie in 2004 (kaart 2, in €/ha landbouwareaal) laat deze inrichting
van het GLB duidelijk zien: gebieden, waar het accent ligt op de
productie van zetmeelaardappelen (Veenkoloniën), suikerbieten
(Veenkoloniën), melk (Friesland, Noord-Brabant en Overijssel) en
kalfsvlees (Gelderse Vallei), ontvangen relatief veel betalingen, terwijl
gebieden, waar vooral 'vrije gewassen' zoals aardappelen, uien,
groenten, fruit, bollen en bloemen worden geteeld, relatief weinig
betalingen ontvangen. Volgens de situatie in 2004 zijn de agrarische
bedrijven, die de hoogste betalingen ontvangen (kaart 3, in
€/ontvanger), geconcentreerd in de drie noordelijke provincies en

Flevoland. In de Veenkoloniën (Oost-Groningen en Oost-Drenthe) zijn het
vooral bedrijven met hakvruchten (zetmeelaardappelen, suikerbieten), in
Friesland zijn het graasdierbedrijven die behalve melkpremie, ook slacht-
en rundvleespremie ontvangen, en in Flevoland zijn het zowel akkerbouw-
als graasdierbedrijven. Bovendien zijn het relatief grote bedrijven.

Ruimtelijke verdeling GLB-betalingen hangt samen met keuze van variant

Variant historisch recht
In de variant historisch recht wordt uitgegaan van een invoering van de
bedrijfstoeslag anno 2006, waarbij al rekening is gehouden met de
verwachte kortingen van 40% in de zuivel, suiker en zetmeel-
aardappelsectoren. Als gevolg hiervan belopen de te verdelen betalingen
€ 916 miljoen, wat zo'n kwart minder is dan het totaal aan betalingen
volgens de situatie in 2004. Gebieden waar deze productie een grote rol
speelt, ontvangen in de variant historisch recht minder dan in de situatie
2004. Ruimtelijk zien we dat de grootste ontvangers nog steeds in het
noorden en Flevoland geconcentreerd zijn, zij het dat het door hun
ontvangen bedrag lager is dan in 2004 (kaart 5).

Variant historisch recht: afromen en herverdelen
Voor afroming is gewerkt met generieke kortingen van 50 en 20% en
met een aftopping van toeslagen boven € 40,000 per bedrijf. Het aldus
verkregen budget van respectievelijk € 458 miljoen, € 183 miljoen en
€ 115 miljoen, wordt verdeeld als ondernemers in hun bedrijfsvoering
rekening houden met 'non-trade concern'-aspecten. In deze studie zijn

5 Conclusies
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als 'non-trade concern'-aspecten gekozen: locatie in Nationale
Landschappen (465.000 ha); locatie in SAN/SN-gebieden (180.000 ha)
en biologische bedrijfsvoering (52.000 ha), gezamenlijk 698.000 ha.
Door afroming/aftopping komt er in de drie varianten respectievelijk
€ 656, € 262 en € 164 per ha beschikbaar. Omdat de Nationale
Landschappen veruit het zwaarst wegen, zien we in de variant historisch
recht met afroming en herverdeling dat vooral de ontvangers in de
Nationale Landschappen hogere toeslagen krijgen. Bij een generieke
korting gaat dat ten koste van de rest van Nederland; bij een aftopping
van toeslagen boven € 40,000 per bedrijf komt dat vooral voor rekening
van de Veenkoloniën en Flevoland (kaart 6 t/m 11).

Variant flat rate
In deze variant wordt aan elke ha landbouwareaal in Nederland een
toeslag van € 448 toegekend. Gebieden met veel vrije gewassen en
tuinbouwproducten, die in de variant historisch recht geen of weinig
toeslagen krijgen, zien in deze variant hun toeslagen stijgen, terwijl voor
gebieden die in de variant historisch recht een relatief hoge toeslag per
ha genieten, het omgekeerde geldt. Grosso modo betekent een flat rate
stelsel dat gebieden in Noord- en Zuid-Holland, Zeeland, Flevoland en het
noorden van Friesland, Groningen en Limburg erop vooruitgaan ten
koste van de rest van het land: Veenkoloniën, Noord-Brabant, de
Gelderse Vallei, Overijssel en Gelderland. Wanneer een flat rate stelsel
gekoppeld wordt aan afroming en herverdeling op basis van 'non-trade
concern'-aspecten, dan krijgen vooral de gebieden die in Nationale
Landschappen liggen, een hogere toeslag (kaart 12 t/m 17).

Sectorale verschuiving het grootst in graasdiersector

In de variant historisch recht zit de sectorale subsidiehitte bij de
graasdiersector (bijna € 600 miljoen), gevolgd door de akker-
bouwsector (bijna € 170 miljoen) en de combinatiebedrijven (€ 80
miljoen). De hokdiersector (€ 12 miljoen) en de tuinbouw en blijvende
teeltssector (€ 8 miljoen) ontvangen het minst. Bij keuze voor flat rate
in plaats van historisch recht blijft deze volgorde gehandhaafd
(uitgezonderd de laatste 2 verwisselen van plaats), zij het dat globaal de
graasdiersector inlevert (minus € 68 miljoen) ten gunste van de andere
sectoren. 

Al of niet herverdelen is politieke keuze

De huidige ruimtelijke verdeling van de betalingen uit het GLB-budget is
nogal ongelijk. Door te 'spelen' met varianten op de bedrijfstoeslag kan
een andere ruimtelijke en/of sectorale verdeling tot stand worden
gebracht. Uit onze studie komt naar voren dat de gebieden met de
hoogste betalingen per ha en per ontvanger in het noorden liggen
(situatie 2004). Herverdeling van de betalingen gaat dan ook vooral ten
koste van deze gebieden, tenzij er sprake is van een variant waarin deze
gebieden het afgeroomde geld weer terug kunnen verdienen door te
voldoen aan bepaalde voorwaarden of het leveren van overeengekomen
publieke diensten. In de varianten die in deze studie zijn onderzocht,
deed zich dat echter nauwelijks voor.
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Of de ruimtelijke herverdeling van de toeslagen - zoals die voortvloeien
uit verschillende varianten - gewenst is, hangt af van politieke keuzen. Uit
onze studie blijkt dat er volop mogelijkheden zijn om sectoren, gebieden
en/of 'non-trade concern'-aspecten te bevoordelen. Zo kan bijvoorbeeld
door afroming van de toeslagen ten gunste van de Nationale
Landschappen, een aanzienlijke verhoging van de ontvangsten in deze
gebieden optreden. Een 'non-trade concern'-aspect dat we nog niet
hebben onderzocht zou bijvoorbeeld kunnen verwijzen naar 'ligging in
het noorden'. In een dergelijke variant kan een deel van de afgeroomde
betalingen in het noorden daar ook weer worden besteed. 

Er zijn vele varianten op de bedrijfstoeslagen denkbaar. In deze studie
zijn slechts enkele eenvoudige varianten onderzocht. Ingewikkelde
varianten met veel variaties tussen gebieden en of sectoren brengen
veel administratieve rompslomp met zich mee. 

De herverdeling van de toeslagen over de verschillende gebieden en
regio's, die uit de doorrekening van de varianten naar voren komt, zegt
op zich nog niets over de continuïteit van de landbouw in die gebieden.
Om na te gaan of de herverdeling een dusdanig effect heeft dat het
voortbestaan van de landbouw in bepaalde streken in gevaar komt, zou
de verandering in de bedrijfstoeslag aan de hoogte van het bedrijfs-
inkomen moeten worden gerelateerd. Voor een dieper inzicht in de
gevolgen van een bepaalde variant op de bedrijfstoeslagen verdient het
dan ook aanbeveling om de verhouding tussen de verandering in de
bedrijfstoeslag en de hoogte van het bedrijfsinkomen in de analyse te
betrekken. In de Bont et al. (2006) is hiertoe een eerste aanzet gedaan.
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Om de gebruikswaarde van de resultaten voor diverse LNV
beleidsterreinen te vergroten, geven we enkele suggesties t.a.v.
aanvullende overwegingen bij de keuze voor een of andere variant.

Er kan een betere afweging gemaakt worden of en zo ja welk budget
waar wordt ingezet, door:
- ook andere Europese fondsen te betrekken in de ruimtelijke vertaling

van subsidies, o.a. structuurfondsen van ongeveer € 450 miljoen per
jaar (Europese Fonds voor Regionale Ontwikkeling, het Europees
Sociaal Fonds, Financieringsinstrument voor de Oriëntatie van de
Visserij) en POP financiering (circa € 62 miljoen per jaar);

- ook nationale fondsen te betrekken in de ruimtelijke vertaling van
subsidies: o.a. jaarlijkse cofinanciering van POP2 subsidies met circa
€ 200 miljoen, ILG rijksbudget van meer dan € 400 miljoen per jaar.

Het gaat hier weliswaar om investeringssteun in mensen en bedrijven en
projecten en die hebben dus een heel andere aard dan de directe
betalingen in het kader van de eerste pijler. Ook het ILG is veel breder
dan landbouw en kan dus ook niet alleen aan landbouwha gekoppeld
worden. Bovendien zijn deze fondsen niet altijd direct toe te wijzen aan
postcodegebieden. Echter ook bij de melk en zuivel, zetmeel en
suikersubsidies hebben we een vertaling gemaakt van de directe
ontvangers naar de werkelijk begunstigden. Ook bij bovengenoemde
fondsen moet het mogelijk zijn door- en afwentelingseffecten naar
anderen in beeld te brengen.

De gevolgen van subsidieverschuivingen voor de continuïteit van
toeleverende of verwerkende industrie in de diverse sectoren is niet
rechtstreeks uit de gegevens af te leiden. Vooral voor de sectoren die
recent hervormd zijn/worden en waarvan de subsidies vervolgens
rechtstreeks aan primaire producenten zullen uitbetaald worden, zoals
suiker, melk- en zuivel en zetmeel, kunnen de gevolgen groot zijn.

De gevolgen van subsidieverschuiving voor een aantal terreinbeherende
instanties die nu grote bedragen ontvangen, kunnen eveneens groot zijn.
Het zou goed zijn als zij de consequenties voor het beheer van hun
terreinen doordenken en naar alternatieven zoeken.

De gekozen 'non-trade concern'-aspecten zijn niet de enig mogelijke. Na
een inventarisatie van de 'non-trade concern'-aspecten van algemeen
maatschappelijk belang waar geen andere bestuurlijke laag verant-
woordelijkheid voor neemt en dus niemand voor betaalt, zouden de
berekeningen kunnen herhaald worden.

Ten slotte kunnen de berekingen herhaald worden op basis van feitelijk
betaalde steun in volgende jaren, zogauw de data beschikbaar komen.

Aanbevelingen6
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Overzicht EU-regelingen en bijbehorende financiële middelen (in €)
in de periode 2000 tot 2004

2000

€                       -

€      182,262,024 

€       10,529,912 

€                       -

€         3,859,530 

€                       -

€                      

€                  962 

€       20,900,770 

€       38,037,523 

€                       -

€                       -

€                       -

€        8,887,882 

€             58,717 

€                       -

€                       -

€                       - 

€                       -

€                       - 

€                       - 

€                       - 

€                       - 

€                       - 

2001

€                      - 

€     128,434,072 

€       10,458,361 

€         1,146,715 

€         4,414,436 

€                      - 

€                      - 

€               1,124 

€       27,414,571

€       39,582,241 

€      33,601,818 

€             15,083 

€             43,956 

€         3,612,421 

€              19,096 

€                      -  

€              44,940 

€            474,606 

€            686,407

€          1,298,080 

€              81,364 

€            487,918 

€         2,261,737 

€                      -

2002

€             10,620 

€        89,749,792 

€         9,417,494 

€              40,862 

€         4,443,724 

€                      - 

€                      - 

€                   86 

€       23,971,847 

€       30,121,586 

€         4,848,688  

€                      - 

€              25,964 

€                      - 

€              15,272 

€         5,558,961 

€                      - 

€            310,507 

€            698,758 

€           6 60,059 

€              22,250  

€          1,080,491 

€          1,726,801 

€                      - 

2003

€                     - 

€      84,024,840 

€      11,017,140 

€                     - 

€        1,808,341 

€                     - 

€           126,120 

€                     - 

€      25,538,943 

€      47,374,768

€      12,273,520 

€                     - 

€             99,598 

€                     - 

€           382,350 

€           115,078 

€                     - 

€           449,407 

€        1,084,065

€           942,181 

€             59,793 

€           462,926 

€        3,619,176 

€                     - 

2004

€                      - 

€                      - 

€                      - 

€                      - 

€           306,879 

€             90,044 

€             73,094 

€                      - 

€                      - 

€      58,316,186

€        6,431,653 

€                      - 

€                      - 

€                      - 

€           432,916 

€                      - 

€                      - 

€           282,898 

€           818,707

€           253,199 

€             59,377 

€           879,915 

€        3,428,560 

€      99,516,352 

Bijlage 1
EU-Regelingen (pijler 1 wit)

Acties in derde landen - promoties

Akkerbouwgewassen

Andere sectoren of plantaardige produkten

Bosbouw

DEMO

DEMODL

Evaluaties (U99)

Extensivering vleesstierenhouderij

Gedroogde voedergewassen en zaaddragende

leguminosen

Groenten en fruit

Grondverwerving Staat (K-36)

H38c

H38c1a

Interventies varkensvlees

Interventies visserijproducten

Investeringsregeling M&C, VAL/VAB

K9

Landinrichting inrichting recreatiegebieden (S-38f)

Landinrichting inrichting reservaten en

natuurontwikkelingsgebieden (T-38c2)

Landinrichting kavelaanvaarding (K-38d)

Landinrichting milieumaatregelen (T-38-g)

Landinrichting ontsluiting (R-38a)

Landinrichting waterbeheersing (Q-38b)

Marktmaatregelen voor granen

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

102

103
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104

105

106

107

108

109

110

111

112

113

114

115

116

117

118

119

120

121

122

123

124

125

126

127

EU-Regelingen

Melk en zuivelproducten

Melk en zuivelprodukten

Moderniseringsrichtlijn

Openbare opslag boter (OOB)

Openbare opslag magere melkpoeder (OOMMP)

Openbare opslag rundvlees (OORV)

Opkoopregeling kalveren i.v.m. MKZ

Opkoopregeling koeien i.v.m. BSE

Opkoopregeling zeugen i.v.m. MKZ

Oppervlaktesteun eiwithoudende gewassen

Oppervlaktesteun granen

Oppervlaktesteun lijnzaad

Oppervlaktesteun mais

Oppervlaktesteun oliehoudende zaden

Overige plantaardige producten/overige maatregelen

Particuliere opslag boter/room

Particuliere opslag koeien (POKO)

Particuliere opslag varkensvlees

PP letter C Cursussen (C-17)

PP letter I Overige bosbouwmaatregelen (I-08)

PP letter K Herverkaveling (K-09)

PP letter M Afzet van kwaliteitslandbouwproducten

(M-10)

PP letter N Dienstverlenende instanties basiszorg

(N-11)

PP letter O Dorpsvernieuwing, landelijk erfgoed (O-37)

2004

€    652,661,593 

€                      - 

€             444,630 

€      (37,792,555)

€      (14,125,355)

€                       - 

€                       - 

€                       - 

€                       - 

€          1,311,015 

€       75,898,381 

€         2,325,044 

€       79,992,917 

€            314,759 

€       37,707,694 

€         6,175,849 

€                       - 

€         3,255,716 

€            342,914 

€              59,094 

€            132,624 

€              34,937 

€             852,841 

€         6,051,304 

2003

€                     - 

€    645,586,666 

€           578,520 

€              (1,38) 

€           1,200,575 

€             (252,156)

€                       - 

€                       - 

€                       - 

€           795,076 

€       79,021,483 

€        2,448,453 

€       81,317,809 

€           144,623 

€                       - 

€        7,784,716 

€                       - 

€        4,592,416 

€           386,777 

€             54,327 

€           214,099 

€             22,439 

€        1,927,142 

€        4,768,460 

2001

€                      - 

€     444,489,597 

€                       - 

€                       - 

€                       - 

€                       - 

€         5,822,914 

€                 19,751  

€            182,860 

€             457,421 

€       70,160,687 

€             24,436 

€       79,812,517 

€           381,573 

€                       - 

€          7,108,301 

€            220,500 

€            447,145 

€            106,764 

€                       - 

€              64,913 

€            122,145 

€         1,469,145 

€         1,981,210 

2000

€                       - 

€      704,997,429  

€                       - 

€                       - 

€       (9,450,737)

€          (432,807)

€                       - 

€                       - 

€                       - 

€            604,695 

€       56,039,837 

€              54,820 

€       64,980,218 

€            423,302 

€                       - 

€         6,807,632 

€                       - 

€       15,010,599 

€                       - 

€                       - 

€                       - 

€                       - 

€                       - 

€                       - 

2002

€                      - 

€      465,520,242 

€                      - 

€       71,351,550 

€       14,436,598 

€            143,181 

€                       - 

€                       - 

€            108,762 

€            648,365 

€       74,594,639 

€         2,649,333 

€       88,763,629 

€            282,672 

€                       - 

€         8,550,019 

€         1,947,254 

€                       - 

€            122,692 

€                       - 

€                       - 

€              81,356 

€            518,345 

€         3,561,247 
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128

129

130

131

132

133

134

135

136

137

138

139

140

141

142

143

144

145

146

147

148

149

150

151

EU-Regelingen

PP letter P Diversificatie van de bedrijvigheid in de

landbouw (P-12)

PP letter Q Waterbeheer in de landbouw (Q-13)

PP letter R Ontwikkeling en verbetering van

landbouwinfrastructuur (R-14)

PP letter S Bevordering toeristische ambachtelijke

activiteiten (S-15)

PP letter T milieubehoud, land- en bosbouw en

landschapsbeheer (T-16)

Premie mannelijke runderen

Premie ooien

Premie zoogkoeien

Programmas voedselhulp

Promotie- en informatie acties

Promotieacties binnen EU

Promotieacties in derde landen

Promtieacties binnen EU

Promtieacties in derde landen

Provinciaal programma a

Provinciaal programma c

Provinciaal programma g

Provinciaal programma m

Provinciaal programma n

Provinciaal programma p

Provinciaal programma s

Provinciaal programma t

Q35

RBON

2000

€                       - 

€                       - 

€                       - 

€                       - 

€                       -

€       10,329,215

€       15,645,887 

€       10,099,165 

€         3,527,484 

€         4,580,826 

€                       - 

€                       - 

€                       - 

€                       - 

€                       - 

€                       - 

€                       - 

€                       - 

€                       - 

€                       - 

€                       - 

€                       - 

€                       - 

€         5,619,1 

2001

€              45,195 

€         5,353,413 

€            412,864 

€         1,203,528 

€      1 5,602,060

€      1 4,399,441

€       12,381,592 

€         9,734,683 

€         1,967,189 

€         3,751,494 

€                       - 

€                       - 

€                       - 

€                       - 

€             21,354 

€            261,848 

€               1,093 

€             23,710 

€                       - 

€               4,416 

€                       - 

€                       - 

€            411,399 

€         4,034,864 

2002

€              32,464 

€         4,697,592 

€         1,312,008 

€         1,590,127 

€          5,917,671 

€       19,232,158

€         6,207,253 

€       10,131,077 

€         1,767,903 

€            163,968 

€                       - 

€                       - 

€                       - 

€                       - 

€              37,172 

€            136,069 

€              42,135 

€            110,016 

€                       - 

€              67,488 

€                       - 

€              46,152 

€            198,933 

€         3,530,939 

2003

€             (27,04)

€         5,102,537 

€            337,463 

€         2,544,275  

€         9,239,154

€       24,801,950

€       13,620,985 

€       11,262,403 

€         3,051,186 

€                       - 

€                       - 

€                       - 

€         1,402,169 

€              46,871 

€            129,710 

€            372,767 

€              60,783 

€            394,420 

€                       - 

€              63,453 

€              27,361 

€            182,541 

€            164,314 

€         2,171,476 

2004

€            222,239 

€         9,208,626 

€            629,372 

€         3,338,380 

€       13,243,399

€       27,562,187

€       14,040,188 

€       10,625,049 

€                       - 

€                       - 

€            306,498 

€              16,556 

€                       - 

€                       - 

€              27,199 

€            701,540 

€              35,219 

€            534,177 

€               9,518 

€            209,832 

€              51,441 

€            254,464 

€                       - 

€            720,156 
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152

153

154

155

156

157

158

159

160

161

162

163

164

165

166

167

168

169

170

171

172

173

57

EU-Regelingen

Reg. Part. Terreinbeherende Natuurbesch.Org(PNB)

(K-26)

Regeling Bedrijfshervesting en -beëindiging (K-36b)

Restituties voor bepaalde goederen, verkregen door

verwerking landbouwproducten

Rijst

RSBP

RSG

Rundvlees

SAN

SAN + SN (bebossing van landbouwgrond)

SBL

Set aside

Slachtpremie

SN

Steun bijenteelt (honingregeling)

Steun voor aankoop boter door instellingen en

gemeenschappen zonder winstoogmerk (SOBO)

Steun voor boter en boterconcentraat

banketbakkerswerk (BABO)

Steun voor boterconcentraat uit de markt (BRABO)

STOAS

Subsidieregeling gebiedsgericht Beleid onderdeel

diversificatie (P-35-2p)

Subsidieregeling Gebiedsgericht Beleid onderdeel

waterbeheer (Q-35-2q)

Suiker

Suiker en monetaire maatregelen

2000

€                       -

€                       - 

€      150,234,994

€                       - 

€            761,064 

€                       - 

€       60,021,159 

€                       - 

€                       - 

€            987,204 

€          1,290,801 

€                       - 

€                       - 

€            278,941 

€            248,726

€       57,708,122 

€            491,592 

€         1,075,975

€                       

- 

€                       -

€       98,403,838 

€                       - 

2001

€        12,015,366 

€         1,300,564 

€      119,043,839 

€                       - 

€            796,144 

€            573,132 

€       33,950,732 

€         3,496,925 

€            121,834 

€            786,783 

€            393,601 

€      2 8,116,667 

€              51,181 

€            135,081 

€              75,877

€       53,218,592 

€            550,343 

€              (3,857)

€                       -

€                       -

€        83,577,968 

€                       - 

2002

€           2,482,145 

€         2,129,959 

€      117,166,415 

€                       - 

€          1,886,920 

€             677,255 

€        21,104,261 

€         2,095,420 

€            184,197 

€            727,430 

€            370,423 

€       76,120,798 

€              96,435 

€            140,102 

€            125,350

€        54,207,927 

€             765,571 

€                       - 

€                       - 

€                       - 

€        74,612,284 

€                       - 

2003

€         9,236,199

€         2,387,038

€      118,596,356 

€                       -

€         1,645,377 

€            633,157 

€        34,916,469 

€         3,598,685  

€             209,985 

€            737,624 

€            395,560 

€      100,226,595 

€            582,243 

€            155,684 

€            191,132

€       49,699,786 

€            622,602 

€                       -

€              77,337

€            419,074

€        51,300,918 

€                       - 

2004

€          5,140,209 

€         1,485,488 

€                       -

€                      9

€         1,851,996 

€            623,765 

€       41,156,496 

€         5,336,282 

€            269,725 

€            833,364 

€            383,329 

€        89,454,339 

€            407,100 

€            157,200 

€            100,095

€        47,793,792

€            316,904 

€                       -

€             819,935

€         1,284,917

€                       -

€      103,794,565 
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174

175

176

177

178

179

180

181

EU-Regelingen

SZL

Varkensvlees, eieren en slachtpluimvee

Varkensvlees, eieren, pluimvee en andere dierlijke

producten

Verplichte braak

Vezelgewassen

Vezelgewassen en zijderupsen

Voedselprogrammas

Vrijwillige braak

Totaal pijler 1

Totaal pijler 2

Totalen

2000

€              32,470 

€       30,192,808 

€                       -

€         7,995,350 

€                       - 

€        5,946,657 

€                       - 

€                       - 

€ 1,556,708,340

€     12,335,390

€ 1,569,043,729 

2001

€              43,480 

€       11,514,253 

€                       -

€         6,083,374 

€                       - 

€        6,270,198 

€                       - 

€                       - 

€ 1,203,814,513

€     94,858,534

€ 1,298,673,048

2002

€              49,033 

€         5,074,439

€                       - 

€           7,425,851 

€                       - 

€             704,984 

€                       - 

€          1,934,951

€  1,279,538,653

€      51,748,262

€  1,331,286,915 

2003

€             103,120 

€          5,546,675 

€                       -

€          8,215,078 

€                       - 

€         1,559,330 

€                       - 

€         2,112,010 

€ 1,418,700,082

€     69,385,025

€  1,488,085,107 

2004

€               63,861 

€                       - 

€         8,993,363

€         8,378,987 

€          2,382,710 

€                       - 

€             165,861 

€           1,010,410

€ 1,322,629,049

€     67,844,874

€ 1,390,473,924

Bron: LNV-database.
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CO- Bedrijfstypen¹ Akkerbouw Tuinbouw/ Graasdierhouderij Hokdier Onbekend    Combinaties         Totaal-

ROP blijvende absoluut

NR COROPNM ov_ak 131 141 142 144 145 teelt 411 438 444 445 ov_gd

1 Oost-Groningen 1 10 28 8 6 6 2 15 0 1 4 2 1 5 11 1122

2 Delfzijl en omgev 0 9 7 6 5 3 1 35 0 3 10 5 1 10 6 407

3 Overig Groningen 0 3 9 4 4 2 1 37 1 4 15 5 1 11 5 2418

4 Noord-Friesland 0 1 6 1 2 1 1 45 0 5 18 6 1 10 3 3230

5 Zuidwest-Friesland 0 0 1 0 1 1 0 67 1 5 12 4 0 7 1 1398

6 Zuidoost-Friesland 0 0 0 0 0 1 0 60 1 4 16 4 1 10 2 2247

7 Noord-Drenthe 0 1 14 4 4 3 2 28 1 4 14 5 1 10 9 1313

8 Zuidoost-Drenthe 1 2 26 5 8 3 1 20 0 1 7 4 1 9 11 1227

9 Zuidwest-Drenthe 0 1 4 1 2 4 1 40 1 4 16 6 2 13 6 1977

10 Noord-Overijssel 0 1 2 0 1 2 1 47 2 4 14 7 3 10 6 4292

11 Zuidwest-Overijssel 0 1 0 0 1 5 1 41 1 3 15 9 6 8 9 1172

12 Twente 0 1 0 0 0 5 1 38 2 2 15 10 6 8 12 4559

13 Veluwe 0 1 0 0 0 5 0 24 10 4 17 10 6 12 10 4344

14 Achterhoek 0 2 1 1 1 6 1 39 1 2 14 8 6 7 13 6017

15 Arnhem/Nijmegen 0 4 1 2 2 5 3 24 1 3 18 8 5 12 13 1872

16 Zuidwest-Gelderla 0 2 0 1 1 4 6 28 1 4 21 11 2 8 11 1704

17 Utrecht 0 0 0 0 0 2 1 46 3 4 15 9 4 8 8 3568

18 Kop van Noord-Holland 1 1 9 1 7 3 9 29 0 4 14 5 0 7 11 1857

19 Alkmaar en omgeving 0 1 3 1 3 2 6 37 0 6 20 6 0 11 7 579

20 Ijmond 0 1 1 0 1 3 1 39 0 7 25 6 0 13 3 118

21 Agglomeratie Haar 2 0 0 4 0 0 0 30 0 9 33 7 0 13 2 46

22 Zaanstreek 0 0 0 1 1 2 1 40 0 12 22 5 1 12 2 221

23 Groot-Amsterdam 0 1 4 4 6 2 3 32 0 9 22 6 0 9 3 1117

24 Het Gooi en Vecht 0 0 0 0 0 2 0 40 0 10 31 6 0 9 2 315

25 Agglomeratie Leid 0 0 0 0 0 0 2 56 0 7 20 6 0 5 2 275

Percentage bedrijfstypen per COROP-gebiedBijlage 2
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CO- Bedrijfstypen¹ Akkerbouw Tuinbouw/ Graasdierhouderij Hokdier Onbekend    Combinaties         Totaal-

ROP blijvende absoluut

NR COROPNM ov_ak 131 141 142 144 145 teelt 411 438 444 445 ov_gd

26 Agglomeratie 's-G 0 1 1 0 0 2 1 43 0 8 24 9 0 9 3 158

27 Delft en Westland 0 1 0 0 1 2 4 47 0 5 18 4 0 16 2 230

28 Oost-Zuid-Holland 0 1 2 1 2 1 1 49 0 6 15 6 1 10 5 1331

29 Groot-Rijnmond 1 4 7 7 17 4 6 14 0 3 11 4 0 7 13 1609

30 Zuidoost-Zuid-Holland 0 1 0 1 2 1 2 57 1 4 15 5 1 7 4 1280

31 Zeeuwsch-Vlaanderen 1 6 6 11 25 20 2 5 0 1 3 3 0 4 11 1420

32 Overig Zeeland 1 6 5 9 26 12 5 6 0 1 5 3 1 5 16 2030

33 West-Noord-Brabant 1 3 4 2 11 11 7 20 0 1 9 8 3 4 14 2515

34 Midden-Noord-Brabant 1 1 2 1 5 9 3 30 3 2 10 9 8 5 13 2096

35 Noordoost-Noord-Brabant 0 3 1 1 2 9 3 23 2 1 9 9 14 7 14 4852

36 Zuidoost-Noord-Brabant 0 4 1 1 2 10 4 25 2 1 7 8 16 5 14 3714

37 Zuidoost-Noord-Brabant 1 4 3 3 4 7 14 14 1 1 6 5 14 4 19 1896

38 Midden-Limburg 0 4 3 5 5 9 8 11 1 1 8 7 11 5 24 1448

39 Zuid-Limburg 0 4 4 10 8 7 3 17 0 2 12 6 2 10 16 1359

40 Flevoland 1 1 14 1 41 4 4 15 0 0 2 2 0 2 14 2034

Grand Total 0 2 4 2 5 5 3 32 2 3 13 7 5 8 10 75367

¹ toelichting bedrijfstypen:
Akkerbouw
131: maaidorsbare gewassenbedrijven
141: gepsecialiseerde hakvruchtbedrijven
142: graan/hakvruchtbedrijven
144: overige hakvruchtbedrijven
145: overige akkerbouwbedrijven
ov_ak: wegens te weinig bedrijven per type, verschillende typen samengevoegd w.o.

akkerbouwgroentebedrijven

Graasdierbedrijven
411: sterk gespecialiseerd melkveebedrijf 
438: kalvermesterijbedrijf 
444: graslandbedrijf
445: niet elders genoemde graasdierbedrijf
ov_gd: wegens te weinig bedrijven per type, verschillende typen samengevoegd w.o.

gespecialiseerd melkveebedrijf, overig melkveebedrijf, overig rundveebedrijf,
schapenbedrijf, rundvee/schapenbedrijf, geitenbedrijf

      Totaal-

absoluut

1122

407

2418

3230

1398

2247

1313

1227

1977

4292

1172

4559

4344

6017

1872

1704

3568

1857

579

118

46

221

1117

315

275
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Melkproductie per koe per provincie en berekeningswijze
EU-premie per koeBijlage 3

Toelichting kolommen:
Aantal koeien (1): uit GIAB 2004;
Melkquotum (2): Productschap Zuivel;
Kg melk/koe (3): kolom (2)/kolom (1);
EU-premie per kg melk (4): aanname. In berekeningen is ook de waarde 0,036 €/kg gebruikt;
EU-premie per koe (5): kolom (4)* kolom (3). 

Provincie Aantal Melkquotum Kg melk EU premie/ EU-`
melkkoeien 2003/04 per koe kg melk premie/koe

(1000 kg)
(1) (2) (3) (4) (5)

Drenthe 89993 680186 7,558.21 € 0.06     €453
Flevoland 27614 236748 8,573.48 € 0.06 € 514
Friesland 260474 1955074 7,505.83 € 0.06 € 450
Gelderland 227918 1726409 7,574.69 € 0.06 € 454
Groningen 85219 641480 7,527.43 € 0.06 € 452
Limburg 48054 359480 7,480.75 € 0.06 € 449
Noord-Brabant 212887 1630631 7,659.61 € 0.06 € 460
Noord-Holland 79056 576248 7,289.11 € 0.06 € 437
Overijssel 234935 1796184 7,645.45 € 0.06 € 459
Utrecht 82356 631769 7,671.20 € 0.06 € 460
Zeeland 15287 123356 8,069.34 € 0.06 € 484
Zuid-Holland 91309 706942 7,742.30 € 0.06 € 465
Onbekend 519 864 1,664.74 € 0.06 € 100
Totaal 1455621 11065372 7,601.82 € 0.06 € 456
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