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Nota
Inleiding
De behandeling van de Rijksbegroting (Hoofdstuk XIV) voor 1974 in de
Tweede Kamer der Staten-Generaal heeft mij de gelegenheid geboden een
nota toe te zeggen over de intensieve veehouderij. De beraadslagingen in de
Tweede Kamer der Staten-Generaal werden vooral ook ingegeven door de
ongerustheid ten aanzien van bepaalde ontwikkelingen die de intensieve
veehouderij in het laatste decennium te zien heeft gegeven. Daarom wordt
in deze nota behalve op de ontwikkelingen in de bedrijfstak zelf, ingegaan op
een aantal facetten in bredere zin. Met name betreft dit:
- de relatie met milieu- en landschappelijke vraagstukken
- de invloed van de toegepaste produktiemethoden op de kwaliteit van de
produkten, speciaal ten aanzien van volksgezondheidsfacetten
- de gevolgen van de toepassing van min of meer 'gemechaniseerde' produktiemethoden voor het welzijn van de dieren
- de positie van de boer als zelfstandig ondernemer in het kader van de verticale organisatievormen van de produktie.
Opgemerkt moet worden dat de vraagstukken aangaande de ontwikkelingen
en de positie van deze bedrijfstak niet los kunnen worden gezien van de
agrarische sector als geheel. Zulks betekent, dat de visie op de intensieve
veehouderij tevens een onderdeel zal moeten uitmaken van een structuurvisievoor de landbouw op langere termijn zoals deze is aangekondigd inde
Memorie van Toelichting op de begroting van mijn Departement voor het
dienstjaar 1975. In deze nota wordt - in beschrijvende zin - een beeld gegeven van de huidige situatie ten aanzien van de intensieve veehouderij in Nederland. Daarnaast wordt bezien welke toekomstige ontwikkelingen - uit het
oogpunt van deze bedrijfstak - te verwachten zijn, wat gedaan kan worden
om deze ontwikkelingen in juiste banen te leiden en op welke punten overheidsmaatregelen nu al genomen kunnen en moeten worden, bijvoorbeeld
door uitbreiding en aanpassing van wettelijke voorzieningen.
Met deze nota is echter nog slechts één bijdrage tot de opstelling van een
geïntegreerde, belangen afwegende visie gegeven, die de Regering heeft
aangekondigd in de Oriënteringsnota Ruimtelijke Ordening. Deze geïntegreerde visie zal zijn neerslag vinden in de structuurschets van het landelijk
gebied en het derde deel van de Nota Ruimtelijke Ordening III met de daarop
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betrekking hebbende beleidsvoornemens. Hierin zullen ook de vraagstukken
rondom de functie en het gebruik van de landelijke ruimte als geheel een
plaats moeten vinden.
Het is duidelijk dat bij de beschouwingen over de intensieve veehouderij de
relatie mens-dier een rol speelt. Hoewel vanuit diverse cultuurpatronen hierover verschillend wordt gedacht, moet worden geconstateerd, dat in onze
Westerse maatschappij de wens bestaat om vlees te eten. Deze realiteit —
zonder in te gaan op bepaalde levensbeschouwelijke aspecten hiervan - gebiedt te erkennen dat het fokken, houden en slachten van dieren hieraan inherent is. Dit betekent niet dat de mens geen verantwoordelijkheid zou hebben ten opzichte van het dier, de natuur en het milieu. Het gaat erom voor ieder persoonlijk en voor de maatschappelijk als totaliteit de juiste relatie tussen de mens en de natuur te vinden en te bewaren.
Dankzij de toegenomen welvaart in de Westerse wereld en de bereikte efficiency bij de produktie van voedingsmiddelen van dierlijke oorsprong zijn in
onze maatschappij vele consumenten in staat deze produkten op te nemen
in hun dagelijks menu. Een en ander heeft ertoe geleid dat de laatste decennia de vraag naar voedingsmiddelen van dierlijke oorsprong sterk is toegenomen.
Grote delen van ons volk, die nog betrekkelijk kort geleden hoogstens een- a
tweemaal per week vlees aten, eten het nu iedere dag. In de laatste tijden zijn
e r - nietten on rechte - bezwaren tegen onze consumptiemaatschappij 'the
waste society' steeds luider naar voren gebracht. Op morele, maar ook op andere gronden wordt gepleit voor versobering. Wij zijn ons ero.a. van bewust
geworden dat welvaart en welzijn niet identiek zijn, dat onze welvaart de natuur kan aantasten, dat ze de arme volken niet helpt en vaak zelfs min of meer
ten koste van hen verkregen wordt.
Het wereldvoedseltekort brengt velen ertoe - vaak in samenhang met het
v o o r g a a n d e - t e pleiten vooreen beperking van ons vleesgebruik. In deze
nota worden geen voorstellen voor eenzijdige Nederlandse stappen in deze
richting gedaan, o.a. om de volgende redenen:
- vermindering van de produktie van veevoer voor de intensieve veehouderij in Nederland zal nauwelijks een marginale verbetering van de noodsituatie in de derde wereld opleveren. Alleen een mondiale aanpak zou hierin verbetering kunnen brengen. Zulks komt verderop in deze nota naar voren;
- het is haast ondenkbaar - bij de huidige integratie in de EEG - dat ons land
dit losvan zijn EEG-partnerszou doen. Binnen de EEG is er echter zowel regionaal als binnen de verschillende sociale groeperingen.een grote differentiatie
in de vleesconsumptie. Het is duidelijk dat uit beide overwegingen blijkt, dat
alleen in internationaal verband de problemen rond een eventuele beperking van vleesverbruik kunnen worden aangepakt.
De Nederlandse Regering is bereid mee te werken, zo nodig het initiatief te
nemen, voor een studie in internationaal verband, die zou kunnen leiden tot
voorstellen op dit gebied. Hierbij zij aangetekend, dat hierbij zowel de belangen van de in voedselnood verkerende landen als die van de producenten
van vlees en vleesprodukten in het oog dienen te worden gehouden.
Varkens, pluimvee en mestkalveren werden in Nederland vanouds gehouden op het gemengde bedrijf. Deze veehouderij werd als regel bedreven als
nevenactiviteit naast de rundveehouderij en/of akkerbouw. Door de technische ontwikkeling is ook in de landbouw de produktiviteit per man sterk toegenomen. Dit heeft enerzijds geleid tot een sterke afvloeiing van agrarische
beroepspersonen en een sterke vermindering van het aantal agrarische bedrijven en anderzijds tot schaalvergroting van de resterende bedrijven. De
bed rijfshoofden die in de landbouw bleven trachten op deze wijze een arbeidsinkomen te bereiken, dat vergelijkbaar is met andere beroepen. Aangezien areaalvergroting in vele gevallen niet in voldoende mate was te realiseren, is op een aantal bedrijven gekozen voor een intensivering van die onderdelen waarbij de noodzaak tot areaaluitbreiding niet direct noodzakelijk was.
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De omstandigheid dat de mengvoederindustrie in staat is voedermiddelen
te produceren, die in kwaliteiten prijs gemakkelijk kunnen concurreren met
de op landbouwbedrijven gewonnen voedermiddelen, heeft meegebracht
dat voedertechnisch het aantal dieren per bedrijf niet meer wordt gelimiteerd door het areaal voedergewassen. Als gevolg hiervan is van een directe
koppeling tussen het areaal voedergewassen en het houden van varkens,
pluimvee en mestkalveren in ons land allang geen sprake meer. De
voedermiddelen voor deze dieren worden praktisch geheel geleverd door de
veevoederindustrie.
Intensivering van bedrijfsactiviteiten heeft vooral plaatsgevonden bij
het houden van varkens, pluimvee en mestkalveren. Het begrip 'intensieve
veehouderij' wordt in deze nota dan ook gebruikt om deze drie facetten van
de agrarische bedrijfsvoering, aan te duiden ongeacht de mate van
intensivering.
Varkens en kippen werden vanouds vooral gehouden op de zandgronden in
het oosten en zuiden van ons land waar de bedrijfsomvang - in hectaren uitgedrukt-belangrijker kleiner was dan in de typische akkerbouw resp. weidegebieden in het noorden en westen. Daarom werden ook vooral in het
oosten en zuiden de toeleverende en afnemende bedrijven gevestigd. De behoefte aan schaalvergroting op het landbouwbedrijf samen met de gunstige
infrastructuur heeft de intensieve veehouderij in die gebieden het sterkst
doen ontwikkelen.
Door de groei naar grotere eenheden was het produceren zonder nadere afspraken geen geschikt systeem meer voor het verwerven van grondstoffen
en het afzetten van produkten. Vooraf gemaakte afspraken ten aanzien van
grondstofvoorziening, produktie en afzet zijn noodzakelijk geworden. Daarbijzijn bepaalde vormen van verticale integratie tot ontwikkeling gekomen.
Hoe logisch de ontwikkeling in de intensieve veehouderij ook is, toch moeten wij ons afvragen of hierbij geen ongewenste situaties kunnen gaan optreden. Naast de vraagstukken van bedrijfsontwikkeling en marktpositie gaat
het daarbij om een aantal problemen die in een breder vlak liggen. Een sterke toename van het aantal dieren per bedrijf, de concentratie van dergelijke
bedrijven in bepaalde gebieden en de toevoer van voedermiddelen, die gewonnen zijn in veraf gelegen landbouwgebieden leveren bepaalde bezwaren op voor het milieu. De concentratie van veel dieren op een bedrijf roept
vragen op omtrent de zorg voor het welzijn en de gezondheid van de dieren.
Door specialisatie binnen de totale produktieketen (b.v. op voederwinning,
voederbereiding, fokkerij, mesterij, slachterij, detailhandel) is het onderdeel
van die keten dat onder de verantwoordelijkheid en het toezicht van één ondernemer valt steeds kleiner geworden. Dit kan bepaalde risico's inhouden
voor de kwaliteit van de produkten en de positie van de betrokken. Tenslotte
zijn door het gebruik van voedermiddelen die betrokken worden uit de gehele wereld de daarin verwerkte grondstoffen niet meer beschikbaar voor een
directe consumptie door de mens.

2. Economische plaatsbepaling van de intensieve veehouderij
2.1. Intensieve veehouderij en de landbouw
De intensieve veehouderij heeft zich in Nederland vooral in de jaren zestig
sterk ontwikkeld. De gemiddelde jaarlijkse groei van de produktie-omvang
heeft in die periode meer dan 10% bedragen. In de jaren daarna is het groeitempo op een aanzienlijk lager niveau gekomen.
Het toegenomen belang van de intensieve veehouderij voorde Nederlandse
landbouw blijkt uit tabel 1, waarbij voor de jaren 1960 en 1973 de aandelen
van de verschillende produktierichtingen in de totale produktie-omvang (uitgedrukt in standaardbedrijfseenheden) zijn vergeleken.
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Tabel 1. Procentueel aandeel in de produktie-omvang
1960
Rundveehouderij
Varkenshouderij
Pluimveehouderij
Kalvermesterij

1973

57,7
5,2
3,2
0,2

Intensieve veehouderij
Akkerbouw
Totaal

59,0
12,3
3,5
1,2

8,6
33,7

17,0
24,0

100,0

100,0

Bron: Landbouw Economisch Bericht

Op een totaal aantal landbouwbedrijven in 1973 van 141 000, waren er ongeveer53000 met één of meer takken van intensieve veehouderij. Voor het
merendeel gaat het hier om gemengde bedrijven waar de intensieve veehouderij wordt bedreven naast akkerbouw en/of rundveehouderij. Het opnemen van intensieve veehouderij in de bedrijfsvoering is voor dit type bedrijven de weg geweest waarlangs schaalvergroting kon worden bereikt. Aldus
werd een betere benutting van de aanwezige arbeid mogelijk, zonder uitbreiding van de bedrijfsoppervlakte.
Uit deze bedrijven valt de intensieve veehouderij nauwelijks meer weg te
denken. Het wegvallen ervan zou leiden tot een vérgaande sanering.
In vergelijking met de andere produktiesectoren in de landbouw, wordt de
intensieve veehouderij gekenmerkt door het relatief grote aandeel van de
aangekochte produktiemiddelen in de totale produktiekosten. Hieruit blijkt
het typische veredelingskarakter van deze sector. Aangekochte grondstoffen
(veevoer) worden verwerkt tot nieuwe produkten (vlees, eieren), waarbij de
toegevoegde waarde relatief gering is. De geldomzet in de intensieve veehouderij is groot in verhouding tot het inkomen dat met deze activiteit wordt
behaald (zie tabel 2).
Hiermee is in feite de kwetsbaarheid van deze sector aangeduid. De relatief
geringe marges waarmee wordt gewerkt, maken de inkomens op de intensieve veehouderijbedrijven erg gevoelig voor wijzigingen zowel aan de kosten- als aan de opbrengstenkant. Een prijsmutatie van 1 % leidt tot een wijziging in het inkomen van 4 a 5 %.
De markt waarop de Nederlandse intensieve veehouderij zijn grondstoffen
koopt, is in belangrijke mate de wereldmarkt. De afzet van de eindprodukten
vindt voornamelijk op de EEG-markt plaats. Op beide markten doen zich
soms aanzienlijke prijsbewegingen voor.
De fluctuaties in de inkomens die hiervan het gevolg zijn, maken risicospreiding noodzakelijk. In de praktijk geschiedt dit binnen het bedrijf door combinatie met andere vormen van landbouw en buiten het bedrijf door verticale
integratie.
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Tabel 2. Bruto produktie en inkomen per sector (in miljoenen guldens)
1970/71

1973/74
(raming)

Landbouw
a. Bruto produktie
b. Netto toegevoegde waarde
c. Idem in % van a

9810
2 900
29,5

13 930
4 670
33,5

Melk veehouderij
a. Bruto produktie
b. Netto toegevoegde waarde
c. Idem in % van a

4 330
1 820
42,0

6 230
2 690
43,2

Akkerbouw
a. Bruto produktie
b. Netto toegevoegde waarde
c. Idem in % van a

1 780
600
33,8

2 200
1 080
49,0

Intensieve
veehouderij
a. Bruto produktie
b. Netto toegevoegde waarde
c. Idem in % van a

3 700
480
12,9

5 500
900
16,3

Varkenshouderij
a. Bruto produktie
b. Netto toegevoegde waarde
c. Idem in % van a

2 130
330
15,5

3 400
640
18,8

Plu im veehouderij
a. Bruto produktie
b. Netto toegevoegde waarde
c. Idem in % van a

1 240
120
9,7

1 620
220
13,6

Kalvermesterij
a. Bruto produktie
b. Netto toegevoegde waarde
c. Idem in % van a

330
30
9,1

480
40
8,3

Bron: Landbouw Economisch Bericht

2.2. Intensieve veehouderij in wijder verband
De intensieve veehouderij bevindt zich temidden van een netwerk van bedrijven die zich direct of indirect bezig houden met enerzijds het leveren van
goederen en diensten aan deze sector en anderzijds met de afname en verwerking van de produkten ervan. Over de totale omvang van al dezeactiviteiten zijn geen nauwkeurigegegevens beschikbaar. Wel zijn cijfers bekend
over detwee belangrijkste met de intensieve veehouderij verbonden bedrijfstakken, nl. de veevoederindustrie en de groep slachterijen en vleeswarenfabrieken. Deproduktie-waarde van deze twee groepen van bedrijven bedroeg
in 1973 ongeveer f 10 mld., waarvan f 4 mld. in de veevoederindustrieën f6
mld. in de verwerkende bedrijven. De netto toegevoegde waarde in dat jaar
bedroeg naar schatting ruim f 1 mld. Het verdiende inkomen in de veevoederindustrie, de intensieve veehouderij en de verwerkende industrie gezamenlijk, komt daarmee op bijna f2 mld.
Het aantal arbeidsplaatsen in de veevoederindustrieën de verwerkende indu strie beloopt ruim 30 000. Naar raming vindt eenzelfde aantal mensen werk
in anderetoeleverende bedrijven en de dienstverlening (hokkenbouwers,
handelaren, dierenartsen, loonwerkers enz.). Rekening houdend met het
reeds genoemde aantal landbouwbedrijven met intensieve veehouderij (ca.
53000), leidt dit tot de conclusie dat in Nederland meer dan 100000 arbeidsplaatsen, geheel of in belangrijke mate direct afhankelijk zijn van deze produktiesector. Verwacht moet worden dat door het lopende afvloeiïngsproces
met name in de primaire produktie sektor het aantal arbeidsplaatsen in het
komende decennium nog belangrijk zal dalen.
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In het voorgaande is reeds opgemerkt, dat de intensieve veehouderij aanleiding geeft tot omvangrijke in- en uitvoerstromen. Tabel 3 geeft daarvan een
overzicht. Hieruit blijkt dat in 1973 het exportsaldo ruim f 2 mld. heeft bedragen.
Tabel 3. Samenstelling uitvoersaldo intensieve veehouderij in 1973
(in miljoenen guldens)
Invoer

Uitvoer

Uitvoersaldo

Veevoeder en -grondstoffen
Varkens en -vlees
Mestkalveren en -vlees
Pluimvee en eieren

2417
112
41
84

807
2 173
777
1 175

- 1 610
+ 2 061
+
736
+ 1 091

Totaal

2 654

4 932

+ 2 278

Bron: Jaarverslagen P.V.V. en Pluvei. Afd. Stadoc.

3. Structurele ontwikkelingen
3.1.

Schaalvergroting

De stijging van de welvaart in ons land is vooral een gevolg van de verhoging van de produktiviteit per arbeidskracht.
Deze verhoging is mogelijk geworden als gevolg van mechanisering en
andere technische en organisatorische verbeteringen. Deze trend is ook te
zien in de land- en tuinbouw. Ook in de intensieve veehouderij is de
arbeidsproduktiviteit opgevoerd. Dit vereiste echter een zodanige schaalvergroting dat - zelfs bij de gestegen vraag - een veel kleiner aantal bedrijven
overbleef (zie tabel 4).
Tabel 4. Aantal bedrijven met intensieve veehouderij'
1973
Bedrijven met mestvarkens 2
Aantal mestvarkens per bedrijf
% mestvarkens op bedrijven > 7 5 0 mestvarkens
Bedrijven met fokzeugen (50 kg en meer)
Aantal fokzeugen per bedrijf
% fokzeugen op bedrijven > 100 fokzeugen
Bedrijven met leghennen'
Aantal leghennen per bedrijf
% leghennen op bedrijven > 10 000 leghennen
Bedrijven met mestkuikens
Aantal mestkuikens per bedrijf
% mestkuikens op bedrijven > 25 000 mestkuikens
Bedrijven met mestkalveren
Aantal mestkalveren per bedrijf
% mestkalveren op bedrijven > 3 0 0 mestkalveren

79 4 0 0 (1962)
15,6

—
79 700 (1962)
6,2

172 000 (1961)
101

—
4 319 (1964)
2 940

—
10 700 (1966)
22,4

' 1973 exclusief bedrijven < 10 sbe
' 1962 mestvarkens zwaarder dan 25 kg
1973 mestvarkens zwaarder dan 20 kg.
1961 leghennen ouder dan 7 maanden
1973 leghennen ouder dan 5 maanden.
4
Raming.

—

28 219
121
12
36 000
21,6
15
28 942
615
30
2 438
14 680
37
4 2004
101,6
20

Bron: CBS-statistiek
voor de Land- en T u i n b o u w

De totale produktie-omvang van de Nederlandse intensieve veehouderij is
sterk gestegen. De ruimere bestedingsmogelijkheden en de bevolkingstoename in de zestiger jaren hebben in West-Europa geresulteerd in een grotere vraag naar produkten van de intensieve veehouderij.
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Deze toename van de vraag werd nog versterkt door de relatief beperkte
kostprijsstijging, die door de verhoging van de produktiviteit werd bereikt.
De beperkte stijging van de kostprijs is vooral een gevolg van arbeidsbesparing. Deze besparing leidde ertoe dat de arbeidskosten per eenheid produkt
veel minder stegen dan de arbeidslonen of zelfs daalden (zie tabel 5).
Tabel 5. Kostprijs per eenheid produkt
Sector

Prijs
1957/58

Prijs
1957/58
geïndiceerd
naar 1971

Prijs
1972/73

Leghennen
Kostprijs per ei
waarvan arbeidskosten

f
f

f
f

f
f

Zeugen
Kostprijs per big
waarvan arbeidskosten

f42,50
f 10,90

f83,70
f 36,40

f 79,00 2
f 18,60

Mestvarkens
Kostprijs per kg geslacht gewicht
waarvan arbeidskosten

f
f

f
f

f
f

' Voorcalculatie L E I 1972/73.
1957/58 biggen tot 17 kg
1972/73 biggen tot 20 kg.

0,138
0,037

2,13
0,18

0,298
0,107

3,87
0,76

0,135
0,011

3,08
0,14

Bron: LEI kostprijsberekeningen

2

De groei naar grotere eenheden is in de pluimveehouderij in het bijzonder
bij mestkuikens en in de kalvermesterij sneller verlopen dan in de varkenshouderij. Waarschijnlijk is dit vooral veroorzaakt door het feit dat het kostprijsverlagend effect van modernisering en bedrijfsvergroting in de varkenshouderij kleiner is dan in de andere sectoren. De druk om het bedrijf uitte
breiden is daardoor minder groot.

3.2. Intensivering en specialisatie
Zoals in de inleiding al is gesteld is door de ontwikkeling van de veevoederindustrie in de intensieve veehouderij ten aanzien van de voedervoorziening
in beginsel een volledige areaalontkoppeling mogelijk. De praktijk tot op heden wijst evenwel niet op een ontwikkeling waarbij intensieve veehouderij
zich in een mate van betekenis afspeelt op bedrijven zonder enige cultuurgrond.
Hoewel het absolute aantal iets toeneemt is er zeker geen sprake van verschuiving van de produktie naar deze zgn. grandioze bedrijven. Uit tabel 6
blijkt zelfs dat in de grootteklassen 5-10 ha en 10-15 ha een duidelijk sterkere
groei van zowel het aantal bedrijven als het aantal dieren plaatsvindt dan in
de grootteklassen met niet meer dan 1 ha cultuurgrond.
Wel heeft de toename van de produktie geleid tot een intensivering in de
vorm van verhoging van het aantal dieren per hectare eigen grond.
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Tabel 6. Procentuele verdeling van bedrijven met meer dan 150 varkens respectievelijk meer dan 2000 leghennen naar
bedrijfsgrootte in 1966 en 1970
Oppervlakte
cultuurgrond
in ha

0
0,01 - < 1
1 -<5
5 - < 10
10-<20
>20

Bedrijven

Varkenshouderij
Varkens

1966

1970

1966

5,5
4,0
13,0
28,5
37,7
11,3

3,9
3,7
12,3
36,0
35,8
8,3

7,3
4,5
14,0
27,4
35,5
11,3

Totaal bedrijven > 150 varkens
Totaal bedrijven > 2000 leghennen:

1966
1970
1966
1970

Bedrijven

Leghennen houderij
Kippen

1970

1966

1970

1966

1970

6,5
4,6
14,8
26,1
38,4
9,6

12,8
8,7
31,0
24,7
17,6
5,2

12,5
8,2
24,6
24,1
24,4
6,2

15,5
7,9
32,4
22,0
16,7
5,5

14,6
8,1
26,1
23,5
21,3
6,4

3215
9 546
1 063
2 468
Bron: CBS statistiek voor Land- en T u i n b o u w

De kalver- en kuikenmesterijen zijn meer recent tot ontwikkeling gekomen
en sterk gestimuleerd door onder andere de veevoederindustrie.
Deze sectoren zijn daarom minder gegroeid vanuiteen bestaand onderdeel
van het gemengde bedrijf. Daarom is het percentage grote bedrijven met
weinig cultuurgrond in deze sectoren hoger (tabel 7).
Tabel 7. Procentuele verdeling van bedrijven met meer dan 200 mestkalveren
respectievelijk meer dan 25 0 0 0 mestkuikens, naar bedrijfsgrootte
Oppervalkte
cultuurgrond
in ha

0
0,01 - 5
>5

In 1970
Kalvermesterij

Kuikenmesterij

Bedrijven

Mestkalveren

Bedrijven

Mestkuikens

24,1
45,8
30,1

25,2
45,4
29,3

23,2
41,4
35,4

26,9
37,8
35,3

Bron: CBS-statistiek voor Land- en Tuinbouw

Het aandeel van de zgn. grondloze bedrijven in de totale produktie is gering.
Bedrijven zonder cultuurgrond met meer dan 500 varkens, 5000 leghennen,
25000 mestkuikens of 200 mestkalveren leveren respectievelijk 1 %, 7%, 7%
en 9% van de produktie in de onderscheidene sectoren. Bedrijven van deze
omvang maar met minder dan 5 ha cultuurgrond leveren resp. 3%, 21 %,
18% en 25% van de totale produktie.
Bij het zoeken naar schaalvergroting van het bedrijf binnen één van de bedrijfsactiviteiten treedt veelal een zekere vorm van specialisatie op, die soms
leidt tot een geheel afstoten van andere onderdelen van de bedrijfsvoering.
Bij de takken van de intensieve veehouderij, die zijn ontwikkeld vanuit het
gemengde bedrijf (varkens en legpluimvee) is het percentage gespecialiseerde bedrijven nog gering. Dit percentage is bij de kalver- en pluimveemesterijen groter (tabel 8).
De stijging van het percentage gespecialiseerde bedrijven wordt vooral veroorzaakt door het voortdurend afnemen van het totaal aantal bedrijven met
intensieve veehouderij. Het ontstaan van nieuwe gespecialiseerde bedrijven
komt nauwelijks voor.
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Tabel 8. Ontwikkeling van het aantal gespecialiseerde intensieve veehouderijbedrijven'
1971

Kalvermesterijen
Varkensmester ijen
Fokvarkensbedrijven
Leghennenhouderijen
Kuikenmesterijen
Totaal

1972

1973

I

II

I

II

I

II

1 872
2 399

38
7

1 714
2 592

37
8

1 758
2813

42
10

3 911

9

4 113

10

4 140

11

1 886
1 053

5
38

1 773
1 048

5
42

1 766
1 055

6
44

11 121

I Aantal gespecialiseerde bedrijven.
II Gespecialiseerde bedrijven in
procenten van alle bedrijven met de
aangegeven veesoort.
' Van de totale produktiecapaciteit heeft
6 0 % of meer betrekking op de aangegeven
produktietak.

11 240

11 5 3 2

Bron: Landbouwcijfers diverse jaargangen

De technische kennis en middelen maken het thans mogelijk op de gespecialiseerde eenmansbedrijven ongeveer 1000 mestvarkens of 100 zeugen of
15000 leghennen of 45000 mestkuikens of 300 mestkalveren te verzorgen.
Wil men op basis van deze technische mogelijkheden tot een meermansbedrijf komen, waarin zowel voor de ondernemer als voor de werknemer ongeveer dezelfde secundaire arbeidsvoorwaarden (arbeidsuren, vrije weekeinden, vakantie) bestaan als in andere takken van het bedrijfsleven, dan dient
zo'n onderneming - afhankelijk van de concrete bedrijfssituatie - te zijn opgebouwd uit 3 a 5 van dergelijke gespecialiseerde eenheden. Zulke industriële bedrijven, die verder nauwelijks voordelen bieden, komen in Nederland praktisch niet voor. Dat er slechts weinige zijn ontstaan valt te verklaren
uit de geringe winstmarges, de grote prijs- en produktierisico's en de daaruit
voortvloeiende behoefte aan een buffer via eigen vermogen.

3.3. Vooruitzichten ten aanzien van structurele

veranderingen

Binnen de Europese Gemeenschap dreigt de markt geleidelijk verzadigd te
geraken. De toenemende groei van de produktie in de partnerlanden lijkt het
effect hiervan op de Nederlandse exportmogelijkheden nog te versterken.
Op de verdere groeimogelijkheden kan voorts van invloed zijn dat de grondstoffenvoorziening in vergelijking met de zestiger jaren belangrijk minder zeker is geworden en dat bovendien in de grondstoffenprijzen een sterk stijgende tendens bestaat.
Voor de Nederlandse intensieve veehouderij lijken daarom de mogelijkheden voor een verdere groei van de totale produktie-omvang in vergelijking
met de situatie in de jaren zestig sterk beperkt. Dit betekent dat de ruimte
voor verdere uitbreiding van de produktie-eenheden op de overblijvende bei rijven vooral zal moeten komen uit de geleidelijke afvloeiing van te kleine,
niet rendabele produktie-eenheden. De individuele bedrijfsomstandigheden
(b.v. verkaveling, areaalgrootte en zeker ook opvolgingssituatie) zullen in dit
proceseen grote rol spelen. In 1972 was op slechts 25% van de bedrijven
met overwegend intensieve veehouderij een opvolger aanwezig, terwijl op
gemengde bedrijven met melkvee dit percentage 40 was.
Daar naar verwachting een specialisatie in de richting van industrieel opgezette meermansbedrijven weinig perspectief biedt, betekent een en ander
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dat de toekomstige bedrijfsstructuur vooral gezocht zal moeten worden in
de combinatie van rationele produktie-eenheden als onderdeel van een gemengd bedrijfstype waarbij een aan de bodem gebonden produktievorm
(b.v. rundveehouderij of akkerbouw) als basisonderdeel fungeert.
Een dergelijke bedrijfsopzet is niet alleen aantrekkelijk uit een oogpunt van
spreiding van risico's, maar kan tevens bijdragen tot de groei naar gemengde tweemansbedrijven. Uitsluitend op basis van aan de bodem gebonden
produktievormen zijn meermansbedrijven vaak moeilijk te realiseren in verband met de geringe mobiliteit in de grondmarkt.
Daarnaast moet hier worden gewezen op de functie van de intensieve veehouderij in het kader van de diverse vormen van samenwerking tussen individuele bedrijven, vooral op de zandgebieden. Meer en meer ontstaat daar
de horizontale produktieketen 'rundveehouderij-ruwvoedervoorziening via
voedergewassen op bouwland-bemesting via de varkenshouderij'. Door wederzijdse toeleveringsovereenkomsten is het niet meer noodzakelijk dat alle
schakels van deze keten zich binnen één bedrijf bevinden. Zij kunnen worden ondergebracht in een groep van bedrijven.
Op deze wijze kan de intensieve veehouderij een rol van betekenis vervullen in een geleidelijk herstructureringsproces in de landbouw, zoals ze in het
recente verleden van grote betekenis is geweest voor de kleine eenmansbedrijven op de zandgronden.
Ook dient grote waarde te worden gehecht aan de functie die de intensieve
veehouderij kan hebben bij de 'vader/zoonbedrijven', waarbij vaak een overgangsperiode van een tiental jaren dient te worden overbrugd.
Landbouwstructureel zal de intensieve veehouderij derhalve ook in de toekomst een belangrijke bufferfunctie blijven uitoefenen.

3.4. Ruimtelijke

ontwikkeling

In ruimtelijk opzicht is het van belang waar de in het voorgaande beschreven
ontwikkelingen in de intensieve veehouderij zullen plaatsvinden.
Het ligt in de lijn der verwachting dat de intensieve veehouderij zich vrijwel
uitsluitend zal blijven afspelen op de gemengde agrarische bedrijven en zal
worden geënt op de bestaande structuur daarvan. De vraag kan evenwel
worden gesteld of het aanbeveling verdient toch concentratie na te streven.
Dat deze zou gaan optreden door het tot ontwikkeling komen van mammoetbedrijven is, zoals eerder is uiteengezet, onwaarschijnlijk.
Anderzijds zou concentratie kunnen worden bewerkstelligd door het op gemeentelijk niveau - met uitsluiting van andere - aanwijzen van enkele percelen waar intensieve veehouderij toelaatbaar kan zijn. Een dergelijk beleid
zou als voordeel opleveren dat buiten die terreinen de milieuproblematiek
zou worden verlicht. Zulk een beleid zou echter slechts een beperkte werkingssfeer hebben omdat gevestigde bedrijven daar niet door worden beïnvloed. De nadelen van een dergelijke concentratie van de produktie moeten
bovendien groter worden geacht dan de mogelijke voordelen. Immers, zo
een concentratie zal loskoppeling van het landbouwbedrijf betekenen, hetgeen uit landbouwkundig oogpunt ongewenst is. Op de plaatsen waar de intensieve veehouderij zou worden geconcentreerd zullen mest, gier en stank
extra problemen opleveren en voorzieningen eisen. Bundeling van de produktie in een gebied met een betrekkelijk kleine oppervlakte vergroot bovendien in hoge mate de kans op besmetting van de dieren. Dit risico kan niet alleen uit veterinair oogpunt niet worden getolereerd, ook de financiële en
economische consequenties van besmetting in een dergelijk gebied zijn onaanvaardbaar. Enerzijds moet daarbij worden gedacht aan de versterkte gevolgen voor overheid en ondernemer van een noodzaak tot het afslachten
van een besmette veestapel. Anderzijds zal bij concentratie van de produktie
het verlammende uitstralende effect ten gevolge van een besmetting (ex-
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portblokkade ten aanzien van levende dieren en vlees ten gevolge van E.G.regelingen; vervoerverboden voor vee op grond van nationale maatregelen)
enorm toenemen.
Deze overwegingen leiden tot de conclusie dat concentratie uit landbouwkundige, veterinaire en economische overwegingen niet gewenst is. Bij de
opstelling van de structuurvisie voor de landbouw, de structuurschets van
het landelijk gebied en het derde deel van de Nota Ruimtelijke Ordening III
zal eerst tot een totale belangenafweging kunnen worden gekomen.
Het voorgaande overziende bestaat er echter wel aanleiding bij de eventuele
stichting van gespecialiseerde grote intensieve veehoudersbedrijven
zeer nauwkeurig de plaatsbepaling onder ogen te zien en zonodig aan restrictieve voorwaarden te binden in het kader van de afweging van de belangen in het landelijke gebied.
De ontwikkeling zal voornamelijk plaatsvinden door schaalvergroting van de
op een deel van de gemengde bedrijven reeds aanwezige intensieve produktietakken en in een beperkt aantal gevallen door de toevoeging van een intensievere produktietak aan de bestaande bedrijfsonderdelen. In landschappelijk opzicht komt deze ontwikkeling vooral tot uiting in het ontstaan van
nieuwe en de verbetering van bestaande bedrijfsgebouwen op het landbouwbedrijf. Deze ontwikkeling vormt een onderdeel van het dynamische
proces van verbetering, vernieuwing en uitbreiding van de bedrijfsgebouwen dat thans in het kader van de noodzakelijke schaalvergroting en intensivering van de produktie plaatsvindt in de gehele agrarische sektor.
Dit proces moet echter afgewogen worden tegen de andere belangen die in
het gebruik van de Nederlandse ruimte een rol spelen, waarbij met name de
bescherming van milieu, natuur en landschap van grote betekenis zijn. Hierbij komt aan de orde de vraag op welke plaatsen vestigingen aanvaardbaar
zijn en waar niet, alsmede de voorwaarden waaraan zij moeten voldoen. Ten
aanzien van dergelijke plaatsen spelen bovendien vragen een rol als de omvang en de situering van de gebouwen (silo's e.d.), het gebruikte materiaal
(o.a. de kleur) en het gebruik van en verantwoorde beplanting. Dit zijn aspekten van de ontwikkelingen in de landbouw, welke in verband met hun invloed op het landschap grote aandacht verdienen. De ontwikkelingen in de
landbouw dienen op zo verantwoord mogelijke wijze in het landschap te
worden gebracht.
Een dergelijke belangenafweging in het kader van streek-, structuur- en bestemmingsplannen kan ertoe leiden dat op gevoelige plaatsen van het landelijk gebied, waarbij m.n. wordt gedacht aan de meest waardevolle cultuurlandschappen, bepaalde landbouwkundige ontwikkelingen niet worden toegestaan, dan wel slechts onder zekere voorwaarden toelaatbaar worden geacht. Afhankelijk van de betrokken situatie zal de mate van ruimtelijke spreiding van de agrarische bebouwing sterk kunnen variëren. Indien wordt besloten nieuwe vestigingen of uitbreiding van bestaande landbouwbedrijven
aan stringente voorwaarden te binden, dan wel in bepaalde gebieden uit te
sluiten zal dit slechts mogelijk zijn op basis van daartoe verricht onderzoek.
De Wet op de Ruimtelijke Ordening, de Woningwet en het Welstandstoezicht
in het kader van de gemeentelijke bouwverordeningen vormen hiervoor in
eerste instantie het geëigende wettelijke en juridische instrumentarium. Volgens artikel 10 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening stelt de gemeenteraad een bestemmingsplan vast, waarbij - voor zover dit ten behoeve van
een goede ruimtelijke ordening nodig is - de bestemming van de in het plan
begrepen grond wordt aangewezen en zonodig, in verband met die bestemming, voorschriften worden gegeven omtrent het gebruik van de in het plan
begrepen grond en de zich daarop bevindende opstallen. Deze voorschriften
mogen echter slechts om dringende redenen een beperking van het meest
doelmatige gebruik inhouden en mogen geen eisen met betrekking tot de
structuur van de agrarische bedrijven bevatten.
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In antwoord op Kamervragen (Scholten-De Boer, no. 876, zitting 1972-1973,
blz. 1757) naar de doelmatihgie van de Wet op de Ruimtelijke Ordening met
betrekking tot de intensieve veehouderij, met name gelet op de bepaling
met betrekking tot de structuur van de agrarische bedrijven, heeft de Regering in 1972 als zijn mening uitgesproken dat de Wet op de Ruimtelijke Ordening aan de gemeentelijke en provinciale overheden voldoende bevoegdheden toekent om waar nodig regelen te treffen met betrekking tot de ruimtelijke aspecten van de intensieve veehouderij. De zinsnede dat gebruiksvoorschriften geen eisen mogen bevatten met betrekking tot de structuur van
agrarische bedrijven, staat een dergelijke regeling in beginsel niet in de weg,
aangezien blijkens de wetsgeschiedenis de bedoeling van deze bepaling met
name is, het uitvoeren van een bepaalde vestigingsregeling met betrekking
tot de bed rijfsgrootte te voorkomen. In het kader van het bestemmingsplan
is het immers mogelijk regelen te stellen ten aanzien van de plaats, de inhoud en de omvang van de agrarische bedrijfsgebouwen. Bovendien kunnen deze regelen stringenter zijn naar gelang andere ruimtelijke belangen
zwaarder wegen.
Geconcludeerd kan dan ook worden dat het in het kader van het bestemmingsplan mogelijk is eventueel nadelige ruimtelijke aspekten van de intensieve veehouderij te beheersen op basis van dezelfde planologische normen
en criteria als gelden voor de agrarische produktie en bodem, gebruikt in het
algemeen.
Naast de algemene ruimtelijke aspekten speelt, zoals vermeld, ook in microverband de relatie bedrijfsgebouwen-landschap een rol. Door passende beplaning en vormgeving kan recht worden gedaan aan zowel de eisen die
landbouwkundig aan bedrijfsgebouwen moeten worden gesteld als aan de
voorwaarden voor het handhaven, c.q. opbouwen van een verantwoord
landschap.
Ten einde tot een effektiever en meer gecoördineerd beleid ter zake te kunnen komen is door het ministerie in overleg met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten, het Landbouwschap en het Produktschap voor Veevoeder een werkgroep ingesteld om de problematiek rondom de landschappelijke inpassing van gebouwen nader te bestuderen en ter zake tot aanbevelingen of voorstellen te komen. Naar het zich thans laat aanzien zal deze
werkgroep in de loop van dit najaar tot een afsluiting van haarwerkzaarrv
heden kunnen geraken. Het ligt in de bedoeling met betrekking tot deze problematiek gezamenlijk met een voorlichtende brochure te komen.

4. Integratie van de produktie
4.1.

Inleiding

Door de schaalvergroting die op de bedrijven is toegepast was het bestaande marktsysteem niet meer geëigend om deze bedrijven te voorzien van uitgangsmateriaal en grondstoffen. Ook de afzet van grotere hoeveelheden
eindprodukt eiste een andere aanpak. Om de produktie in grotere eenheden
te kunnen organiseren werden afspraken over toelevering en afzet noodzakelijk. Door de schaalvergroting is vooral ook het markt- en prijsrisico sterk
toegenomen, waardoor de liquiditeit in gevaar kan komen. Het eigen vermogen van de bedrijven is veelal niet meer toereikend om financiering van investeringen in de veestapel en bedrijfsuitrusting te organiseren. Daarnaast
zoekt de ondernemer zekerheid voorde afzet van zijn produkten, eventueel
tegen een gegarandeerde prijs. Via een contract kan hij voorzien in de behoefte aan kapitaal en de marktrisico's verminderen.
De toeleverende en verwerkende industrie hebben hun produktiecapaciteit
sterk uitgebreid. Om de bezetting van deze kapitaalsintensieve bedrijven te
garanderen zijn deze industrieën overgegaan tot het contracteren van hun
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afzet aan veevoer resp. hun aanvoer van grondstoffen. Bovendien investeren deze bedrijven aanzienlijke bedragen in research naar de kwaliteit van
het mengvoer en uitgangsmateriaal. Via een bepaalde integratiestructuur
trachten deze bedrijven het rendement van deze investeringen binnen hun
eigen onderneming te houden.
Om de produktie in grotere eenheden opeen goede manier te kunnen organiseren is een verticale integratie nodig en nuttig, mede omdat daardoor in
principe de winstmogelijkheid en het risico meer kunnen worden verdeeld.
De veehouder kan daarbij meer zekerheid krijgen op het punt van de kwaliteit van het uitgangsmateriaal en grondstoffen (veevoer), de mogelijkheid
tot afzet, de opbrengstprijzen en de financiering. De gelieerde bedrijven
krijgen meer zekerheid omtrent mogelijke leveranties en/of aanvoer. Een integratie heeft in het algemeen een gunstig effect op de kostprijs, omdat de
verschillende produktieschakels beter op elkaar worden afgestemd. Dat via
de verticale integratie een produktie-beheersing kan worden bereikt zal een
illusie blijken. De beslissingen omtrent de produktie-omvang worden op
verschillende plaatsen en niveaus genomen, zodat daardoor een marktevenwicht niet gemakkelijk wordt bereikt.
Een belangrijk deel van de intensieve veehouderij is bij de contractteelt betrokken. Ongeveer 20% van deconsumptie-eieren,40% van de mestvarkens, 80 % van de mestkalveren en 95 % van de mestkuikens wordt onder
een of andere vorm van contract geproduceerd. Bepaalde vormen van contractteelt zijn ook bij andere sectoren van de landbouw een veelvuldig voorkomend verschijnsel en de intensieve veehouderij vormt op dit punt dan ook
geen uitzondering.

4.2. Contracten
Door integratie worden de activiteiten van opeenvolgende produktiefasen
op elkaar afgestemd. Een integratie kan op diverse manieren gerealiseerd
worden en meer of minder volledig zijn. Soms gaat een integratie niet verder dan mondelinge afspraken omtrent afname of levering van bepaalde
produkten. Het andere uiterste vormt de volledig geïntegreerde produktiekolom, waarbij fokkers, mesters, voederleveranciers en afnemers zijn betrokken. Tussen beide uitersten liggen alle denkbare tussenvormen.
In de intensieve veehouderij heeft de integratie voornamelijk de verschijningsvorm van contractproduktie aangenomen, waarbij globaal de volgende vormen van contracten zijn te onderscheiden, die afzonderlijk maar dikwijls in combinatie voorkomen:
Leveringscontract
De veehouder verplicht zich een bepaalde produktie aan zijn contractpartner
te leveren, die zich tot afname van deze produktie verplicht. De veehouder
verschaft zich hiermee de zekerheid zijn produktie af te kunnen zetten en het
betrokken bedrijf verschaft zich meer zekerheid over de aanvoer. Ook via het
lidmaatschap van de coöperatie wordt wel een verplichte levering resp. afname van de produktie geregeld.
Prijsgarantiecontract
De veehouder verplicht zich een bepaalde hoeveelheid te produceren en deze tegen een bepaalde prijs aan de contractpartner te leveren. De veehouder
blijft aansprakelijk voor de financiering en de produktierisico's. Om zeker te
zijn van toelevering neemt de andere partij het prijsrisico voor zijn rekening.
Aangezien deze contracten vaak het karakter hebben van een minimum
prijsgarantiecontract en de garantie nooit verder zal gaan dan de financiële
draagkracht van de contractpartner, is het prijsrisico niet steeds volledig van
de veehouder overgenomen.
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Financieringscontract
Het mengvoederbedrijf en/of slachterij financiert geheel of gedeeltelijk de
produktiekosten voor de veehouder of staat borg voor deze financiering. Als
tegenprestatie wordt een leveringscontract en/of een plicht tot afname van
veevoer geëist. Hoe de voordelen en risico's zijn verdeeld is afhankelijk van
de gekoppelde contracten.
Loonmestcontract
De veehouder "erzorgt ten behoeve van de wederpartij een aantal dieren en
ontvangt voor arbeid en beschikbaar stellen van de gebouwen een vaste
vergoeding per tijdseenheid, stallingseenheid en/of per afgeleverd dier. De
financiering, het produktie-, prijs- en marktrisico zijn geheel voor de contractpartner.
Zoals hiervoor gesteld, is aan de verticale integratie van de produktie een
aantal duidelijke voordelen verbonden. Hiertoe behoort met name de grotere spreiding van de risico's. Worden de contractanten onredelijk lang verbonden en/of worden er onredelijke beperkingen of verplichtingen opgelegd
dan kunnen de nadelen groter worden dan de voordelen. Daarom dient uit
de contracten duidelijk te blijken waartoe men zich verbindt.
Geconstateerd kan worden dat door de contractpartners van de veehouders
(handel en industrie) contracten zijn ontworpen waarbij de rechten en verplichtingen evenwichtig zijn verdeeld. Het is dan ook niet juist te stellen dat
de veevoederindustrie de gehele produktiekolom zou beheersen. Zelfs al
zouden de betrokken industrieën hiernaar streven, dan zou de onderlinge
concurrentie dit verhinderen. Het vorenstaande neemt niet weg, dat zich incidenteel uitwassen hebben voorgedaan, in die zin dat contracten werden
afgesloten waarbij de veehouder zeer weinig en de wederpartij veel vrijheid
van handelen had.
Dank zij initiatieven van het georganiseerde bedrijfsleven heeft de veehouder wel de mogelijkheid een contract te laten toetsen door regionale commissies. Het is gewenst dat deze regionale toetsing landelijk wordt gecoördineerd, hetgeen een taak is voor het georganiseerde bedrijfsleven. Dit geldt
ook voor de wens, te trachten zoveel mogelijk tot algemene leveringsvoorwaarden te komen. Deze dienen tevens te voorzien in een geschillenregeling
in geval van onenigheid over de inhoud of de uitleg van de bepalingen van
het contract. Deze algemene leveringsvoorwaarden worden in de pluirrv
veehouderij in toenemende mate gehanteerd.
Door voorlichting via de Provinciale Directies voor de Bedrijfsontwikkeling
tracht de overheid de agrarische ondernemers te adviseren over de vraag of
de concrete bedrijfssituatie zich leent voor een bepaalde contractvorm. Via
onderzoek wordt getracht het inzicht in deze materie te vergroten. Het Landbouw Economisch Instituut heeft reeds enkele publikaties op het gebied van
decontractproduktie het licht doen zien. Zo is thans een onderzoek gaande
naar de varkenshouderij, waarin eveneens de contractproduktie aan de orde
zal komen.
Tenslotte is het van belang te wijzen op de Stichting Borgstellingsfonds voor
de Landbouw die aanvullende garanties kan verstrekken als voor het aantrekken van vreemde middelen onvoldoende zekerheden in het bedrijf aanwezig zijn. Nagegaan zal worden of dit Fonds in een groter aantal gevallen
dan thans geschiedt borgstellingen kan verlenen, indien de veehouder overgaat tot aantrekken van gelden van derden. Mocht zulks mogelijk blijken,
dan zal de betrokkene een grotere keuzemogelijkheid hebben ten aanzien
van de financiering en wordt aldus zijn positie tegenover potentiële verschaffers van geldmiddelen verder versterkt.
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5. Het dier in de intensieve veehouderij
5.1. Inleiding
Een zorgvuldige behandeling van de dieren heeft een gunstig effect op hun
kwaliteit en produktiviteit. De betrokken veehouder zal daarom alleen al uit
financiële overwegingen daar alle mogelijke aandacht aan besteden. Op basis van de huidige wetenschappelijke kennis op het terrein van de diergeneeskunde en de dierfysiologie is het mogelijk voldoende concreet aan te
geven hoe men de bedrijfsvoering daarop moet richten. Via de kanalen van
het landbouwonderwijs en de landbouwvoorlichting wordt op dit punt in
ruime mate kennis en inzicht op de veehouders overgedragen. Ook de inbreng van de praktizerende dierenartsen mag hierbij niet worden onderschat.
Twee aspecten ten aanzien van het dier in de intensieve veehouderij
kunnen niet zonder meer worden overgelaten aan het initiatief van het bedrijfsleven. Economisch optimale produktie-omstandigheden vormen geen
absolute garantie voor het totale welzijn van het dier. Het is gebleken dat bij
bepaalde produktie-omstandigheden afwijkingen in het gedragspatroon van
het dier kunnen optreden. Bij dit onderdeel van het welzijn van het dier gaat
het om ethische aspecten, waarbij de overheid een taak heeft bij het vaststellen en handhaven van de normen. Daarnaast vereisen de besmettelijke dierziekten een zodanige specifieke bestrijdingswijze dat deze niet aan particulieren mag worden overgelaten, terwijl ook de economische schade die zij
kunnen veroorzaken de overheid tot ingrijpen noopt.

5.2. Welzijn
In hoeverre het dier binnen zijn omgeving voldoende gelegenheid krijgt zich
in zijn gedragingen aan te passen valt nog moeilijk exact te bepalen. De wetenschap welke zich hiermede bezighoudt, de ethologie, is nog jong. Overheid en bedrijfsleven beschikken dan ook nog maar over weinig concrete gegevens omtrent het richten van de bedrijfsvoering - in de veehouderij in het
algemeen en de intensieve veehouderij in het bijzonder - op het welzijn van
de dieren.
Het verantwoord stellen van voorschriften en het nemen van maatregelen is
bij het huidige ontoereikende inzicht omtrent de vraag hoe het dier bepaalde
omgevingsinvloeden ervaart in zijn algemeenheid nog niet mogelijk. Daarom wordt binnen de instellingen voor landbouwkundig onderzoek veel aandacht besteed aan dit vraagstuk. Bij dit onderzoek nemen ethologen (gedragsonderzoekers) een belangrijke plaats in. Daarnaast vervullen veterinairen, fysiologen, landbouwkundigen en economen een vooraanstaande rol.
Om via een gerichte inventarisatie te komen tot een geïntegreerde studie
van de invloed van de omgeving op het gedrag van het landbouwhuisdier is
de commissie „Veehouderij - welzijn dieren" ingesteld. Deze commissie van
de Nationale Raad voor Landbouwkundig Onderzoek TNO, gevormd in overleg met de betrokken onderzoekinstellingen, de Nederlandse Vereniging tot
Bescherming van Dieren en het ministerie, streeft ernaar nog dit jaar een
rapport uitte brengen. In dat rapport zullen de volgende onderwerpen worden behandeld:
- welke factoren beïnvloeden het ontstaan van de welzijnsproblematiek bij
de landbouwhuisdieren;
- welke problemen doen zich precies voor (kwalitatief en kwantitatief) bij de
diverse diersoorten bij de verschillende intensieve veehouderijsystemen;
- wat isten aanzien van de oplossingsmogelijkheden van deze problemen
(met hun voor- en nadelen) in de literatuur en de praktijk reeds bekend;
- welke problemen en denkbare oplossingsmogelijkheden behoeven nader
onderzoek en in welke prioriteitsvolgorde.
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Indien op basis van wetenschappelijk bepaalde, meetbare criteria normen
voor het welzijn van dieren kunnen worden aangelegd ben ik bereid aan het
nemen van maatregelen mee te werken. Ook als een en ander bijvoorbeeld
zou resulteren in beperkingen ten aanzien van het gebruik van batterijsystemen.
Overigens dient te worden bedacht dat er ook sprake kan zijn van onderlinge
conflicten tussen verschillende welzijnsaspecten. Zo is het systeem van vrije
uitloop en huisvesting in grote ruimten met maximale bewegingsvrijheid
vaak verlaten om allerlei infecties te voorkomen en bepaalde vormen van kannibalisme te vermijden. Sommige normen en daaruit voortvloeiende maatregelen ten behoeve van het welzijn van het dier zullen wellicht geen of weinig invloed hebben op het economisch rendement van het veehouderij bedrijf. Via een gerichte voorlichting zal dan ev. bestaande onwetendheid bij
de veehouders kunnen worden weggenomen.
Daar waar duidelijk sprake is van een conflict tussen maatregelen ten behoeve van het welzijn van de dieren en de kosten-opbrengstenverhoudingen
zullen voorschriften moeten volgen. Gezien de scherpe concurrentieverhoudingen mag namelijk niet worden verwacht, dat de individuele ondernemer
vrijwillig ingrijpende kostprijsverhogende maatregelen ten behoeve van het
leefmilieu van zijn dieren zal nemen. Aan het uitsluitend op nationaal niveau
stellen van voorschriften kleeft het bezwaar dat bij de kleine marges, waarmee men in deze sector pleegt te werken, de concurrentiepositie van de Nederlandse veehouderij ernstig zou worden ondermijnd. Bovendien loopt men
dan het risico dat de produktie en daarmede het probleem van de dieren in
die situatie naar buiten onze landsgrenzen wordt verplaatst.
Gelukkig heeft de problematiek van het welzijn van dieren ook de aandacht
van de Europese Gemeenschappen en van de Raad van Europa. In het kader
van de Raad van Europa heeft een commissie van deskundigen, bestaande
uit regeringsvertegenwoordigers van de 16 aangesloten landen, in 1972 opdracht gekregen zich te buigen over de verschillende aspecten van dierenbescherming die bij de industriële intensieve veehouderij in het gedrang dreigen te komen. Aan het werk van deze commissie is van de zijde van het ministerie actief deelgenomen. Tijdensdein Straatsburg gehouden beraadslagingen kwam men tot de conclusie dat het uiterst moeilijk is het verschil aan
te geven tussen grote klassieke bedrijven en de bedrijven die de intensieve
veehouderij op industriële wijze uitoefenen. Daarom werd besloten bij de
bestudering van de problematiek zich bezig te houden met alle nutshuisdieren, te weten dieren die gefokt of gehouden worden voorde produktie van
voedsel, wol, huiden of pelzen.
De commissie van deskundigen heeft dit voorjaar haar voorbereidende werkzaamheden beëindigd en een ontwerp-conventie inzake het houden van nutshuisdieren, waarin gezien de oorspronkelijke opdracht primair aandacht
wordt besteed aan de intensieve veehouderij, aan het Comité van Ministers
van de Raad van Europa aangeboden. De Europese Commissie, die bij de
beraadslagingen in Straatsburg door waarnemers was vertegenwoordigd,
heeft inmiddels bij de Raad van Europa het verzoek ingediend te willen nagaan of de Europese Gemeenschap als zodanig tot een eventuele conventie
zou kunnen toetreden. Het gevolg daarvan zou zijn dat de opgestelde regeling een voor het gehele E.G.-gebied bindend karakter zou krijgen. Een dergelijke ontwikkeling zal ik naar vermogen bevorderen. Indien de grondgedachten van de ontwerp-conventie in Europese of nationale wetgeving worden neergelegd, zullen naar het zich laat aanzien regelen tot stand komen inzake
- huisvesting, voeding en algemene verzorging,
- bewegingsvrijheid,
- bedrijfsoutillage,
- toezicht op de dieren.
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Zoals ik bij de mondelinge behandeling van mijn begroting voor het dienstjaar 1974 reeds heb gesteld ligt het in mijn bedoeling de grondslag voor toepassing in Nederland van dergelijke regelen in de Veewet te leggen. Een daartoe voor te stellen wijziging van de wet zal naar ik verwacht dit zittingsjaar
worden ingediend.
Mede om te kunnen inspelen op de verdere ontwikkelingen in Europees verband zal ik het onderzoek naar de graadmeters met betrekking tot het welzijn
van landbouwhuisdieren stimuleren. Daar waar de positie van het dier duidelijk in de knel is gekomen w o r d t , zo nodig vooruitlopend op de zojuist genoemde ontwikkelingen, naar oplossingen gezocht.

5.3. Besmettelijke

dierziekten

i De wettelijke basis voor overheidsoptreden tegen besmettelijke dierziekten
is gelegen in de Veewet. Deze wet kent enerzijds een reeks maatregelen ter
voorkoming van uitbreiding van ziekten in geval van een uitbraak (onder
meer vervoersverboden, noodentingen en het afmaken van dieren) en anderzijds voorschriften, die een meer preventief karakter hebben, zoals entverplichtingen, ontsmettingsregelingen en in- en doorvoerbeperkingen.
Laatstgenoemde maatregelen kunnen thans ter wering van iedere besmettelijke veeziekte worden getroffen; overigens is slechts optreden mogelijk tegen de in de wet genoemde ziekten. De wet voorziet echter in de mogelijkheid om door middel van een bijzondere procedure (vaststelling van een algemene maatregel van bestuur met gelijktijdige indiening van een wetsontwerp) ook andere ziekten volgens de Veewet te bestrijden. Recent is op
deze wijze de vesiculaire varkensziekte aangewezen.
De Vogelziektenwet verleent de Ministervan Landbouw en Visserij de bevoegdheid besmettelijke ziekten van vogels aan te wijzen, indien deze een
gevaar voor ernstige aantasting van de pluimveestapel kunnen opleveren.
Door een dergelijke aanwijzing worden bovenbedoelde voorschriften van de
Veewet van overeenkomstige toepassing. In- en doorvoorbeperkingen kunnen voorts ter wering van iedere besmettelijke ziekte van pluimvee worden
getroffen. De praktische uitvoering van het een en ander vindt plaats in het
kader van het veeartsenijkundig staatstoezicht en is als zodanig opgedragen
aan de Veearsenijkundige Dienst van het ministerie. De dienst beschikt hiertoe onder meer over een twaalftal regionale inspecties.
De problematiek inzake besmettelijke dierziekten neemt toe naarmate de bedrijfsvoering intensiever wordt. Bij grotere concentraties van dieren is zowel
een versterking van besmettingsgevaar als meer schade in geval van
het uitbreken van ziekte te verwachten. Daarnaast worden grotere bedrijven
meer geconfronteerd met specifieke groepsziekten. Mede om deze redenen
is door het bedrijfsleven een modern geoutilleerde veterinaire gezondheidsorgansiatie opgebouwd, welke zich vooral op de preventie van besmettelijke
dierziekten richt.
Deze Stichting Gezondheidszorg voor Dieren, waarin het Landbouwschap,
het Produktschap voor Vee en Vlees, het Produktschap voor Pluimvee en Eieren, het Bedrijfschap voorde Handel in Vee en het ministerievertegenwoordigd zijn, is het overkoepelend orgaan van elf Provinciale Gezondheidsdiensten en de (landelijke) Gezondheidsdienst voor Pluimvee. Op vrijwillige
basis kan men zich bij de Gezondheidsdiensten aansluiten, van welke mogelijkheid thans een groot aantal veehouders gebruik heeft gemaakt. Tegen betaling van een jaarlijkse bijdrage worden de bedrijven dan aan een uitgebreid veterinair begeleidingsprogramma onderworpen. De Gezondheidsdiensten beschikken hiertoe over goed geoutilleerde laboratoria; naast eigen personeel worden ook de praktizerende dierenartsen bij de uitvoering
ingeschakeld. Ter preventie van een aantal besmettelijke dierziekten zijn
door organen van de publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie tevens maatrege-
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len verplicht gesteld, te weten voor tuberculose en abortus-Bang bij rundvee
en pseudo-vogelpest (New Castle-disease) bij pluimvee. De Gezondheidsdiensten worden door de Stichting Gezondheidszorg met de uitvoerina belast. Inzake de financiering van de gezondheidsdiensten is recent een nieuwe
regeling getroffen. Over de jaren 1974-1976 draagt de overheid de helft bij in
de kosten voor bepaalde projecten. Daartegenover komen de kosten van
'stamping-out' en noodentingen voorde h e l f t - t o t een bepaald m a x i m u m voor rekening van het betrokken bedrijfsleven.
Hoewel het hiervoor omschreven systeem zeker niet als onvoldoende kan
worden beschouwd zijn de ontwikkelingen welke de veehouderij de laatste
jaren heeft ondergaan toch van dien aard, dat naar mijn mening de thans ter
beschikking staande maatregelen tot wering en bestrijding van besmettelijke dierziekten aanvulling behoeven. Gelet op de enorme schade welke een
uitbraak - zowel voor de overheid als voor het bedrijfsleven - tot gevolg kan
hebben, zullen nieuwe voorschriften met name op het vlak van de preventie
dienen te worden gezocht. Zoals ik reeds bij verschillende gelegenheden
naar voren heb gebracht ligt het in mijn bedoeling hiertoe op korte termijn
een wijziging van de Veewet voor te stellen. Het lijkt mij in dit verband gewenst dat de Minister van Landbouw en Visserij de bevoegdheid krijgt eisen
te stellen ten aanzien van de inrichting van, de hygiëne op en het toezicht op
de bedrijven, alsmede de aansluiting bij een Gezondheidsdienst voor Dieren
verplichtte stellen. De Gezondheidsdiensten, en de medefinanciering van
door hen ondernomen activiteiten door de overheid, zullen dan een basis in
de wet krijgen.
De mogelijkheid zal naar mijn mening moeten worden geopend om in geval
van eigen schuld van de veehouder of het niet voldoen aan de inrichtings- of
hygiënische eisen korting op de uitbetalingen toe te passen en aan deze betalingen voorwaarden te verbinden omtrent herinrichting, herbevolking en
dergelijke van het bedrijf. Voorts wordt de mogelijkheid bezien of de percentages der uitkeringen lager moeten worden indien het veebeslag van een bedrijf een bepaalde omvang te boven gaat, als ook om aan deze grote bedrijven strengere hygiënische en andere eisen op te leggen.

6. Kwaliteit van de produkten
6.1. Inleiding
De veehouderij is in Nederland bijna geheel gericht op de produktie van voedingsmiddelen voor menselijke consumptie. Dit maakt het noodzakelijk hoge eisen te stellen aan de kwaliteitvan dezeeindprodukten. Vooral deaanwezigheid van ongewenste stoffen of organismen dient te worden vermeden; daarom is het noodzakelijk bij de veehouderij veel aandacht te besteden aan de zuiverheid van de produkten.
In zijn algemeenheid kan worden gesteld dat een consumptiemiddel als zuiver kan worden beschouwd indien het geen risico oplevert voor de gezondheid van de consument. Op tal van manieren kunnen schadelijke stoffen het
dier en via deze het eindprodukt binnenkomen. In het veevoeder kunnen zich
residuen van in de teelt van voedergewassen gebruikte bestrijdingsmiddelen en van andere milieuverontreinigende stoffen bevinden. Voorts bestaat
in de intensieve veehouderij de behoefte de groei en de produktiviteit van
het vee met behulp van bepaalde stoffen te bevorderen, hetzij door rechtstreekse toediening, hetzij door toevoeging aan het veevoeder. Daarnaast
worden in de intensieve veehouderij om therapeutische redenen diergeneesmiddelen gebruikt. Via dierlijke produkten kunnen voorts o.a. pathogene micro-organismen op de mens worden overgebracht (b.v. Salmonellae).
Het hierna beschreven stelsel, dat met name in de laatste jaren een sterke
ontwikkeling heeft ondergaan, houdt mijns inziens de noodzakelijke waar-
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borgen in, dat slechts de zuivere produkten, waarop de consument recht
heeft, in de handel worden gebracht. Het gaat daarbij om voorschriften gedurende het gehele proces, vanaf het te gebruiken veevoeder tot en met het
dierlijke produkt dat in de detailhandel ten verkoop wordt aangeboden. Hierbij dient wel te worden bedacht, dat het slechts in beperkte mate gaat om
problemen, die specifiek zijn voor de intensieve veehouderij. Wellicht ten
overvloede kan hier nog worden opgemerkt dat de normen inzake de toelaatbaarheid van schadelijke stoffen zodanig laag zijn opgesteld, dat zelfs
daar waar cumulatie-effecten optreden of kunnen optreden voor de mens
geen risico aanwezig kan zijn.

6.2. Residuen
Ten aanzien van de bestrijdingsmiddelen is in Nederland slechts het gebruik
toegestaan van middelen welke op grond van de Bestrijdingsmiddelenwet
zijn toegelaten. Aan een dergelijke toelating kunnen voorschriften worden
verbonden omtrent onder meer de plaatsen waar en de gewassen waarop
het middel mag worden toegepast. Toelating op zichzelf vindt slechts plaats
indien met redelijke zekerheid mag worden aangenomen, dat door een juist
gebruik van het middel overeenkomstig zijn bestemming geen schadelijke
nevenwerkingen zullen optreden. Daarenboven zijn voor veevoeder aanvullende voorschriften gesteld, welke te meer nodig zijn daar de in de intensieve veehouderij gebruikte voedermiddelen voor een groot gedeelte uit geïnv
porteerde grondstoffen zijn samengesteld. Bij verordeningen van het Produktschap voor Veevoeder en het Produktschap voor Vee en Vlees is aan fabrikanten van veevoeders en aan veehouders een aantal handelingen (zoals
het voorhanden hebben, in het verkeer brengen en vervoederen) verboden,
met betrekking tot veevoer dat meer dan een bepaald gehalte residuen van
bestrijdingsmiddelen bevat. Voorts heeft het Produktschap voor Vee en
Vlees verboden 'verdachte dieren' (dieren waarvan op grond van ambtelijke
gegevens is vastgesteld of wordt vermoed dat daaraan schadelijke veevoeders zijn toegediend) te verkopen, te vervoeren of uit te voeren. Daarnaast
heeft het laatstgenoemde bedrijfslichaam de mogelijkheid geopend het merken van verdachte dieren voor te schrijven, hetgeen een meer gerichte controle bij de keuring van slachtdieren mogelijk zal maken. Dit is van belang
om nakoming van uitvoeringsbepalingen van de Vleeskeuringswet en de
Veewet te waarborgen, welke met zich meebrengen dat geen vlees voor
consumptie wordt toegelaten, indien het meer residuen van bestrijdingsmiddelen bevat dan daarvoor in de op de Bestrijdingsmiddelenwet gebaseerde Residubeschikking is bepaald.
Zoals gesteld kunnen via dierlijke produkten ook residuen van andere toevoegingen de mens bereiken. Hierbij gaat het vooral om al dan niet als zodanig gebruikte geneesmiddelen en dergelijke (antibiotica, stoffen met oestrogene of thyreostatische werking). Daar een onzorgvuldige toepassing van
evenbedoelde stoffen de gezondheid van de mens in gevaar zou kunnen
brengen zijn dienaangaande zeer stringente regels vastgesteld. Bij Produktschapsverordeningen van 1960 en 1961 is veehouders het toedienen, kopen,
verkopen en voorhanden hebben van oestrogene stoffen (hormonen) anders dan voor therapeutische doeleinden, op voorschrift van een dierenarts,
verboden, terwijl voor pluimveehouders een dergelijk verbod tevens geldt
voor stoffen met thyreostatische (schildklierremmende) werking.
Produktiebevorderende stoffen kunnen tevens worden toegediend via het
veevoeder. Het Produktschap voor Veevoeder heeft terzake beperkende
voorschriften vastgesteld, zulks in aansluiting op de Richtlijn van de Raad
van de Europese Gemeenschappen van 23 november 1970 betreffende toevoegingsmiddelen in de veevoeding. Middelen als hier bedoeld (b.v. kopersulfide of antibiotica in een nutritieve dosering) worden voorts slechts toe-
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gelaten na een uitgebreid onderzoek op effectiviteit, de gevolgen voor het
dier en het gevaar van schadelijke residuen en de mogelijke risico's voor de
bereiders.
Voor een optimaal rendement is met name in de intensieve veehouderij
naast een zo groot mogelijke groei en produktiviteit tevens een goede gezondheidstoestand van de veestapel van groot belang. Ook ten aanzien van
het gebruik voor therapeutische doeleinden van diergeneesmiddelen zijn
daarom verregaande beperkingen vereist. De zgn. Antibioticawet van 1964
strekt er toe de gevaren, verbonden aan een onverantwoord gebruik van de
daarin genoemde middelen (antibiotica, hormonen, thyreostatica e.d.) te keren door de handel zodanig te kanaliseren dat die middelen legaal slechts
door tussenkomst van dierenartsen in de handen van veehouders kunnen
komen. Een herziening van de wetgeving op dit punt, welke tot vaststelling
van (nog) stringentere regels te dezen moet leiden, is in voorbereiding.
Vóór 1 januari 1976 zullen de voorschriften omtrent de in veevoeder toegelaten stoffen enige aanvulling behoeven voor wat betreft de normen inzake de
aanwezigheid van residuen van andere milieuverontreinigende stoffen dan
de hierbovenbedoelde (zware metalen en dergelijke). Dit houdt verband met
de richtlijn van de E.G.-Raad van 17 december 1973 tot vaststelling van
maximumgehalten aan ongewenste stoffen en produkten in diervoeders.
Het gaat daarbij om stoffen als arseen, lood, fluor, kwik, nitriet, aflatoxine en
blauwzuur.
Als sluitstuk van de voorschriften waarmee de afwezigheid van schadelijke
residuen in dierlijke produkten gewaarborgd wordt dient de Warenwet te
worden genoemd. Een en ander houdt kort gezegd in dat door de Keuringsdiensten van Waren steeksproefsgewijs onderzocht wordt of vlees en eieren
welke in de handel zijn gebracht of bestemd zijn om in de handel te worden
gebracht voldoen aan de eisen van het Vlees- en Vleeswarenbesluit (Warenwet), resp. het Eierenbesluit. Met betrekking tot de toegelaten vreemde stoffen in vlees zijn deze eisen zeer streng; in principe is de aanwezigheid van
geen van de bovenbedoelde residuen geoorloofd.
6.3. Besmetting met

micro-organismen

De zuiverheid van de dierlijke produkten kan niet alleen worden aangetast
door tijdens het produktieprocestoegevoerde stoffen. Dieren zelf kunnen
dragers zijn van pathogene organismen en deze via de produkten overbrengen op andere dieren en eventueel ook op de mens. Bovendien zijn voedingsmiddelen van dierlijke oorsprong vaak uitstekende voedingsbodems
voor micro-organismen. De werkwijze op de veehouderijbedrijven, de omstandigheden bij het slachten, het verwerken en het vervoer, de behandeling
op de verkooppunten en de wijze van bewaren zijn van grote invloed op de
microbiologische kwaliteit van de produkten.
Via een nauw samenhangend systeem van wettelijke regelingen (Veewet,
Vleeskeuringswet, Destructiewet, Warenwet) worden de risico's voor mens
en dier tot een minimum beperkt. Een nadere bespreking van deze voorschriften zou in dit verband evenwel te ver voeren, te meer omdat het hier
niet gaat om problemen die specifiek zijn voor de intensieve veehouderij.
6.4. Controle
Met het toezicht op de naleving van bovengenoemde voorschriften, zowel
die van de centrale overheid als die van de organen van de publiekrechtelijke bedrijfsorganisatie zijn, voorzover overtreding daarvan een economisch
delict of een bij de Veewet strafbaar gesteld feit oplevert, in het bijzonder de
ambtenaren van de Algemene Inspectiedienst van mijn ministerie belast
(naast de bij of krachtens artikel 141 van het Wetboek van Strafvordering
aangewezen ambtenaren en de ambtenaren der invoerrechten en accijnzen).
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Als bijzondere opsporingsambtenaren voor overtredingen van de Vleeskeuringswet zijn voorts aangewezen de keuringsdierenartsen, de keurmeesters
van vee en vlees en de veterinaire inspecteurs van de volksgezondheid in algemene dienst, terwijl voor overtredingen van de Warenwet hetzelfde geldt
t.a.v. de ambtenaren van de Keuringsdiensten van Waren en de regionale inspecteurs van Volksgezondheid, belast met toezicht op levensmiddelen. In
het kader van de Warenwet kunnen de ambtenaren van de Keuringsdiensten
van Waren alsmede de regionale inspecteurs van Volksgezondheid belast
met het toezicht op levensmiddelen optreden.
Het zal geen toelichting behoeven dat in het bijzonder de controle op de
voorschriften ter voorkoming van schadelijke stoffen in de dierlijke eindprodukten verre van eenvoudig is. Ook de vaststelling van overtredingen vereist
speciale kennis en bovendien een veelheid aan technische hulpmiddelen. In
verband met de risico's voor de volksgezondheid welke niet naleving van de
geldende regels hier met zich mee kan brengen is hierom door de Veterinaire Hoofdinspectie van het ministerie van Volksgezondheid en Milieuhygiëne
en de Veeartsenijkundige Dienst van het ministerie van Landbouw en Visserij, ter aanvulling van het algemene politiële optreden, een uitgebreid 'surveillanceprogramma' ontwikkeld. Dit programma strekt zich uit over de
veevoedergrondstoffen, de daarvan geproduceerde mengvoeders en de
dierlijke eindprodukten. Jaarlijks worden duizenden monsters onderzocht
op de aanwezigheid van residuen van bestrijdingsmiddelen, zware metalen
en radioactieve verontreinigingen. In het onderzoek kunnen worden onderscheiden een objectieve fase, waarin wordt vastgesteld of er reden is voor
verdenking en - indien dit het geval is - een selectieve fase, waarin meer gerichte monsterneming in een bepaald gebied of van bepaalde veestapels of
dieren plaatsvindt.
Vanzelfsprekend worden de ontwikkelingen op het terrein van de residuen
en schadelijke stoffen in voedingsmiddelen nauwlettend gevolgd. Goede
voorlichting en eventueel corrigerend optreden blijven in deze nodig.
7. Intensieve veehouderij en milieu
7.1. Inleiding
De eerder in deze nota uitgesproken verwachting en wenselijkheid dat de intensieve veehouderij zich om economische en landbouwstructurele redenen
overwegend zal blijven ontwikkelen binnen het kader van het gemengde
landbouwbedrijf, is een belangrijk uitgangspunt voor de relatie intensieve
veehouderij - milieuhygiëne. Milieuhygiënisch maakt het namelijk een
groot verschil of de problematiek benaderd moet worden vanuit een te verwachten groei naar industrieel getinte mammoetbedrijven of vanuit een
over vele bedrijven verspreide produktie. In het eerste geval is een specifieke benadering van ingrijpende aard nodig; in het tweede geval heeft de problematiek een minder geconcentreerd en meer flexibel karakter. Dit wil echter niet zeggen dat bij een gespreide produktie geen milieuhygiënische
voorzorgen genomen moeten worden. Door de op economische gronden
gebaseerde schaalvergroting zijn de produktie-eenheden op een aantal gemengde bedrijven gegroeid tot een omvang, die niet meer te vergelijken is
met de kleine produktie-eenheden zoals die nog geen tien jaar geleden overheersend waren.
Terugkeer naar het per bedrijf houden van enkele honderden kippen en/of
enkele tientallen varkens zou wellicht milieuhygiënisch aantrekkelijk kunnen
zijn, maar is economisch uitgesloten. Het valt niet te verwachten dat de consument 5 a 10 keer zo hoge arbeidskosten van de boer voor zijn rekening zal
willen nemen, nog afgezien van de overige extra kosten en de gevolgen voor
de export waar deze bedrijfstak in hoge mate van afhankelijk is. (zie tabel 5)
Er zal dus gezocht moeten worden naar andere middelen om de risico's voor
het milieu tot een minimum te beperken. In de laatste jaren is het begrip
hiervoor bij het betrokken bedrijfsleven duidelijk gegroeid. Overheid en be-
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drijfsleven streven er naar deze problematie tot een oplossing te brengen.
Drie jaar geleden besloot het Produktschap voor Veevoeder via een heffing
op veevoeders een fonds bijeen te brengen voor de ontwikkeling van methoden om de milieuhinder te beperken en zo mogelijk geheel te voorkomen.
Na overleg met het georganiseerde bedrijfsleven is een Commissie Hinderpreventie Veeteeltbedrijven in het leven geroepen onder voorzitterschap
van de Voorzitter van het Hoofdproduktschap voor Akkerbouwprodukten en
met als leden vertegenwoordigers van de veevoederindustrie, het Landbouwschap, de Nationale Raad Landbouwkundig Onderzoek en het ministerie van Landbouw en Visserij. Deze Commissie heeft tot taak te adviseren
over uit het Fonds Hinderpreventie uit te keren bijdragen en over de besteding van de door de overheid op 50/50 basis beschikbaar gestelde bedragen
via het O. en S.-fonds en de instituten van landbouwkundig onderzoek. Het
gaat hier om onderzoek, ontwikkeling van apparatuur, proeven op praktijkschaal, ontwikkelingsprojecten en de stimulering van algemene toepassing
van de verkregen resultaten.
Inmiddels heeft het Fonds Hinderpreventie Veeteeltbedrijven in de twee jaar
van zijn bestaan verplichtingen aangegaan tot een bedrag van f 2,5 min.
Aanvankelijk zijn vooral objecten gekozen gericht op beperking van de
stankhinder. Voorbeelden in dit vlak zijn: mestbeluchtingssystemen, luchtwassers om de stankhinder in de omgeving van de stallen te voorkomen en
het beproeven van zg. mest-injecteurs om de hinder bij het uitrijden van
speciaal drijfmest te beperken. Daarnaast wordt onderzoek geëntameerd
naar het ontstaan van stank en de componenten daarvan. De problematiek is
derhalve ten principale aangevat: niet maskering van luchtverontreiniging
maar voorkoming daarvan staat voorop.
Technisch zijn deze onderzoekprojecten voor het merendeel geslaagd. Er
worde nu getracht experimentele modellen te vervaardigen die ook voor
middelgrote produktie-eenheden betaalbaar zijn. Inmiddels is gebleken, dat
in enkele uit een oogpunt van milieuhygiëne moeilijke gevallen apparatuur
toegepast kon worden die tot het verlenen van een hinderwetvergunning
heeft kunnen leiden. Zowel de inspecteurs van de volksgezondheid belast
met het toezicht op de hygiëne van het milieu als de regionale consulentschappen van de bedrijfsontwikkeling van mijn ministerie hebben aandacht
voor deze materie. Door hun samenwerking groeit het begrip voor deze problematiek.
Ik het goede hoop dat binnen enkele jaren bruikbare oplossingen toepasbaar
zullen zijn, die tevens in het kader van de internationale concurrentie betaalbaar zijn voor de bedrijven die op 'hindergevoelige' plaatsen gesitueerd zijn.
In overleg met het Bestuur van het Fonds Hinderpreventie en het Bestuur
van het O. en S.-fonds wordt nagegaan op welke wijze de praktische toepassing van de bereikte proef resultaten nog meer gestimuleerd kan worden.

7.2. Hinderwet
Volgens vaste jurisprudentie van de Kroon valt het gehele veehouderijbedrijf bij het aanwezig zijn van een mestvaalt onder de Hinderwet. Ook is dit
het geval bij gebruik van electromotoren van meer dan 2 pk en bij het bewaren en gebruiken van propaangas. Geconstateerd moet echter worden dat in
de praktijk noch door de gemeenten noch door het bedrijfsleven de hinderwetprocedure in gang werd gezet, omdat de produktie plaatsvond in kleine
eenheden, in het agrarisch gebied waarvan hinder nauwelijks gesproken kan
worden en de bewoners accepteerden dat ze zo nu en dan de 'geuren des
plattelands' te ruiken kregen. Door de ontwikkeling van grotere produktieeenheden en andere produktie-methoden maar ook door de uitbreiding van
dorpskernen en de toenemende vestiging van niet-agrariërs in het plattelandsgebied wijzigt zich de situatie.
Daarnaast stelt ook de overheid thans hogere eisen aan de kwaliteit van bodem, lucht en water. De problemen zijn enerzijds vanuit de intensieve vee-
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houderij zelf ontstaan, maar anderzijds ook naar de bedrijven toegegroeid.
Over deze materie is overleg geopend tussen de ministeries van Volksgezondheid en Milieuhygiëne, van Landbouw en Visserij, het Landbouwschap
en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (werkgroep Hinderwet en
veehouderij). Voor nieuw te stichten gebouwen weet men aan welke eisen
moet worden voldaan. Hierover bestaat volledige overeenstemming. Het
gelijktijdig in behandeling nemen van aanvragen voor een bouwvergunning
(Woningwet) en vooreen Hinderwetvergunning wordt bevorderd. De werkgroep heeft echter nog in studie een beleidsadvies voor bestaande bedrijven. Het is de wens dat dit overleg spoedig kan worden afgesloten. Intussen
zal onder verantwoordelijkheid van deze gesprekspartners een nieuwe uitgave van het boekje Veehouderij en Hinderwet verschijnen, met het doel nu
reeds zowel de betrokken overheidsorganen als het bedrijfsleven te informeren over de huidige richtlijnen, zodat hiermede bij behandeling van bestaande problemen rekening gehouden kan worden. Naast de reeds eerder genoemde stimulering van technische oplossingen zal ik laten nagaan in hoeverre geholpen kan worden met het vinden van oplossingen voor milieuhygiënisch moeilijk gelegen levenskrachtige bedrijven, bv. via verplaatsing.
7.3. Mest en gier
Mest is vanouds een waardevol bijprodukt van de veehouderij. Wordt de
stalmest op landbouwkundig verantwoorde wijze toegepast, dan is dat nuttig voorde bodemvruchtbaarheid. Door de groeiende omvang van de veestapel in relatie tot de hoeveelheid grond kan niet altijd de mest geheel op het
eigen bedrijf worden gebruikt. Aangezien de intensieve veehouderij vooral
tot ontwikkeling is gekomen in bepaalde gebieden is het niet steeds meer
mogelijk zonder kosten in de naaste omgeving belangstelling te vinden voor
dit produkt. Hierbij moet opgemerkt worden dat dit beeld in de loop van het
jaar voortdurend verandert. Tegen het einde van het groeiseizoen is erweinig of geen cultuurgrond voor het gebruik van de mest beschikbaar. Daarentegen zijn er in het vroege voorjaar ruime mogelijkheden.
In dit verband is verbetering van de opslagcapaciteit van belang. In de op de
EG-richtlijnen voor verbetering van de landbouwstructuur gebaseerde bijdrageregelingen van het O. en S.-fonds voor het uitvoeren van bedrijfsontwikkelingsplannen, zijn voor de varkenshouderij ter zake duidelijk openingen aanwezig.
Voor zeer dunne mestsoorten (bv. mest van mestkalveren en varkensgier)
is hier en daar de ongewenste praktijk ontstaan om deze - voor zover deze
mest niet op cultuurgrond kon worden gebruikt- in een openbaarwaterte
lozen. De ingevolge de Wet op de verontreiniging van oppervlaktewateren
opgerichte zuiveringsschappen hebben inmiddels de directe lozing van
mest en gier op openbaar water verboden, hetgeen deze ongewenste praktijk aanzienlijk heeft teruggedrongen. Op basis van uitvoeringsbesluiten ingevolge deze wet zullen mogelijke hiaten in dit gebied nog dit jaar geheel
worden weggenomen.
De in de afgelopen jaren genomen proeven met zuivering via oxydatiesloten
hebben tot dusverre nog niet geleid tot op grote schaal toepasbare resultaten. De moeilijkheden liggen hier bij het mineraalgehalte van het residu. Extra aandacht moet daarbij worden besteed aan bepaalde mineralen in sommige mestsoorten. Daarbij kan met name gedacht worden aan het kopergehalte in de mest van mestvarkens.
Naast het voortgaande onderzoek naar bruikbare zuiveringsmethode zal zowel voor de mest als voor de gier derhalve het streven gericht blijven op een
landbouwkundig verantwoord gebruik als meststof. De mogelijkheden hiertoe zijn landelijk en ook provinciaal gezien aanwezig, zoals blijkt uit tabel 9.
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Tabel 9. Hoeveelheid varkensmest in tonnen X 1000 die per provincie meer (overschot +) of minder (overschot - ) wordt geproduceerd
dan het grasland kan opnemen en de hoeveelheid stikstof die minder wordt geproduceerd dan het bouwland kan opnemen, nadat het
grasland met varkensmest is bemest
Provincie

Produktie aan varkensmest en
mestkalvermest in tonnen X 1000
(drijfmest)
Varkensmest

Groningen
Friesland
Drente

Overijssel
IJsselmeerpolders
Gelderland
Utrecht
Noord-Holland
Zuid-Holland
Zeeland
Noord-Brabant
Limburg

125
155
251
1 419
25
2 713
500
103
426
107
3 542
1 280

Kalvermest

—
48
41
53
2
445
52
21

—
—
216
24

' Uitgedrukt in varkensmest; hierbij is
16,6 t o n kalvermest gelijkgesteld aan
10 ton varkensmest.
2
Kleigrasland bemest met 10 ton
varkensmest, zandgrasland met 15 t o n
varkensmest (of equivalente hoeveelheden
mestkalvermest).
3
Bij gebruik van 270 kg stikstof/ha per
jaar.
4
100 ton stikstof = 8 0 0 0 ton vaste kippemest.

Totaal'

125
183
276
1 451
26
2 979
532
104
426
107
3 677
1 294

Opneem-'
baar door
grasland
tonnen
X 1000

780
2 586
1 443
2 605
117
2 845
748
1 003
985
187
2 648
729

Overschot
na bemesting van
grasland
tonnen
X 1000

-2
-1
-1
+
+1
+

655
403
167
154
91
134
216
899
538
80
029
565

Beschikbare hoeveelheid N voor bouwland
in tonnen in de vorm van
Varkensmest

_
—
1 005

—
—
—
—
7 203
3 955

Kippemest

197
301
425
852
88
2 461
319
218
291
251
2 606
1 900

Overige
pluimvee
mest

Totaal

181
554
377
905
23
1 442
77
215
184
22
2 596
1 836

378
855
802
1 757
111
4 908
396
433
475
273
12 4 0 5
9 527

Te plaatsen 3 Overschot 4
hoeveel"
stikstof
heid
in tonnen
stikstof
op bouwland
in tonnen
29
4
21
7
18
11
11
13
26
23
13

899
785
296
664
260
261
713
228
167
723
364
862

-29
- 3
- 20
- 5
-18
- 6
-10
-12
- 26
-10
- 4

521
930
494
907
149
353
317
795
692
450
959
335

De tabel is gebaseerd op de opnamecapaciteit van het grasland, na aftrek
van de door het rundvee geproduceerde mest (dit omdat op het gemengde
bedrijf de rundveehouderij meestal naast de varkens- en pluimveehouderij
de belangrijkste bedrijfstak is). Uitgegaan is van de stikstofbehoefte omdat
overdosering van de plantengroei ongewenst is en omdat hierbij de grootste risico's van uitspoeling aanwezig zijn. Bovendien mag op basis van een
studie van de Coördinatie Commissie Vlegista TNO worden aangenomen
dat aan deze stikstofgiften gekoppelde fosfaat toediening geen gevaar is verbonden. Een dergelijke fosfaatift op landbouwgrongen zal noch de bodemvruchtbaarheid beïnvloeden noch risico's opleveren voor uitspoeling. Zoals
uit de tabel blijkt is er in totaliteit momenteel nog voldoende ruimte voor
landbouwkundige recycling van mest en gier.
Toch zal behoudens nieuwe ontwikkelingen bij een voortgaande groei van
de totale veestapel in het tempo van de laatste 10 jaar in de jaren 1980-'90
mogelijk het plafond bereikt worden en zal gezocht moeten worden naar alternatieve gebruiksmogelijkheden. Het is echter te verwachten dat het groeitempo in de komende jaren veel trager zal zijn dan in de afgelopen 10 jaar,
waarin dekalvermesterij en de slachtpluimveeproduktie feitelijk ontstaan
zijn als nieuwe bedrijfstakken.
Hoewel het totale beeld derhalve nog niet verontrustend is, zijn plaatselijk
wel degelijk gevaren aanwezig. Daarom zal voor de komende jaren worden
gestreefd naar een zo verantwoord mogelijk gebruik van organische mest.
Feitelijk betreft het hier een distributieprobleem, omdat er bedrijven en gebieden zijn waar in bepaalde perioden van het jaar mestafzet zonder kosten
voor transport niet mogelijk is en andere bedrijven en gebieden waar zonder
bezwaar een nuttig gebruik van de mest kan worden gemaakt.
Om deze redenen heeft het Ontwikkelings- en Saneringsfonds voor de Landbouw in 1973 besloten de oprichting van provinciale mestbanken te bevorderen en financieel te steunen. Deze banken, die intussen opgericht zijn in de
provincies Noord-Brabant, Limburg en Gelderland hebben tot doel een verantwoorde mestverdeling tussen overschot- en tekortgebieden te bevorderen. Deze ontwikkeling zal krachtig worden ondersteund. Daarnaast is het
van groot belang te bevorderen dat op individuele bedrijven een evenwichtige bemestingspolitiek, ook in de relatie organische mest/kunstmest gevolgd
wordt. Naast intensivering van de voorlichting is daarbij van groot belang
het grondonderzoek dat in Nederland al een belangrijke rol speelt bij de bemestingsadvisering. Met de betrokken laboratoria voor grondonderzoek, die
in totaal jaarlijks reeds ruim 150000 grondmonsters onderzoeken, zal overlegd worden in hoeverre dit onderzoek speciaal in overschotgebieden nog
gestimuleerd kan worden.
De Meststoffenwet 1947 heeft ten doel bedrog in de handel tegen te gaan.
De uitvoeringsregelingen van die wet (het Meststoffen besluit 1951 en de
Meststoffenbeschikking 1970) bevatten uitgebreide voorschriften waaraan
een meststof, met name wat betreft de samenstelling, moet voldoen om in
de handel te mogen worden gebracht. Deze meststoffenwetgeving is door
haar regulerende functie ten aanzien van de kwaliteit van meststoffen nog
steeds van grote betekenis. Niettemin doet zich steeds meer de behoefte gevoelen de wet van 1947 op verschillende punten aan te passen aan de veranderde omstandigheden. Een herziening van de wet is dan ook op mijn ministerie in voorbereiding.
In dit verband zij opgemerkt dat zich de laatste jaren problemen aandienen
met betrekking tot de bescherming van de bodem tegen ongunstige beïnvloeding door het gebruik van bepaalde meststoffen. Het gaat hier met name om de voorkoming van overdosering van bepaalde mineralen, zoals koper, waartoe b.v. het gebruik van stalmest of van slib van zuiveringsinstallaties, kan leiden. Nagegaan wordt of een oplossing voor deze problematiek
moet worden gezocht in het kader van de herziening van de Meststoffenwet,
waarbij o.a. te denken valt aan het scheppen van de mogelijkheid tot het geven van voorschriften inzake opslag, vervoer en gebruik van meststoffen. In
het kader van de bij het ministerie van Volksgezondheiden Milieuhygiëne in
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voorbereiding zijnde Wet op de bodembescherming zullen milieuhygiënische aspecten worden geregeld, waarbij het uitgangspunt uiteraard in de
bescherming van de bodem is gelegen.
Ten slotte is ook van belang dat in 1972 het beraad geopend is met de Commissie van Overleg voor Veevoedingsaangelegenheden over de mogelijkheden het mineraalgehalte in veevoeders te verlagen. In het bijzonder betreft
het hier fosfaten en koper, mineralen die bij langdurige te hoge bemesting
tot problemen aanleiding kunnen geven.
7.4. Onderzoek inzake de mest-, gier- en

stankproblematiek

De produktie en het gebruik van mest en gier en het groeiende aantal vragen
over stankbestrijding hebben bij het landbouwkundig onderzoek het inzicht
doen ontstaan dat een bredere aanpak van de mest-, gier- en stankproblematiek noodzakelijk is. Dit heeft in 1972 geleid tot de instelling door de Nationale Raad voor Landbouwkundig Onderzoek TNO van de Coördinatie Commissie Megista TNO. Hierin worden de activiteiten van een 50-tal onderzoekers bij een 10-tal onderzoekinstellingen uit verschillende hoek van
het landbouwkundig en technisch onderzoek gebundeld. Voor de voornaamste problemen zijn zogenaamde projectgroepen ingesteld waarin de
desbetreffende onderzoekers samenwerken.
Als zodanig wordt thans vooral aandacht besteed aan de volgende onderwerpen:
- Het meten en bestrijden van stank. Naast een analyse van de stankcomponenten en de processen waardoor deze ontstaan wordt veel aandacht besteed aan praktische maatregelen. Voor het objectiveren van stankhinder
wordt gewerkt aan de ontwikkeling van een eenvoudige meetmethode. Voor
de bestrijding van stank worden reeds belangrijke mogelijkheden ontwikkeld zoals aërobe mestopslag, luchtwassers en mestinjecteurs. Toetsing van
regelmatig op de markt verschijnende stankbestrijdingsmiddelen (deodoranten e.d.) heeft geleerd, dat de toepassingsmogelijkheden hiervan geen
oplossing bieden.
- De biologische afbraak van mest tot een aanvaardbaar produkt wordt verder bestudeerd. Dit betreft zowel de afbraak van de organische stof als de
verwijdering van mineralen. In dit verband wordt ook aandacht besteed aan
de omzetting van de organische stof in bacterie-eiwit en aan de optimalisering van de processen bij de stankbestrijding door middel van aërobe
opslag.
- Door behandeling en transport wordt ernaar gestreefd het landbouwkundig gebruik van organische mest in plaats van kunstmest te bevorderen.
Transport uit de gebieden met een jaarlijjks periodiek terugkerend overschot
is hierbij een belangrijk knelpunt. Bovendien wordt gezocht naar behandelingstechnieken waardoor de bruikbaarheid van de mest wordt verbeterd.
- Overmatige bemesting kan een oorzaak zijn van bodem- en waterverontreiniging. Doordat het landbouwkundig onderzoek zich in het verleden in
principe richtte op het bepalen van de optimale mestgift is er nog onvoldoende bekend over de gevolgen van hoge giften op langere termijn. Omdat
het beleid in deze niet kan wachten op de resultaten van langjarige proefvelden wordt ernaar gestreefd een wiskundig model te ontwikkelen dat voorspellingen op korte termijn mogelijk maakt.
- De veevoeding is evenzeer van belang, omdat de samenstelling van het
rantsoen grote invloed heeft op de uiteindelijke samenstelling van de mest.
Daarom wordt nagegaan welke mogelijkheden er zijn om het eiwitgehalte
en de hoeveelheid fosfor en koper in het veevoeder te verminderen. Het eiwitgehalte van het veevoer is niet alleen van belang voor het stikstofgehalte
van de mest maar blijkt ook de stank van de mest te beïnvloeden.
- Ten aanzien van de veterinaire en gezondheidsaspecten van de grotere
mestproduktieen het daardoortoegenomen transport is een studie gaande.
Hierbij zal worden nagegaan in hoeverre er bepaalde risico's zijn en welke
maatregelen uit dat oogpunt gewenst zijn.
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8. De grondstoffenvoorziening in relatie tot de voedselsituatie in ontwikkelingslanden
De intensieve veehouderij is in Nederland - voorzover het de veevoedervoorziening betreft - in belangrijke mate afhankelijk van ingevoerde stoffen.
Aangezien een deel van deze grondstoffen ook geschikt is voor directe consumptie door de mens, zal getracht worden een antwoord te geven op de
vraag welke de aard en de omvang is van de invloed van de Nederlandse intensieve veehouderij op de voedselsituatie in ontwikkelingslanden. Deze
laatste wordt gekenmerkt door kwantitatieve en kwalitatieve tekorten, respectievelijktot uiting komend in een te geringe beschikbaarheid van calorieen en eiwitten per hoofd van de bevolking. Het berekende gemiddelde per
hoofd geeft daarenboven een vertekend beeld van de feitelijke consumptie
als gevolg van onder meer inkomensverschillen, voedingsgewoonten en een
gebrekkige infrastructuur (transport, opslag, enz.).
Kwalitatieve aspecten van de voeding in de ontwikkelingslanden vragen tenminste evenveel aandacht als kwantitatieve. De eiwit-consumptie per hoofd
vertoont belangrijke geografische verschillen, niet alleen binnen een bepaalde regio, maar ook binnen afzonderlijke landen. De relatieve verschillen zijn
groter dan ten aanzien van het calorieënverbruik.
Bij de conversie van grondstoffen voor de veehouderij tot eindprodukten
treden verliezen aan calorieën op. Deze verliezen zijn het geringst bij pluirrv
veeteelt en het grootst bij de rundveehouderij; de varkenshouderij neemt in
dit opzicht een tussenpositie in. De conversie heeft echter in kwalitatief opzicht tot gevolg dat in vergelijking met de eiwitwaarde van de grondstof een
eindprodukt ontstaat dat rijk is aan hoogwaardig eiwit. De consumptie van
deze eiwitten levert evenwel slechts dan de gewenste bijdrage aan de opbouw van het lichaam als de calorievoorziening op het vereiste niveau is. Bij
een tekortschietend calorieniveau worden de eiwitten - door verbranding allereerst gebruikt voor de aanvulling van dit tekort en eerst daarna als onmisbare bron voor de opbouw van specifieke lichaamseiwitten.
Met het oog op de gunstige conversiefactoren en het feit dat varkens- en
pluimveehouderij de beste perspectieven bieden voor een snelle groei van
de produktie heeft de FAO in 1969 met grote nadruk gepleit voor verhoging
van de varkens- en pluimveeproduktie in ontwikkelingslanden gedurende de
periode van 1970-1980. Wel moet worden aangetekend dat de FAO daarbij
uitging van het behalen van belangrijke successen bij de produktie van granen, met name in die ontwikkelingslanden die zich geen omvangrijke import
van veevoeder zouden kunnen permitteren.
Wegens de verliezen die bij conversie optreden is het in verband met het
kwantitatieve voedseltekort in de wereld van belang bij de produktie van eiwitrijke dierlijke produkten mondiaal een zo groot mogelijke efficiëntie te betrachten door zo min mogelijk grondstoffen te gebruiken, die zich ook lenen
voor directe consumptie door de mens. De keuze van de grondstoffen is echter-gegeven de kwaliteit- bij een vrije ondernemingsgewijze produktie en
bij het ontbreken van handelsrestricties afhankelijk van de prijsverhouding
tussen grondstoffen en eindprodukt.
Voorzover het Nederland betreft vertoont de hoeveelheid granen die in het
veevoeder wordt verwerkt absoluut en in nog sterkere mate relatief een dalende tendens, zoals blijkt uit tabel 10, waarin de ontwikkeling van de jaarlijks in Nederland beschikbare komende krachtvoeder-grondstoffen is weergegeven.
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Tabel 10. Overzicht van de in Nederland beschikbaar komende krachtvoeder-grondstoffen in 1000 ton en procenten
Produkten

1 augustus t / m 31 j u l i

1961/62
Granen
Graanderivaten/-af vallen
Veekoeken
Dierlijke eiwitten
Mager melkpoeder'
Gras-, klaver- en luzernemeel
Gedroogde bietenpulp
Melasse
Voerpeulvruchten
Suiker
Maniok
Lijnzaad/sojabonen
Plantaardige/dierlijke vetten
Weipoeder
Citruspulp
Bataten
Vinasse
Diversen (incl. mineralen)
Totaal
1
Exclusief ondermelk rechtstreeks
verwerkt in kunstmelkvoeder.
2
Voorlopige cijfers.

3 855

672
824
236
88
110
135
120

150

6 190

1970/71

1972/73

62,3
10,9
13,3

3 165

33,7

3 097

841

8,9

778

7,6

2 391

25,4

2 737

26,6

3,8
1,4
1,8
2,2
1,9

178
190
303
610
380
103
49
523
100
176
78
109
10
1
190

146

1,4
2,3
3,4
6,0
4,0
2,4
0,0
6,4
1,5
2,0
1,0
2,8
0,2
0,1
2,2

2,4

9 397

1,9
2,0
3,2
6,5
4,0
1,1
0,5
5,6
1,1
1,9
0,8
1,2
3,1
0,0
2,0

2402

355
617
415
242 2

1
660
150
204
104
289
23
14
225

30,1

10 297
Bron: Produktschap voor Veevoeder

In 1962 bedroeg het percentage granen 62,3, in 1970/71 33,7 en in 1972/73
30,1. Het opvallende hierbij is dat van deze ontwikkeling reeds sprake was
vóór de grote schaarste aan granen en het daarbij behorende hoge prijspeil
gedurende de laatste 2 jaren. De economische ontwikkeling dringt het gebruik van granen in veevoer in Nederland terug en bevordert het gebruik van
neven produkten. Nieuwe technologische bewerking van granen en andere
grondstoffen worden ontwikkeld, waardoor de hoeveelheid neven produkten
toeneemt, terwijl de aard ervan verandert.
Er bestaat ook een tendens produkten, die tot dusver als onbruikbaar werden gekwalificeerd, toch als veevoer te gebruiken. Deze hangt ook samen
met de belasting van het milieu in ons land door organische afvalstoffen van
verschillende voedingsmiddelenindustrieën. Het tot waarde brengen van
deze afvalstoffen betekent dat zij niet langer worden geloosd op het oppervlaktewater. Een voorbeeld hiervan is de geplande bereiding van veevoeder-brokjes uit afvalwater van de aardappelmeelindustrie.
Met de vervoedering van afval- en bijprodukten is jaarlijks een bedrag gemoeid van naar schatting f 1,5 mld. Het is duidelijk dat indien deze produkten
niet in de veehouderij tot waarde gebracht zouden worden, vele belangrijke
en dagelijks gebruikte voedings- en genotmiddelen aanmerkelijk in prijs
zouden stijgen.
Het vraagstuk van de voedselvoorziening in de ontwikkelingslanden kan
slechts worden opgelost door een belangrijke vergroting van de voedselproduktie en verbetering van de voedselsituatie in die landen zelf. Een vermindering van het verbruik op de ene plaats leidt als gevolg van andere voedingsgewoonten, verschillen in koopkracht en een gebrekkige infrastructuur
niet zonder meer tot een grotere beschikbaarheid van voedsel elders.
Op grond van deze factoren en gezien het grondstoffenpatroon van de Nederlandse veevoederindustrie (zie tabel 10) mag van een vermindering van
de veevoederproduktieten behoeve van de intensieve veehouderij in Nederland nauwelijks een marginale verbetering van de situatie op het gebied van
de voeding in de ontwikkelingslanden worden verwacht, terwijl de nadelige
economische gevolgen voor de veehouderij en aanverwante sectoren hier
duidelijk merkbaar zullen zijn. Een mondiale aanpak zou verbetering in deze
situatie kunnen brengen, zeker gezien de minder gunstige verhouding van
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het verbruik in andere landen van direct voor menselijke consumptie geschikte grondstoffen tot de andere grondstoffen.
Een punt waarop eveneens de aandacht gevestigd kan worden is het feit dat
een deel van de krachtvoedergrondstoffen van tropische oorsprong is. Zo
worden veekoeken, dierlijke eiwitten, maniok en bataten geheel of gedeeltelijk uit ontwikkelingslanden ingevoerd. Inkrimping van de intensieve veehouderij in Nederland zou leiden tot een verminderde vraag naar deze
grondstoffen, waardoor de exportmogelijkheden van een aantal ontwikkelingslanden nadelig zouden worden beïnvloed. Met name ten aanzien van
grondstoffen die zich niet lenen voor consumptie door de mens, zou een
dergelijke ontwikkeling als ongewenst moeten worden beschouwd. Dit laatste geldt echter niet, indien tevens bovengenoemde mondiale aanpak zou leiden tot een uitbreiding van de vleesproduktie in die ontwikkelingslanden,
aangenomen dat de vleesconsumptie in de geïndustrialiseerde landen niet
vermindert.

9. Beschouwende samenvatting
De consument wenst levensmiddelen van dierlijke oorsprong in zijn voeding
op te nemen. De intensieve veehouderij vervult een belangrijke functie in de
voorziening met deze voedingsmiddelen. De Nederlandse consument krijgt
tegen gunstige prijzen een grote hoeveelheid voedingsmiddelen van dierlijke oorsprong via de in ons land bedreven intensieve veehouderij. De Nederlandse landbouw verleent deze dienst niet alleen aan de afnemers in eigen
land maar tevens aan vele daarbuiten.
In 1973 was op ongeveer 53 000 van de 141 000 Nederlandse landbouwbedrijven intensieve veehouderij opgenomen in de bedrijfsvoering. Op deze,
meestal gemengde, bedrijven heeft intensieve veehouderij geleid tot schaalvergroting. Omdat de marges vaak smal zijn en de geldomzet in relatie met
het inkomen groot is, zijn deze bedrijven evenwel kwetsbaar.
De bruto-produktie en het inkomen in de intensieve veehouderij wordt voor
het produktiejaar 1973/1974 geraamd op 5,5 mld. gulden. Dit is nagenoeg
4 0 % van totale bruto-produktie en inkomen in de Nederlandse landbouw
(exclusief tuinbouw). Het procentuele aandeel van de intensieve veehouderij
in de produktie-omvang van de Nederlandse landbouw is in de periode
1960-1973 verdubbeld: 17% in 1973 tegen 8,6 in 1960. De netto toegevoegde
waarde in de intensieve veehouderij, die in het produktiejaar 1970/1971 nog
480 min. gulden beliep, zal 1973/1974 volgens raming stijgen tot 900 min.
gulden.
Twee nauw met de intensieve veehouderij gelieerde sectoren van het Nederlandse bedrijfsleven, de veevoederindustrie en de vleeswarenfabrieken
en slachterijen, hadden in 1973 een produktiewaarde van ongeveer 10 mld
gulden. De netto toegevoegde waarde bedroeg ruim 1 mld. gulden.
De intensieve veehouderij en de beide genoemde sectoren hebben in 1973
via een exportsaldo van ruim 2,2 mld. gulden een belangrijke positieve
bijdrage aan de betalingsbalans geleverd.
De intensieve veehouderij vormt een voornaam onderdeel van de Nederlandse landbouwstructuur. Indien vele agrariërs niet waren overgestapt op
een gewijzigde bedrijfsvoering, waarin een of meer vormen van intensieve
veehouderij waren opgenomen, zou het aantal van hen dat niet in staat zou
zijn het bedrijf voort te zetten aanzienlijk groter zijn, met alle consequenties
voor de werkgelegenheid en de structuur van het platteland.
Dankzij de intensieve veehouderij is op een groot aantal landbouwbedrijven
schaalvergroting mogelijk geweest, die bij de traditionele, grondgebonden
produktie onbereikbaar was. Meer dan 100000 personen vinden momenteel
in ons land direct of indirect werkgelegenheid in of door deze vorm van veehouderij.
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Via de intensieve veehouderij kan op tal van agrarische bedrijven het aanwezige arbeidspotentieel op een economisch verantwoorde wijze worden ingeschakeld. Dit sluit evenwel niet uit dat tengevolge van het lopende
afvloeiingsproces de werkgelegenheid ook in de intensieve veehouderij de
komende jaren nog belangrijk zal afnemen.
Grote investeringen (per man), aanzienlijke technische risico's en ongewisheid omtrent de verhouding tussen kosten en opbrengsten zijn kenmerkend
voor deze bedrijfstak. Mede daarom is het niet aannemelijk dat in de toekomst de intensieve veehouderij in belangrijke mate industrieel zal worden
uitgeoefend. Temeer niet omdat juist mammoetbedrijven extra voorzieningen zullen moeten treffen in verband met het voorkómen van dierziekten,
stankpreventie, afzet van mest en acceptabele inpassing in het landschap.
Het laat zich veeleer aanzien dat de intensieve veehouderij gekoppeld zal
blijven aan het gemengde agrarische bedrijf. Wel zullen de bedrijfseenheden voldoende groot moeten zijn om te kunnen produceren tegen een lage
kostprijs. De huidige marktsituatie biedt nauwelijks ruimte voor een uitbreiding van de produktie in zijn totaliteit.
Ook de toenemende onzekerheden ten aanzien van de grondstoffenvoorziening en het kosten peil zullen leiden tot een afremming van de groei. Bovendien zal een extra groeiremmende factor optreden in de vorm van kostprijsverhogende voorzieningen die nodig zullen zijn in verband met overschotten van mest en gier, indien het groeitempo van de zestiger jaren zou worden
gehandhaafd.
Een en ander zal er waarschijnlijk toe leiden dat in de toekomst diverse kleine bedrijfseenheden zullen wegvallen. Door het ontbreken van een opvolger
in het bedrijf zal deze inkrimping veelal via natuurlijke afvloeiing tot stand
komen.
De huidige structuur van de intensieve veehouderij vraagt om afspraken op
het punt van toelevering en afzet. In dit opzicht neemt de intensieve veehouderij geen uitzonderingspositie in binnen de totale economische activiteit in
Nederland.
Het bedrijfsleven zal bij de tot stand gekomen verticale integratie zelf moeten zorgen voor acceptabele oplossingen en systemen. Daarbij moet evenwel worden voorkomen dat de kleine zelfstandige ondernemer op onaanvaardbare wijze afhankelijk wordt van grote concerns.
Door voorlichting en onderzoek tracht de overheid de agrarische ondernemers terzijde te staan. Ik zal voorts laten nagaan of de Stichting Borgstellingsfonds voorde Landbouw in een groter aantal gevallen borgstellingen kan
verlenen bij het aantrekken van gelden, met als doel de financiële afhankelijkheid van de agrarische ondernemers te beperken.
De ondernemer in de intensieve veehouderij heeft slechts greep op een klein
gedeelte van de totale produktieketen. Hij kan niet of nauwelijks controle uitoefenen op de zuiverheid van de door hem verwerkte produkten.
Om de zuiverheid van de voedingsmiddelen te waarborgen is met name de
laatste jaren een stelsel ter bescherming van de consument ontwikkeld.
Strenge eisen zijn gesteld om te voorkomen dat de menselijke gezondheid
wordt benadeeld door residuen van schadelijke stoffen in de voedingsmiddelen van dierlijke herkomst.
Gezien ook de functie van de Nederlandse veehouderij voor consumenten
buiten Nederland, moet niet alleen rekening worden gehouden met de in
ons land geldende regelen, maar tevens met de wetgeving van vele andere
landen. Het bedrijfsleven onderkent in deze zijn verantwoordelijkheid en
heeft ook zelf een aantal veiligheidssystemen opgebouwd.
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Voor de voeding van de dieren worden in de intensieve veehouderij ook produkten gebruikt die rechtstreeks door de mens zouden kunnen worden geconsumeerd. Bij het bestaande economische systeem is dit onvermijdelijk.
In Nederland is het gebruik van granen in veevoer zowel absoluut als relatief
sterk teruggelopen. Het percentage is gedaald van 62,3 in 1961/1962 tot 30,1
in 1972/1973.
Vermindering van de produktie van veevoer voor de intensieve veehouderij
zal nauwelijks een marginale verbetering van de voedselsituatie in de derde
wereld opleveren. Een mondiale aanpak zou hierin verbetering kunnen brengen.
Concentratie van intensieve veehouderij in grote bedrijven in een beperkt
gedeelte van het land dient te worden vermeden. Omdat een dergelijke concentratie zou leiden tot ontkoppeling van intensieve veehouderij en het
gemengde agrarische bedrijf zou de Nederlandse landbouwstructuur
worden ondermijnd,met alle sociale en economische gevolgen van dien. Bovendien ontstaat een potentieel extra belasting van het milieu (luchtverontreiniging, mest, gier) en een situatie die vanwege het dierziekterisico zowel
veterinair als economisch onaanvaardbare consequenties heeft.
De ontwikkeling van de intensieve veehouderijbedrijven zoals die ook tot
uiting komt in de aanpassing en vernieuwing van bedrijfsgebouwen moet
worden afgewogen tegen andere belangen die in het gebruik van de Nederlandse ruimte een rol spelen. Deze belangenafweging kan er toe leiden dat
op gevoelige plaatsen van het landelijk gebied bepaalde landbouwkundige
ontwikkelingen niet of slechts onder bepaalde voorwaarden toelaatbaar kunnen
worden geacht. In het kader van de Wet op de Ruimtelijke Ordening kunnen de nadelige ruimtelijke aspecten van de intensieve veehouderij op dezelfde voet als bij de agrarische produktie en bodemgebruik in het algemeen
worden beheerst. Daarnaast kunnen via beplanting en een passende vormgeving bedrijfsgebouwen op verantwoorde wijze in het landschap worden geplaatst.
Een door het ministerie van Landbouw en Visserij in overleg met andere betrokken instanties ingestelde werkgroep zal vermoedelijk nog dit jaar aanbevelingen of voorstellen doen inzake de problematiek rondom de landschappelijke inpassing van gebouwen.
Het ligt in mijn voornemen hieromtrent een voorlichtende brochure uit te
geven.
Overheid en bedrijfsleven streven er met kracht naar de risico's voor het milieu tot een minimum te beperken. Via de Commissie Hinderpreventie Veeteeltbedrijven wordt het probleem van de stankpreventie ten principale aangepakt. Niet maskering van luchtverontreiniging, maar voorkóming ervan is
daarbij het uitgangspunt.
In de Coördinatie-commissie Megista TNO worden de activiteiten van 10
onderzoekinstellingen gebundeld. Projectgroepen besteden daarbij vooral
aandacht aan stankpreventie, behandeling en biologische afbraak van mest
en gier en de samenstelling (mineralen) van veevoer.
In de werkgroep Hinderwet en Veehouderij, bestaande uit vertegenwoordigers van de ministeries van Volksgezondheid en Milieuhygiëne en van Landbouw en Visserij, het Landbouwschap en de Vereniging van Nederlandse
Gemeenten, bestaat volledige overeenstemming over de eisen waaraan
nieuwe agrarische gebouwen in het kader van de Hinderwet moeten voldoen. Een beleidsadvies voor bestaande gebouwen is in studie.
Ik zal tezamen met mijn ambtgenote van Volksgezondheid en Milieuhygiëne
er naar streven dat het overleg in de werkgroep spoedig zal worden afgesloten, teneinde de problematiek van de toepassing van de Hinderwet op bestaande bedrijven op te lossen.
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Daarnaast zal een nieuwe uitgave van het boekje 'Veehouderij en Hinderwet'
verschijnen.
Bij concentratie van dieren ontstaan problemen ten aanzien van de afzet van
mest en gier. De lozing ervan in oppervlaktewater is ontoelaatbaar. Behalve
op het ontwikkelen van bruikbare zuiveringsmethoden blijft het streven gericht op een landbouwkundige recycling van mest en gier. In Nederland
is daartoe nog voldoende ruimte aanwezig.
Ik ondersteun de ontwikkeling van provinciale mestbanken die een verantwoorde mestverdeling nastreven. Inmiddels zijn in Gelderland, Noord-Brabant en Limburg mestbanken opgericht.
De laatste jaren is de behoefte opgekomen de bodem tegen ongunstige invloeden van het gebruik van sommige meststoffen te beschermen, met name tegen overdosering van bepaalde mineralen, zoals koper.
Nagegaan wordt welke onderdelen van deze problematiek in de in voorbereiding zijnde herziening van de Meststoffenwet respectievelijk in de Wet
op de bodembescherming die bij het ministerie van Volksgezondheid en Milieuhygiëne wordt voorbereid, kunnen worden geregeld.
De problematiek inzake besmettelijke dierziekten neemt toe naarmate de bedrijfsvoering intensiever wordt. Het uitbreken van dergelijke ziekten kan
enorme schade opleveren voor bedrijfsleven en overheid. Het risico wordt
onaanvaardbaar groot bij sterke concentratie van intensieve veehouderij in
een beperkt gebied.
Ik ben van mening dat de Minister van Landbouw en Visserij de bevoegdheidmoet krijgen eisen te stellen ten aanzien van de inrichting van, de hygiëne op en het toezicht op bedrijven. Bovendien moet aansluiting bij een gezondheidsdienst voor dieren verplicht gesteld kunnen worden.
De positie van het dier in de intensieve veehouderij is de laatste tijd sterk in
discussie. Om het inzicht in deze problematiek te vergroten zal de
TNO-commissie Veehouderij - welzijn dieren proberen nog dit jaar een
rapport uit te brengen.
Indien op basis van wetenschappelijk bepaalde, meetbare criteria normen
voor het welzijn van dieren kunnen worden aangelegd, ben ik bereid aan het
nemen van maatregelen mee te werken. Onderzoek terzake, waarbij
ethologen een belangrijke plaats innemen, wordt door mij gestimuleerd.
Aan het uitsluitend op nationaal niveau uitvaardigen van voorschriften met
sterk kostprijsverhogende effekten kleeft het bezwaar dat de concurrentiepositie van de Nederlandse veehouderij wordt ondermijnd.
Daarom bevorder ik naar vermogen dat in het kader van de Europese Gemeenschappen en de Raad van Europa een regeling ten aanzien van het weizijn van de dieren tot stand komt.
Ik stel m ij ten doel dat nog dit zittingsjaar een ontwerp tot wijziging van de
Veewet zal worden ingediend, dat enerzijds strekt tot het scheppen van een
wettelijk kader voor regelen met betrekking tot het welzijn van de dieren op
agrarische bedrijven en anderzijds tot verruiming van de bevoegdheden ter
voorkoming en bestrijding van besmettelijke dierziekten.
De Minister van Landbouw en Visserij,
A. P. J. M. M. van der Stee
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