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Samenvatting
Dit rapport beschrijft de transitie, vanuit een referentiebedrijf (huidige situatie), naar 6 milieu- en 

klimaatvriendelijker bedrijfsmodellen melkvee in het veenweidegebied van het Groene Hart en 

verschaft inzicht in de technische, financiële, economische resultaten en de prestaties op het gebied 

van stikstof- en broeikasgasemissies en biodiversiteitsbeheer.

Milieu- en klimaatvriendelijke bedrijfsmodellen melkvee kunnen emissies van stikstof en 

broeikasgassen fors verlagen en de biodiversiteit vergroten. De NH3-reductie (per ha) varieert van 

16% tot 51%, de CO2-reductie van -57% tot 48%, de reductie stikstofbodemoverschot van -4% tot 

29% en het vergroten van de biodiversiteit van 1% tot 66% van de oppervlakte.
De transitie naar een milieu- en klimaatvriendelijke melkveehouderij kost ook geld. Er zijn grote 

verschillen. De vermogensontwikkeling per jaar ligt tussen € 17.000,- tot € 85.000,- lager in 

vergelijking met de huidige situatie.

Innovatieve emissiearme stalsystemen, waterinfiltratie in veenbodems en extensivering in 

combinatie met biodiversiteitsbeheer kunnen een belangrijke bijdrage leveren in het verminderen 

van emissies en vergroten van de biodiversiteit.

De bedrijfsmodellen geven inzicht in de verschillen in klimaat- en milieuprestaties alsmede de 

verschillen in economisch rendement ten opzichte van het referentiebedrijf. (kader)

Let op: De groene  getallen in bovenstaande tabel betekenen een verbetering  en de negatieve rode getallen 

een verslechtering  t.o.v. het referentiebedrijf.

Een belangrijke voorwaarde voor perspectiefvolle bedrijfsmodellen is dat er voldoende economisch 

rendement (een positieve vermogensontwikkeling)  wordt behaald (lange termijn) en dat 

ontwikkelings- en transitieplannen financieel haalbaar en verantwoord zijn (korte termijn). Geen van 

de bedrijfsmodellen voldoet aan die voorwaarden.
Handelingsperspectieven zoals investeringssubsidies, beloning emissiereducties, verhuur 

stikstofruimte, beloning ecosysteemdiensten, afwaardering natuurinclusieve gronden, toeslag op 

melkprijs, optimalisatie en managementverbetering zijn nodig om de transitie naar een economisch 

verantwoorde milieu en klimaatvriendelijke melkveehouderij mogelijk te maken.

Biodiversiteit Emissie-

reductie en Economie

1a. Gr.geb. 

Hoog 

Productief 

1b. Gr.geb. 

Hoog 

Productief 

XL

2. Gr.geb. wel 

derogatie  

19% SNL-A

3. Gr.geb. 

geen 

derogatie  

19% SNL-A

4. Gr.geb. 

geen 

derogatie  

50% SNL-A

5. Natuur 

inclusief 

64% SNL-N

NH3 reductie per ha 25% 16% 26% 51% 44% 29%

CO2 reductie per ha -6% -57% 19% 41% 46% 48%

N-bodemoverschot per ha -4% 7% 5% 28% 2% 29%

Biodiversiteits(natuur)beheer 1% 1% 19% 19% 50% 66%

Vermogensontwikkeling (financieel) -24.421 -24.700 -34.473 -84.273 -69.600 -46.000 

Financieel bedrijfsresultaat -34.421 -34.700 -44.473 -94.273 -79.600 -56.000 

Marge -56.821 -93.500 -60.673 -160.573 -126.100 -50.200 

Bedrijfseconomisch resultaat -22.848 -583 -36.466 -75.406 -63.334 -50.196 Verschil resultaten ten opzichte van referentiebedrijf
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Voorwoord

Door de uitspraak van de Raad van State in mei 2019 verkeert Nederland in een stikstofcrisis. De 

depositie van stikstof op een aantal natuurgebieden is te hoog en moet omlaag.

De overheid draagt verantwoording voor het beschermen van kwetsbare natuur. Tevens wil de 

overheid werken aan het realiseren van (toekomstige) natuur- en milieudoestellingen en het 

vergroten (stimuleren) van de biodiversiteit.

De melkveehouderij, in het bijzonder veehouderijbedrijven die dichtbij natuurgebieden zijn gelegen, 

is een belangrijke leverancier van stikstofemissie met als gevolg daarvan stikstofdepositie. Daarnaast 

draagt de veehouderij ook flink bij aan de emissie van broeikasgassen.

Er is behoefte aan kennis over en inzicht in hoe de melkveehouderij een bijdrage kan leveren aan het 

reduceren van stikstof- en broeikasgasemissies en het vergroten van de biodiversiteit.

Met dit rapport is beoogd een aanvullend instrumentarium aan te reiken hoe de transitie van de 

melkveehouderij eruit kan zien, wat de effecten kunnen zijn in emissiereductie en welke impact de 

transitie heeft op het financieel rendement.

Het was niet een eenvoudige klus om dit rapport te schrijven.

De uitgangspunten voor de bedrijfsmodellen zijn met de opdrachtgever en praktiserende veehouders 

uit het gebied rondom Nieuwkoop besproken en vastgesteld.

De technische bedrijfsexploitaties, zoals beweiding, ruwvoerwinning, voerrantsoenen, 

melkproducties en de daaruit voortkomende milieuprestaties zijn doorgerekend en geanalyseerd 

door Sjon de Leeuw en Dick Jan Koster van PPP-Agro Advies.

De concept bedrijfsmodellen en resultaten zijn besproken met provinciale en lokale overheden, 

(vertegenwoordigers van) melkveehouders en andere gebiedspartijen, wat goede inzichten en input 

heeft opgeleverd. 

Vervolgens zijn de conceptresultaten beoordeeld door en besproken met deskundigen van 

Wageningen Livestock Research en het Louis Bolk Instituut. De aanbevelingen van de deskundigen, 

zijn zoveel mogelijk meegenomen in de verdere uitwerking van het rapport.

Namens allen, die aan dit rapport hebben meegewerkt, spreek ik de hoop uit dat de inzichten in de 

milieu- en biodiversiteits- en financiële prestaties van de gekozen bedrijfsmodellen melkvee een 

nuttige rol kunnen vervullen om de klimaat- en milieu uitdagingen in de melkveehouderij aan te 

gaan.

Klaas de Jong

Adviseur Economie en Strategie

PPP-Agro Advies
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Beleidsgerichte samenvatting

Agrarische bedrijven in het veenweidegebied staan voor grote uitdagingen op het vlak van stikstof, 

broeikasgassen, bodemdaling, waterkwaliteit en biodiversiteit; in combinatie met de economische 

uitdaging van een rendabele bedrijfsvoering. 

De kernvraag in deze studie is hoe toekomstige bedrijfsmodellen een bijdrage kunnen leveren om 

deze uitdagingen het hoofd te bieden en wat er nodig is voor de bijbehorende ontwikkeling van deze 

modellen. 

Het gaat hierbij met nadruk om modellen, de berekeningen zijn gebaseerd op gemiddelden en gaan 

niet over individuele bedrijven. 

Er is een vergelijking gemaakt tussen bedrijfsresultaten van een referentiebedrijf en de 

bedrijfsresultaten van andere bedrijfsmodellen. Ook is alleen gefocust op de bedrijfsvoering vanuit 

het melkveebedrijf, terwijl veel agrariërs in de praktijk ook andere inkomsten kunnen hebben. 

Deze studie geeft overheden inzicht in de strategische keuzes die zij kunnen maken en welke kosten 

dat met zich meebrengt gedurende de transitiefase.  In fase 2 van deze studie zal worden uitgewerkt 

welke oude en nieuwe instrumenten er zijn/moeten komen om ondernemers te ondersteunen bij de 

benodigde transitie.

Vraagstelling
Dit rapport geeft inzicht in de volgende vragen:

1.      Wat zijn de milieuprestaties op het gebied van ammoniakemissie, emissie van broeikasgassen, 

stikstofbodemoverschot, oppervlakte natuurbeheer van de verschillende bedrijfsmodellen en hoe 

scoren ze ten opzichte van het referentiebedrijf dat representatief is voor de huidige gemiddelde 

situatie in het Groene Hart? 

2.      Welke investeringen in grond, vee, stalsystemen en arbeid zijn nodig voor de transitie van het 

referentiebedrijf naar elk van deze bedrijfsmodellen?

3.      Wat betekent de transitie naar een van de bedrijfsmodellen voor belangrijke economische 

kentallen van het referentiebedrijf? 

4.      Hoe verhouden de investeringen zich tot milieuprestaties op het gebied van stikstofemissies 

(NH3), uitstoot broeikasgassen, het stikstofbodemoverschot (waterkwaliteit) en biodiversiteit, van de 

bedrijfsmodellen?

Bedrijfsmodellen Aantal melk 

koeien

Opper vlakte 

(ha)

% opper 

vlakte natuur 

beheer

0. Referentiebedrijf 105 54 12%

1a. Grondegbonden Hoog Productief 125 54 1%

1b. Grondgebonden Hoog Productief XL 190 54 1%

2. Grondegbonden met derogatie  19% SNL-A 105 60 19%

3. Grondgebonden (geen derogatie)  19% SNL-A 105 87 19%

4. Grondgebonden (50% agrarisch natuurbeheer) 105 85 50%

5. Natuur inclusief (2/3e natuurland) 105 98 66%
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Doorrekenen bedrijfsmodellen

In dit rapport zijn 6 bedrijfsmodellen (binnen 3 hoofd-ontwikkelingsroutes) doorgerekend op hun 

milieu- en bedrijfseconomische prestaties (zie schema):

* Model 1a en 1b: intensief en gericht op emissiereductie door technische maatregelen. Volgens de 

definitie van de Commissie Grondgebondenheid kunnen deze bedrijven nog wel grondgebonden zijn. 

* Model 2 en 3: meer grondgebonden dan de referentie en gericht op sluiten van kringlopen op het 

eigen bedrijf (meer grond per koe en meer ruimte voor natuur op het bedrijf)

*  Model 4 en 5: natuurgericht (ook meer dan 2 en 3) en meer grondgebonden dan de referentie.

Alle berekeningen zijn gemaakt ten opzichte van het referentiebedrijf dat representatief is voor de 

huidige gemiddelde situatie in het Groene Hart (bron: Voorlopig bedrijfsvergelijkend overzicht 

bedrijfsanalyse melkveehouderij 2020, PPP-Agro Advies). 

De berekeningen zijn gebaseerd op gemiddelden en zijn niet 1 op 1 te vertalen naar individuele 

bedrijven. Daarom spreken we van bedrijfsmodellen. Het doel van de berekeningen is om zo goed 

mogelijk ‘gevoel voor de bal te krijgen’ voor wat betreft gevolgen van strategische keuzes in 

bedrijfsontwikkeling op het vlak van milieu en bedrijfseconomie. 

Bij de verschillende ontwikkelingsroutes horen verschillende ontwikkelstrategieën (zie het volgende 

kader Ontwikkelstrategie bedrijfsmodellen).

Ontwikkelstrategie bedrijfsmodellen

Hoog productief Intensief L en Hoogproductief Intensief XL: gericht op een hogere melkproductie per 
hectare. Investeren in emissiearme stallen en fosfaatrechten om daarmee ruimte te krijgen om binnen de 
vergunning de veestapel uit te breiden. Omdat het areaal grond gelijk blijft, moet voer worden 
aangekocht en mest worden afgevoerd. Vanwege het aantal koeien is een melkrobot nodig om te 
besparen op arbeid. Inkomsten uit melkverkoop liggen hoger dan de referentie. Inkomsten uit agrarisch 
natuur- en landschapsbeheer liggen lager en zijn vrijwel nihil.

Grondgebonden met en zonder derogatie: gericht op afzet van alle mest op het eigen bedrijf en meer in 
het algemeen op sluiten van kringlopen. Dat betekent investeren in grond én emissiearme stallen bij een 
gelijk blijvend aantal melkkoeien. Hierdoor gaat de productie van melk per hectare omlaag en bespaart 
de ondernemer op kosten voor kunstmest en voer en afvoer van mest. Omdat er genoeg voer wordt 
geproduceerd op het grotere areaal, ontstaat ook ruimte om meer te verdienen aan Agrarisch Natuur- en 
Landschapsbeheer. Inkomsten uit melk liggen lager dan de referentie en inkomsten uit GLB-
bedrijfstoeslagen liggen hoger (want meer hectares dan referentie). Het verschil tussen met en zonder 
derogatie is de hoeveelheid dierlijke mest die mag worden toegepast. Model 2 gaat uit van de 
uitzonderingspositie die Nederland nu heeft (derogatie) waardoor Nederlandse melkveehouders (onder 
voorwaarden) meer mest mogen toepassen en model 3 gaat uit van een situatie zonder derogatie. Bij 
bedrijfsmodel 3 (geen derogatie) is dus sprake van hogere kosten voor aankoop van grond om voldoende 
mestplaatsingsruimte te hebben.

Natuurgericht met nadruk op agrarisch natuur- en landschapsbeheer of natuurland: gericht op 
investeren in grond om extra natuurbeheer mogelijk te maken. Model 4 richt zich op agrarisch 
natuurbeheer, Model 5 op natuurbeheer. Model 5 laat een deel van de landbouwgrond afwaarderen om 
met de opbrengsten te investeren in extra natuurgrond. Daarnaast investeren beide bedrijfstypen in 
vaste mestsystemen vanwege de meerwaarde voor natuurbeheer. De ondernemer bespaart op kosten 
van kunstmest, aankoop voer en afvoer mest ten opzichte van de referentie. Inkomsten uit melk zijn lager 
dan in de referentie en bij andere bedrijven. De inkomsten uit GLB-bedrijfstoeslagen (want groter areaal 
dat daarvoor in aanmerking komt). zijn daarentegen hoger. 
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Milieuprestaties

Onderstaande figuren geven milieuprestaties van de verschillende bedrijfsmodellen ten opzichte van 

het referentiebedrijf weer. De kengetallen voor NH3-emissie, CO2-emissie en N-bodemoverschot 

(waterkwaliteit) zijn voor elk bedrijfsmodel berekend met het rekenmodel Kringloopwijzer. Het effect 

op natuur is berekend als oppervlakte natuurareaal op een bedrijf. De milieuprestaties zijn zowel 

uitgedrukt per ha als per kg melk. 

Vanuit oogpunt van gebiedsgericht beleid zijn milieuprestaties per hectare van belang vanwege de 

relevantie voor omgevingskwaliteit. Minder emissies per hectare of minder stikstofbodemoverschot 

per hectare werken direct door in de omgevingskwaliteit van het gebied. Overheden formuleren 

duurzaamheidsdoelen daarom vaak in termen van emissies en deposities per hectare of hectares 

agrarisch natuurbeheer per gebied. 

Marktpartijen zoals de zuivelsector hechten meer belang aan de emissie per kg melk of andere 

producten omdat deze kentallen in de communicatie naar klanten en in de verantwoording van 

duurzaamheidsbeleid beter past. Het risico bestaat dat markt en overheden daarmee op 

verschillende ontwikkelrichtingen sturen en boeren in verwarring brengen over de gewenste 

ontwikkelrichting van hun bedrijf.

Op hoofdlijnen blijken de extensievere bedrijfsmodellen het beste te scoren op milieuaspecten 

uitgedrukt per ha en de intensievere bedrijfsmodellen op milieuaspecten uitgedrukt per kg melk. 

Verder valt op dat de natuurgerichte bedrijven relatief slecht scoren op ammoniakemissie per ha. Dat 

heeft veel te maken met het vanuit natuurbeheer toegepaste vaste-mestsysteem dat relatief veel 

ammoniakemissie oplevert. In alle bedrijfsmodellen zijn verdergaande optimalisaties mogelijk via 

management en/of te nemen aanvullende stappen. Die stappen maken geen onderdeel uit van deze 

studie.
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Grafiek 1. NH3-emissie-ha
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Grafiek 2. NH3-emissie-melk

Per hectare is NH3-emissie voor alle bedrijfsmodellen lager dan de referentie. Dit komt door emissiearme 
staltechniek (bij 1a, 1b, 2 en 3) of lagere bemesting per hectare (3, 4 en 5.) De NH3-emissie per kg melk 
van de intensievere modellen is lager en voor het natuurbedrijfsmodel hoger dan de referentie. Op het 
referentiebedrijf wordt rundveedrijfmest afgevoerd, namelijk ongeveer 50 ton. Bedrijfsmodel 1a en 1b 
voeren ook mest af. Vanwege het nieuwe emissiearme stalsysteem ontstaan andere mestsoorten, 
namelijk dikke en dunne fractie. De dunne fractie wordt gedeeltelijk gebruikt als kunstmestvervanger 
waardoor minder kunstmest nodig is. De mest die wordt afgevoerd van bedrijfsmodellen 1a en 1b is een 
deel van de dikke fractie. 

Merk op: De referentie (0) en bedrijfsmodellen 1a en 1b voeren een deel van de mest af. 
De methodiek van de Kringloopwijzer rekent de NH3-uitstoot van afgevoerde mest niet 
mee bij de NH3-emissie van deze bedrijfsmodellen.  

Merk op: De referentie (0) en bedrijfsmodellen 1a en 1b voeren een deel van de mest af. 
De methodiek van de Kringloopwijzer rekent de NH3-uitstoot van afgevoerde mest niet 
mee bij de NH3-emissie van deze bedrijfsmodellen.  

6



1.335
1.188 1.147

1.324 1.311
1.421 1.393

0
200
400
600
800

1.000
1.200
1.400
1.600

gr
 C

O
2

-e
q

 /
 k

g 
m

e
lk

Grafiek 4. CO2-emissie (kg melk)

De emissie van broeikasgassen per hectare bestaat voor een deel uit de oxidatie van veen (gele vlakken). 
Alle bedrijfsmodellen scoren daarop beter dan de referentie vanwege de aanleg van 
waterinfiltratiesystemen. Bedrijfsmodellen 4 en 5 hebben de hoogste grondwaterstand en scoren 
daardoor beter dan bedrijven met een lagere grondwaterstand. Het blauwe deel van de staaf in de linker 
figuur toont de emissie van broeikasgassen per hectare uit mest, vee en brandstof. Model 1b scoort 
daarop het slechtst. Per kilogram melk hebben de intensievere modellen (1a en 1b) een lagere 
broeikasgasemissie dan de referentie en de andere bedrijfsmodellen.
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Grafiek 5. N-bodemoverschot Een groter stikstofbodemoverschot per hectare 
betekent dat de kans op uitspoeling van stikstof 
naar grond- en oppervlaktewater groter is dan bij 
lagere waardes. Uitspoeling heeft invloed op de 
waterkwaliteit en daarmee ook op de 
biodiversiteit in en rondom de sloot. De 
extensievere bedrijfsmodellen (3-6) wenden 
minder mest aan en hebben een lager 
stikstofbodemoverschot. Ondanks de hogere 
grasgroei (en te verwachten hogere opname 
stikstof) hebben de intensievere bedrijfsmodellen 
(1a en 1b) een groter stikstofbodemoverschot dan 
extensievere bedrijven. 
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Benodigde investeringen

In onderstaande tabel is een overzicht gegeven van de benodigde investeringen in grond, vee, 

stalsystemen die nodig zijn voor de ontwikkeling van het referentiebedrijf naar elk van de 

bedrijfsmodellen.

Voor de doorontwikkeling van het referentiebedrijf naar de verschillende bedrijfsmodellen blijkt 

tussen de € 338.000, - en € 2,8 miljoen nodig te zijn. De aard van de investeringen is een afspiegeling 

van de ontwikkelstrategie van elk van de bedrijfsmodellen:

* De Intensieve modellen investeren met name in emissiearme stallen, fosfaatrechten, mest- en 

voeropslag en een melkinstallatie. 

* De grondgebonden modellen investeren in grond én een emissiearm stalsysteem. 

* Ook de natuurgerichte modellen investeren in grond, waarbij het natuurbedrijf (nr. 5) een deel van 

de aankoop van natuurgronden financiert via afwaardering van eigen landbouwgrond, waarvoor het 

bedrijf een vergoeding van de overheid ontvangt. 

Alle modellen investeren ook in aanleg van waterinfiltratiesystemen met het oog op het reduceren 

van de uitstoot van broeikasgassen en bodemdaling. Bij modellen die meer grond nodig hebben is 

deze investering groter. De bedrijfsmodellen hebben een drooglegging die bij het model past; de 

natuurgerichte bedrijven hebben een kleinere drooglegging dan de overige bedrijfsmodellen. Zie ook 

bespreking milieuprestaties- deel broeikasgassen.

Financierbaarheid

Het referentiebedrijf heeft, mede vanwege de bestaande schuldenlast, geen ruimte om de benodigde 

investeringen met eigen vermogen te financieren. Inclusief de bestaande financiering van € 1 miljoen 

is er in de bedrijfsmodellen een kredietbehoefte van tussen 1,3 en 3,8 miljoen euro (zie 

onderstaande tabel). 

In termen van rente en aflossing komt dat jaarlijks neer op een bedrag van € 86.700 tot € 247.500.  

INVESTERINGEN
0. Melkvee 

(referentie)

1a. Gr.geb. 

Hoog 

Productief 

1b. Gr.geb. 

Hoog 

Productief XL

2. Gr.geb. 

wel 

derogatie  

19% SNL-A

3. Gr.geb. 

geen 

derogatie  

19% SNL-A

4. Gr.geb. 

geen 

derogatie  

50% SNL-A

5. Natuur 

inclusief 64% 

SNL-N

    Cultuurgronden 427.000 2.269.000 2.082.000

    Betaalrechten 3.000 13.000 12.000 17.000

    Afwaardering 20,00 ha x € 65.000,- x 70%. -909.886 

    Aankoop natuurland 46,66 ha x € 19.500 per ha. 909.886

    Stallen/vaste mest opslag/installaties 160.000 680.000 15.000 135.000

    Emissiearme techniek stal 31.000 48.000 26.000 26.000 105.000

    Emissiearme techniek installaties 138.000 209.000 116.000 116.000

    Voeropslag (extra) 20.000 72.000 -5.000 -5.000 2.000

    Werktuigen 96.000 73.000 119.000 166.000 66.000 67.000

    Melkinstallatie (extra investering) 105.000 200.000

    WIS op veen (€ 3.500,-/ha) 95.000 116.000 132.000 203.000 196.000 149.000

    Verkoop overschot fosfaatrechten -4.000 -9.000 -19.000 -32.000 

    Fosfaatrechten x € 130,- per kg fosfaat. 3. 800 191.400 721.700

    Veestapel (mk x € 1.250,- / jv x € 500,-.) 5.000 21.250

Totaal investeringen 3. 800 841.400 2.140.950 814.000 2.779.000 2.457.000 338.000
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Een belangrijke vraag is dan of een bank bereid is tot deze financiering. De bank kijkt dan naar het 

bedrijfsresultaat en de marge:

* Het bedrijfsresultaat is het verschil tussen de totale inkomsten en uitgaven van een bedrijf, 

exclusief inkomen van de boer (privé uitgaven), aflossingen van leningen en 

vervangingsinvesteringen. 

* De marge van een bedrijf is wat er onder de streep over blijft van het bedrijfsresultaat na aftrek van 

deze privé uitgaven, aflossingen en vervangingsinvesteringen. 

Kredietverleners gebruiken vooral de marge als maat voor het beoordelen van de financiële 

haalbaarheid van hun investering in een bedrijf. Bij een negatieve marge verdient het bedrijf na de 

investering niet genoeg om te kunnen voldoen aan lening en aflossingsverplichtingen. In dat geval zal 

de kredietverlener geen lening verstrekken. Onderstaande tabel toont het bedrijfsresultaat en de 

marge van de verschillende bedrijfsmodellen. 

Het bedrijfsresultaat van alle bedrijfsmodellen is minder goed dan dat van het referentiebedrijf. In 

het geval van bedrijfsmodellen 3 en 4 (grond gebonden geen derogatie) is het bedrijfsresultaat ook in 

absolute zin negatief, vooral vanwege de rentelasten van financiering van grondaankoop. En 

tegenover deze hoge lasten voor grondaankoop staan beperkt nieuwe inkomsten (bijv. uit agrarisch 

natuurbeheer) of kostenbesparingen. Deel 2 van de studie zal onderzoeken welke eenmalige en / of 

langere ondersteuning van marktpartijen en overheden nodig is voor de transitie naar economisch 

rendabel bedrijf. 

De marge van de bedrijfsmodellen is negatief, zowel ten opzichte van het referentiebedrijf als in 

absolute zin. Dit wordt vooral veroorzaakt door de hoge lasten voor aflossing. Op de intensieve 

bedrijven staat tegenover de investeringen een toename van de inkomsten door extra 

melkproductie. Op de grondgebonden bedrijven staan tegenover de (hoge) investeringen in grond 

betrekkelijk lage nieuwe inkomsten (bijv. uit agrarisch natuurbeheer) en/of kostenbesparingen.

FINANCIERING
0. Melkvee 

(referentie)

1a. Gr.geb. 

Hoog 

Productief 

1b. Gr.geb. 

Hoog 

Productief XL

2. Gr.geb. 

wel 

derogatie  

19% SNL-A

3. Gr.geb. 

geen 

derogatie  

19% SNL-A

4. Gr.geb. 

geen 

derogatie  

50% SNL-A

5. Natuur 

inclusief 64% 

SNL-N

   Kredietbehoefte na investeringen 3. 800 841.400 2.140.950 814.000 2.779.000 2.457.000 338.000

   Bij: hypotheekkosten en afronding - 3. 800 3.600 4.000 2.000 1.000 3.000 3.000

HOOFDSOM NIEUW KREDIET 845.000 2.145.000 816.000 2.780.000 2.460.000 341.000

   Bestaande financiering 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000

TOTAAL KREDIET 1.000.000 1.845.000 3.145.000 1.816.000 3.780.000 3.460.000 1.341.000

Jaarlijkse lasten

  Rente 24.500 40.900 66.000 40.500 79.200 73.000 31.100

  Aflossingen 40.000 94.200 181.500 72.400 125.300 109.100 55.600

Totaal/jaar 64.500 135.100 247.500 112.900 204.500 182.100 86.700

Bedrijfsresultaat & 

Marge

0. Melkvee 

(referentie)

1a. Gr.geb. 

Hoog 

Productief 

1b. Gr.geb. 

Hoog 

Productief XL

2. Gr.geb. 

wel 

derogatie  

19% SNL-A

3. Gr.geb. 

geen 

derogatie  

19% SNL-A

4. Gr.geb. 

geen 

derogatie  

50% SNL-A

5. Natuur 

inclusief 64% 

SNL-N

Bedrijfsresultaat 76.300 41.879 41.600 31.827 -17.973 -3.300 20.300

Marge 23.500 -33.321 -70.000 -37.173 -137.073 -102.600 -26.700 

9



Onderstaande figuur toont het bedrijfsresultaat (in blauw)  en de marge (in rood) van de 6 

bedrijfsmodellen ten opzichte van het referentiebedrijf.

Milieuprestaties in relatie tot bedrijfseconomie

Als we de naar de milieuprestaties per hectare kijken dan is het globale beeld dat de extensievere 

bedrijfstypen beter scoren dan de intensievere typen. Uiteraard met de nodige kanttekeningen en 

nuanceringen, zie daarvoor eerder in deze samenvatting. 

De bedrijfseconomische berekeningen laten een ander beeld zien. Het arbeidsinkomen van de 

ondernemer blijft bij ontwikkeling naar intensievere bedrijfsmodellen 1a enigszins en bij 1b redelijk 

vergelijkbaar met de referentie. Het arbeidsinkomen van bedrijfsmodel 2 is al flink lager dan de 

referentie en bij de andere extensievere bedrijfsmodellen (3, 4 en 5) is het bedrijfsinkomen negatief. 

Op basis van het verschil in arbeidsinkomen tussen een bedrijfsmodel en de referentie en het aantal 

hectares van een bedrijfsmodel kunnen we berekenen welke aanvullende inkomsten per hectare 

nodig zouden zijn om het verschil met het referentiebedrijf op te heffen. Voor de extensievere 

bedrijfsmodellen is dat tussen de €500,- en €865.- per hectare. Voor de intensievere 

bedrijfsmodellen is dat tussen de €11,- en €300,- per hectare. 

Alle bedrijfsmodellen ontvangen inkomsten anders dan melk. De onderstaande grafiek toont de 

inkomsten uit bedrijfstoeslag (GLB), agrarisch natuurbeheer (SNL) en afwaarderen van 

landbouwgrond naar natuurgrond. De GLB toeslag is per hectare voor elk bedrijf gelijk, SNL is 

afhankelijk van het pakket dat de boer met het agrarisch collectief afspreekt en afwaarderen geldt 

alleen voor het natuurbedrijf. 

De rode vlakken tonen het verschil dat op een of andere manier moet worden aangevuld om met 

een bedrijfsmodel een vergelijkbaar arbeidsinkomen te halen als het referentiebedrijf. Zie ook de 

tabel hierboven (tekort Euro / hectare t.o.v. het referentiebedrijf). 
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Grafiek 7. Verschil bedrijfsresultaat & marge

Arbeidsinkomen

0. Melkvee 

(referentie)

1a. Gr.geb. 

Hoog 

Productief 

1b. Gr.geb. 

Hoog 

Productief XL

2. Gr.geb. 

wel 

derogatie  

19% SNL-A

3. Gr.geb. 

geen 

derogatie  

19% SNL-A

4. Gr.geb. 

geen 

derogatie  

50% SNL-A

5. Natuur 

inclusief 64% 

SNL-N

Arbeidsinkomen ondernemers 37.850 15.002 37.267 1.384 -37.556 -25.484 -12.346 

Tekort € / ha t.o.v. referentiebedrijf -423 -11 -605 -864 -750 -510 
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De maatschappelijke bijdragen varieren tussen de verschillende bedrijfsmodellen van € 375,- tot € 

1.588,- per ha per jaar.

Bedrijfsmodel 5 ontvangt € 1.588,- aan maatschappelijke bijdragen per ha per jaar. Ondanks deze 

financiele ondersteuning komt dit bedrijfsmodel € 511,- per ha per jaar tekort om een gelijk 

arbeidsinkomen te behalen als het referentiebedrijf.

Deze studie levert handvatten op voor overheden over de vraag welke transitie ze waar willen 

ondersteunen en welke kosten dat met zich meebrengt. In een gebiedsgerichte aanpak direct 

rondom N2000 gebieden, kunnen dan bijvoorbeeld bedrijfsmodellen met een verregaande 

ammoniakreductie of een hoge mate van natuurgerichtheid worden gestimuleerd. Terwijl op grotere 

afstand andere bedrijfsmodellen de voorkeur verdienen. Uiteraard steeds in een kosten/baten-

afweging. 

In fase 2 van deze studie zal worden uitgewerkt welke oude en nieuwe instrumenten er zijn/moeten 

komen om ondernemers te ondersteunen bij de benodigde transitie. Daarbij kan het zowel gaan om 

investeringssubsidies, herwaardering van grond, een hogere melkprijs, als om periodieke betalingen. 

Inzet is te komen tot een  ‘gestapelde’ ondersteuning vanuit overheid en markt. Daarnaast zal ook 

het ondernemerschap van de agrariërs zelf worden aangesproken. 

Daarbij kunnen ook de uitkomsten van andere studies worden betrokken, waarbij voorzichtigheid bij 

het vergelijken van uitkomsten is geboden (zie onderstaand kader).
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Grafiek 16: Verschil arbeidsinkomen / GLB / SNL / Afwaardering  

Naschrift: Kosten/baten analyses regeneratieve/natuurinclusieve landbouw
Diverse andere studies schetsen ook een beeld over “wat kan”:  
* Alfa Accountants concluderen in het artikel “Extensiveren is een lucratieve strategie” in het blad Veeteelt dat 
extensieve bedrijven in financieel opzicht beter scoren dan intensieve bedrijven. Maar dat wordt uitgedrukt per kg 
melk en gaat dus voorbij aan de lagere melkproductie per ha van extensieve bedrijven.
* De Natuurverdubbelaars en Wij.land concluderen in de studie “Onder de streep. Economische analyse 
regeneratieve melkveehouderij” dat het voor 13 regeneratieve natuurinclusieve bedrijven mogelijk is om een goed 
verdienmodel te hebben. Een belangrijk verschil is dat deze 13 bedrijven de benodigde transitie al doorgemaakt 
hebben en de transitieperiode niet beschouwt. Ook zijn 11 van de 13 bedrijven van ‘Onder de Streep’ biologisch, 
terwijl dat verdienmodel pas in fase 2 van deze studie aan de orde komt als een van de mogelijkheden om het 
financiële gat te dichten. ‘Onder de Streep’ geeft geen informatie over milieuprestaties van de bedrijven in de 
studie. Het zou interessant zijn om de milieuprestaties van de bedrijven uit de studie van ‘Onder de Streep’ ook met 
de Kringloopwijzer te kwantificeren.
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1.   INLEIDING

1.1. Aanleiding

Provincie Zuid Holland draagt verantwoording voor het beschermen van kwetsbare natuur. 

Tevens wil provincie Zuid Holland werken aan het realiseren van (toekomstige) natuur- en 

milieudoestellingen en het vergroten (stimuleren) van de biodiversiteit.

De melkveehouderij, in het bijzonder veehouderijbedrijven die dichtbij natuurgebieden zijn 

gelegen, is een belangrijke leverancier van broeikasgassen en stikstofemissie met als gevolg 

daarvan stikstofdepositie.

Bij sommigen bestaat de indruk dat extensivering van de melkveehouderij de toekomst is omdat 

extensievere bedrijfsmodellen (minder vee per ha) minder stikstof en broeikasgassen per ha 

uitstoten en dat bedrijfsmodellen met een hoger aandeel natuurbeheer een hogere 

biodiversiteit realiseren. 

Anderen zijn van mening dat vermindering van emissies door gebruik te maken van innovatieve 

emissiebeperkende technieken meer toekomstperspectief voor de melkveehouderij biedt.

Om stimulerend en sociaaleconomisch haalbaar beleid te ontwikkelen voor een milieu-

verantwoorde en economisch perspectiefvolle melkveehouderij is meer kennis van en inzicht in 

de milieutechnische en economische resultaten van verschillende bedrijfsmodellen 

melkveehouderij gewenst.

1.2. Doelstellingen 

* Kennis en inzicht vergroten op het gebied van milieu en biodiversiteitsprestaties, economische 

en financiële resultaten van diverse bedrijfsmodellen melkveehouderij,

* Sociaal, economisch verantwoord beleid ontwikkelen opdat enerzijds de gewenste 

milieudoelen en verbetering van de biodiversiteit worden behaald en anderzijds de ontwikkeling 

van perspectiefvolle melkveehouderij wordt gewaarborgd.

* Ondernemers in de landbouw informeren, stimuleren en faciliteren om hun bedrijven 

duurzaam en perspectiefvol te ontwikkelen. 

1.3. Opdracht en inhoud rapport

De opdracht betreft het doorrekenen van praktische en realistische bedrijfsmodellen 

melkveehouderij inclusief de transitie daar naar toe vanuit een gemiddelde huidige situatie 

(referentiebedrijf).

Het gaat er in deze opdracht niet om "uit te zoeken" wat er nodig is om een voldoende 

arbeidsinkomen te realiseren (dat komt later), maar wat de milieutechnische en economische 

gevolgen zijn en vooral wat de verschillen zijn t.o.v. een referentiebedrijf.

Het resultaat is een rapport met klimaat- en milieusparende bedrijfsmodellen melkveehouderij 

met daarin een overzicht van technische, economisch en financiële resultaten en kengetallen 

per bedrijfsmodel die ook onderling vergelijkbaar zijn.

In hoofdstuk 1.5. Uitgangspunten bedrijfsmodellen worden de algemene uitgangspunten en de 

aanpak beschreven. In hoofdstuk 1.6 wordt het waterinfiltratiesysteem en de rekenmethode 

Somers behandeld. De innovatieve emissiearme staltechniek wordt in hoofdstuk 1.7. toegelicht.

De verschillende bedrijfsmodellen worden in hoofdstuk 2 in meer detail beschreven.

In hoofdstuk 3 komen de milieuprestaties (KPI's) aan bod en dan met name de verschillen t.o.v. 

het referentiebedrijf. Een extra toelichting op de milieukengetallen en biodiversiteit kunt u lezen 

in bijlage 5.

De financiële en bedrijfseconomische resultaten worden in hoofdstuk 4 besproken.
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Achtergrondinformatie over de financiële en economische analyse en opbrengsten en kosten 

van de melkveehouderij is te vinden in bijlage 6.

Een uitgebreide specificatie van de uitgangspunten en technische kengetallen per bedrijfsmodel 

is uitgewerkt in bijlage 1.

In bijlage 2 is de financiële winst & verliesrekening per bedrijfsmodel weergegeven en in bijlage 

3 de bedrijfseconomische opbrengsten en kosten specificatie.

Een specificatie van de werktuigen & installaties per bedrijfsmodel en de berekening van de 

bijbehorende kosten voor afschrijvingen en onderhoud is opgenomen in bijlage 4.

1.4. Kernvraag

Wat zijn de milieutechnische en economische resultaten van toekomstgerichte bedrijfsmodellen 

melkveehouderij in het Groene Hart? (rekening houdend met benodigde investeringen voor de 

transitie)

1.5. Uitgangspunten bedrijfsmodellen

De bedrijfsmodellen zijn "rekenvoorbeelden" en wat betreft de exploitatie geïnspireerd door 

reeds bestaande bedrijfsmodellen in het Groene Hart.

In dit rapport gaat het niet over prestaties van bestaande succesvolle verdienmodellen, maar 

gaat het over de transitie naar klimaat- en milieuvriendelijke bedrijfsexploitaties  en welke 

gevolgen deze transitie heeft voor milieu technische en financieel economische resultaten.

Wij hebben daarbij de grote groep "goede"ondernemers op het netvlies, met passie voor hun 

bedrijf, hun koeien en natuur, die fouten maken en daar van willen leren, maar bovenal een 

goed inkomen willen realiseren en hun bedrijf wille doorgeven aan een volgende generatie.

Transitie

De transitie wordt uitgevoerd door het doen van investeringen in emissiearme technieken, 

automatisering en uitbreiding van grond. Welke investeringen en de mate waarin dit gebeurt, 

verschilt per bedrijfsmodel.

In de berekeningen is voor de investeringen geen rekening gehouden met eventuele 

investerings- en of stimulerings-subsidies op emissie besparende technieken. Bestaande 

subsidies vanuit GLB en of natuurbeheer zijn wel als bedrijfsopbrengsten meegeteld.

In de berekeningen wordt ook geen rekening gehouden met eventuele vergoedingen voor 

vrijkomende stikstofruimte als gevolg van toepassing emissiearme stal en eventuele 

vergoedingen voor reductie van CO2 (bijvoorbeeld CO2 certificaten-Valuta voor veen) 

Ondernemerschap

Er is uitgegaan van "normaal" management en ondernemerschap. Dit sluit beter aan bij de 

hedendaagse praktijk. Verdergaande optimalisatie vanuit managementmaatregelen en of 

ondernemerschap maakt geen onderdeel uit van de berekeningen. 

In de berekeningen staat de melkveehouderij centraal. Ondanks het feit dat (noodgedwongen) 

op steeds meer melkveebedrijven nevenactiviteiten voorkomen, is er voor gekozen om de 

"transitie" vergelijking tussen de bedrijfsmodellen zo betrouwbaar mogelijk te houden en 

neventakken buiten beschouwing te laten.

Dit geldt bijvoorbeeld ook voor de biologische productiewijze. Er is in de bedrijfsmodellen niet 

gerekend met biologische melkveehouderij. Dit betekent niet dat biologische melkveehouderij 

geen interessante bedrijfsstrategie is. Integendeel; met name op de extensievere 

natuurinclusieve bedrijfsmodellen kan een "biologische productiewijze" extra rendement 

opleveren.
Het referentiebedrijf is het gemiddelde melkveebedrijf vanuit het voorlopig bedrijfsvergelijkend 

overzicht bedrijfsanalyses melkveehouderij 2020 van PPP-Agro Advies.
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Bedrijfsexploitatie bedrijfsmodellen

Bij het bepalen van de technische uitgangspunten per bedrijfsmodel (oppervlakte, veebezetting, 

melkproductie/koe, aandeel natuurbeheer et cetera) is het referentiebedrijf met grond, 

gebouwen en arbeidsaanbod vanuit de ondernemer(s) als vertrekpunt gekozen.

Vervolgens zijn keuzes gemaakt in het bouwplan (gras en of mais) en het % natuurbeheer (met 

verschillende natuurdoelen). 

Een belangrijk uitgangspunt in de bedrijfsmodellen is dat de drooglegging van de gronden (dit is 

het verschil tussen maaiveld en het slootwaterpeil) verkleind wordt met 10 tot 15 cm en dat op 

de veengronden een waterinfiltratiesysteem (WIS) wordt toegepast. In hoofdstuk 1.7. wordt 

WIS verder toegelicht.

De grondexploitatie met daarbij het bemestingsniveau in combinatie met het weide en 

maaibeheer is bepalend voor de voerproductie en de voederkwaliteit. De hoeveelheid 

beschikbaar ruwvoer + het aan te kopen ruwvoer minus het te verkopen ruwvoer bepaalt de 

beschikbare hoeveelheid ruwvoer en voederkwaliteit voor het vee en dit is weer van invloed op 

de te realiseren melkproductie per koe.
Voor elk bedrijfsmodel is dit met een door PPP-Agro Advies ontwikkeld 

voerberekeningsprogramma doorgerekend.

Ingeval er een ruwvoeroverschot is, wordt het ruwvoer van de minste kwaliteit verkocht.

Ingeval er een ruwvoertekort is, wordt snijmais en indien dit past graskuil of grashooi 

aangekocht. 

Voor elk bedrijfsmodel is met het Kringloopwijzer rekenmodel van Wageningen University & 

Research een kringloopwijzer (KLW) doorgerekend, waarin de KPI's milieu zijn berekend.

1.6. Grondgebondenheid

Alle bedrijfsmodellen in dit rapport typeren we als "grondgebonden" met de kanttekening dat 

dit voor bedrijfsmodel 1b wel een uitdaging is.

De Commissie Grondgebondenheid heeft op verzoek van de vakgroep en de Nederlandse 

Zuivelorganisatie (NZO) een advies geschreven over een duurzame invulling van 

grondgebondenheid in de melkveehouderij in 2025. Dit advies is in april 2018 opgeleverd en 

wordt gedragen door de sector, maatschappelijke organisaties en de overheid. 

https://www.lto.nl/onderwerpen/grondgebondenheid-melkveehouderij/
Het advies geeft vier bouwstenen voor een grondgebonden melkveehouderij in 2025:

1. Minimaal 65% van het eiwit in het rantsoen van de koe moet afkomstig zijn van eigen grond 

of grond uit de directe omgeving;

2. Om lokale ruwvoer-mestkringlopen te realiseren, kan een melkveehouder een buurtcontract 

afsluiten met een andere agrariër (binnen een straal van 20 km) over levering van voer en de 

afzet van mest;

3. Voor het grondgebonden karakter van een melkveehouderijbedrijf is een voldoende grote 

huiskavel met gras nodig;

4. Door een hogere zelfvoorzieningsgraad in eiwit, neemt de behoefte aan import van eiwitrijke 

grondstoffen sterk af (met minimaal 2/3 in 2025).
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1.7. Water Infiltratie Systeem

In de bedrijfsmodellen bestaat de grondsoort uit ca. 75% veen en 25 % klei. Op de veengronden 

wordt om de bodemdaling te remmen en CO2-emissie te reduceren een 

WaterInfiltratieSysteem (WIS) toegepast.

Op alle veengronden en op 50% van de veennatuurgronden wordt WIS-passief aangelegd.  Voor 

de investering in WIS is een stelpost opgenomen van € 3.500,- per ha.

Voor onderhoud van het WIS-systeem is een stelpost arbeid van 0,25 uur / ha / jaar opgenomen 

(schatting).

Met een tussenafstand van 4 a 5 meter worden in de percelen infiltratiebuizen aangelegd op 

een diepte van 20 cm onder het slootpeil.

De infiltratiebuizen worden aangesloten op een hoofdput. In deze hoofdput kan het waterpeil 

(putpeil) worden gestuurd. In het toegepaste systeem WIS-Passief is de hoofdput (of de 

infiltratiebuizen) aangesloten op de sloot. Het waterpeil in de sloot is daarmee bepalend voor 

het putpeil.

Door de gemiddeld laagste grondwaterstand in de zomer hoger te houden neemt  de 

veenoxydatie, de mineralisatie en daarmee de bodemdaling af.

De CO2 emissie berekening is uitgevoerd m.b.v. rekenmodel Somers. Ook nationale rekenregels, 

waarmee Rijk en Provincies gaan werken, zijn gebaseerd op SOMERS.

Vanuit het Nationaal Onderzoeksprogramma Broeikasgassen Veenweiden (NOBV) is SOMERS 

(Subsurface Organic Matter Emission Registration System) ontwikkeld.

Dit is een model-framework waarmee de CO2-uitstoot op perceelsniveau kan worden berekend 

– met én zonder maatregel. Voorlopig is het systeem beperkt tot hydrologische maatregelen, 

zoals slootwaterpeilaanpassingen, onderwaterdrainage en drukdrainage. 

Aan de basis van SOMERS ligt een redelijk eenvoudig grondwatermodel, waarmee aan de hand 

van perceelskenmerken, vereenvoudigde informatie over de ondergrond en gemeten neerslag 

en verdamping een grondwaterstand wordt gemodelleerd.

Vervolgens wordt in een aantal stappen de CO2-uitstoot berekend. Hierbij wordt gebruik 

gemaakt van de meest recente inzichten en meetgegevens van het NOBV.

Transitie melkveehouderij 16



Over het effect van toepassen van WIS in natuurland en of in percelen met een hoog slootpeil 

zijn de meningen verdeeld. De CO2 reductie van WIS is beperkter wanneer deze gronden al een 

geringe drooglegging hadden (ca. 30%).

Bij hogere slootpeilen is voldoende draagkracht op percelen waar voorjaars- en 

najaarsbeweiding wordt toegepast een aandachtspunt. Voor het waarborgen van voldoende 

draagkracht voor beweiding en berijding van de graslanden kan worden overwogen om in natte 

perioden met een pomp te werken en extra te draineren (pompgestuurde WIS). In de 

berekeningen is echter niet gerekend met pompgestuurde WIS.

1.8. Emissiearm stalsysteem

De bedrijfsmodellen (behalve het referentiebedrijf en bedrijfsmodel 5) beschikken, voor zover 

als dit mogelijk is, over een emissiearm huisvestingssysteem. 

Voor de bedrijfsmodellen 1a, 1b, 2, en 3 is, ondanks het feit dat enkele leveranciers van 

emissiearme stalsystemen lagere emissiegetallen claimen, gekozen voor 5 kg NH3-emissie/koe 

als een stelpost.

Voor de hoogte van investeringen en kosten van onderhoud en afschrijvingen zijn nog geen 

betrouwbare resultaten beschikbaar. Ook hier zijn stelposten voor gekozen.

De stelpost voor de investering in de emissiearme installatie bedraagt € 1.100,- en in de stal € 

250,- per koe. In totaal is dit € 1.350,- per koe.

Als stelpost voor de kosten van onderhoud, verzekering, elektra en overige kosten wordt 8,5 % 

van de investering in de installatie en 5% van de investering in de stal genomen.

De bedrijfsmodellen waar een hoeveelheid vaste mest nodig is in verband met 

biodiversiteitsbeheer (voorschriften natuurbeheerpakketten), hebben een stro- ingestrooide 

ligboxenstal met emissiearme roostervloer (bedrijfsmodel 4 ) en een potstal (bedrijfsmodel 5).

De NH3 emissie van deze stalsystemen is gesteld op respectievelijk 8,4 en 13 kg NH3/koe.

In bovenstaande berekening is de bruto reductie berekend op 8 kg NH3 / melkkoe. Over het 

gemiddeld geïnvesteerd kapitaal in het emissiearme stalsysteem is 2% rente gerekend.

De jaarkosten per melkkoe komen uit op € 224,- ; dit is €28,- per gereduceerde kg NH3.

Innovatief emissiearm 

stalsysteem 125 mk

Investering Levensduur Afschrijving Rente Onderhoud

Investering (stal) 31.000 20 1.550 310 1.550

Investering (installaties) 138.000 12 11.500 1.380 11.730

Totaal 169.000 13.050 1.690 13.280

Per melkkoe 1.350 104 14 106

NH3-reductie (kg NH3/per koe) 8,0 Kosten per melkkoe /jaar 224

0. Melkvee 

(referentie)

1a. Gr.geb. 

Hoog 

Productief 

1b. Gr.geb. 

Hoog 

Productief 

XL

2. Gr.geb. wel 

derogatie  

19% SNL-A

3. Gr.geb. 

geen 

derogatie  

19% SNL-A

4. Gr.geb. 

geen 

derogatie  

50% SNL-A

5. Natuur 

inclusief 

64% SNL-N

Slootpeil landbouwgrond (cm-mv) 50 40 40 40 40 35 35

Slootpeil natuurland (cm-mv) 30

CO2 uitstoot landbouw (tCO2/ha/jaar) 13,60 8,90 8,90 8,90 8,90 7,45 7,45

CO2 uitstoot natuurland (tCO2/ha/jaar) 7,40

CO2-emissie totaal per ha veen 13,60 8,90 8,90 8,90 8,90 7,45 7,42

Verschil CO2 uitstoot per ha veen t.o.v. referentie 4,70 4,70 4,70 4,70 6,15 6,18

CO2-emissie reductie  

(veengrond)

Transitie melkveehouderij 17



2. BEDRIJFSMODELLEN MELKVEE
In de transitie vanuit het referentiebedrijf naar de bedrijfsmodellen worden vier maatregelen 

uitgewerkt, n.l. 1) emissiearme huisvesting en intensiveren (gelijke oppervlakte meer dieren), 2) 

Extensivering (gelijk aantal dieren met meer grond), 3) Vergroten biodiversiteit (hoger aandeel 

gronden met natuurbeheer) en 4) Slootpeil en waterinfiltratie.

Emissiearm intensiveren is terug te vinden in de bedrijfsmodellen 1a en 1b en in de 

bedrijfsmodellen 2 t/m 5 is sprake van extensivering en meer natuurbeheer.

2.1. Transitie: Investeringen en financiering
De investeringen, die nodig zijn om de transitie te maken vanuit het referentiebedrijf naar de 

verschillende bedrijfsmodellen, zijn in het volgende overzicht naast elkaar weergegeven.

In  de bedrijfsmodellen Hoog Productief (1a en 1b) wordt geinvesteerd in emissiearme 

huisvesting, groei van de veestapel, uitbreiding stallen en melkinstallatie en 

fosfaatproductierechten.

In de bedrijfsmodellen die extensiveren wordt landbouwgrond aangekocht tegen de waarde in 

het economisch verkeer.

Het natuurinclusieve bedrijfsmodel koopt natuurgrond aan en financiert dit met de opbrengst 

"Afwaardering"  van omzetting van eigen landbouwgrond naar natuurland.

Alle bedrijfsmodellen investeren in extra werktuigen. In de bedrijfsmodellen 1a en 1b gaat het 

om werktuigen ten behoeve van automatisering in de stal en het voeren van de veestapel. In de 

extensievere bedrijfsmodellen met meer grond gaat het vooral om investeringen in de capaciteit 

van de oogstwerktuigen.

In de bedrijfsmodellen 4 en 5 wordt ook geinvesteerd in het stalsysteem en installaties ten 

behoeve van de productie van vaste mest.

INVESTERINGEN
0. Melkvee 

(referentie)

1a. Gr.geb. 

Hoog 

Productief 

1b. Gr.geb. 

Hoog 

Productief XL

2. Gr.geb. 

wel 

derogatie  

19% SNL-A

3. Gr.geb. 

geen 

derogatie  

19% SNL-A

4. Gr.geb. 

geen 

derogatie  

50% SNL-A

5. Natuur 

inclusief 64% 

SNL-N

    Cultuurgronden 427.000 2.269.000 2.082.000

    Betaalrechten 3.000 13.000 12.000 17.000

    Afwaardering 20,00 ha x € 65.000,- x 70%. -909.886 

    Aankoop natuurland 46,66 ha x € 19.500 per ha. 909.886

    Stallen/vaste mest opslag/installaties 160.000 680.000 15.000 135.000

    Emissiearme techniek stal 31.000 48.000 26.000 26.000 105.000

    Emissiearme techniek installaties 138.000 209.000 116.000 116.000

    Voeropslag (extra) 20.000 72.000 -5.000 -5.000 2.000

    Werktuigen 96.000 73.000 119.000 166.000 66.000 67.000

    Melkinstallatie (extra investering) 105.000 200.000

    WIS op veen (€ 3.500,-/ha) 95.000 116.000 132.000 203.000 196.000 149.000

    Verkoop overschot fosfaatrechten -4.000 -9.000 -19.000 -32.000 

    Fosfaatrechten x € 130,- per kg fosfaat. 3. 800 191.400 721.700

    Veestapel (mk x € 1.250,- / jv x € 500,-.) 5.000 21.250

Totaal investeringen 3. 800 841.400 2.140.950 814.000 2.779.000 2.457.000 338.000
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In de extensievere bedrijfsmodellen zijn minder fosfaatrechten nodig (lagere melkproductie per 

koe) dan in het referentiebedrijf. Dit overschot aan fosfaatrechten wordt na afroming van 20% 

verkocht tegen een prijs van € 130,- per kg. Op deze verkoopopbrengst is een belastingheffing 

gecorrigeerd van 40%.

In alle bedrijfsmodellen wordt geinvesteerd in een waterinfiltratiesysteem (WIS) op veengrond.

Om de investeringen te kunnen betalen, is naast de al bestaande financiering,  extra financiering 

nodig (zie in het overzicht hieronder "Hoofdsom nieuw krediet"). 

De bestaande financiering (vanuit het referentiebedrijf) is gesteld op € 1.000.000,-. De rente 

bedraagt 2,5 % en de aflossing is gesteld op € 40.000,- per jaar.

Voor de extra financiering rekenen we met 2% rente per jaar. De hoogte van de aflossing van de 

extra financiering wordt bepaald door de bedrijfsmiddelen waarin geinvesteerd is.

De verplichte aflossingen op de financiering van de extra investeringen zijn als volgt gekozen: 

Financiering grond: 40 jaar,  gebouwen: 25 jaar, werktuigen/installaties: 15 jaar, emissiearme 

technieken/installatie: 12 jaar en productierechten: 10 jaar.

In de volgende paragrafen worden de uitgangspunten voor de bedrijfsexploitatie per 

bedrijfsmodel toegelicht. In bijlage 1 is een uitgebreid overzicht van de bedrijfsgegevens 

weergegeven.

2.2. Melkvee (referentie)

Het referentiebedrijf "Melkvee (referentie)" geeft het gemiddelde weer van de melkveehouderij 

in West Nederland (Bron: Voorlopig bedrijfsvergelijkend overzicht bedrijfsanalyse 

melkveehouderij 2020, PPP-Agro Advies). 

De bedrijfsgebouwen zijn doelmatig ingericht en in een goede staat van onderhoud. 

FINANCIERING
0. Melkvee 

(referentie)

1a. Gr.geb. 

Hoog 

Productief 

1b. Gr.geb. 

Hoog 

Productief XL

2. Gr.geb. 

wel 

derogatie  

19% SNL-A

3. Gr.geb. 

geen 

derogatie  

19% SNL-A

4. Gr.geb. 

geen 

derogatie  

50% SNL-A

5. Natuur 

inclusief 64% 

SNL-N

   Kredietbehoefte na investeringen 3. 800 841.400 2.140.950 814.000 2.779.000 2.457.000 338.000

   Bij: hypotheekkosten en afronding - 3. 800 3.600 4.000 2.000 1.000 3.000 3.000

HOOFDSOM NIEUW KREDIET 845.000 2.145.000 816.000 2.780.000 2.460.000 341.000

   Bestaande financiering 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000

TOTAAL KREDIET 1.000.000 1.845.000 3.145.000 1.816.000 3.780.000 3.460.000 1.341.000
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De oppervlakte (kadastrale maat) bestaat uit 46,20 ha eigendom en 10,50 ha pacht.

Het bouwplan (gemeten maat) bestaat uit 50,00 ha grasland, 4,00 ha snijmais.

Het zomerslootpeil ligt op 50 cm onder het maaiveld .

Op 11 % van de graslanden vindt een vorm van agrarisch natuurbeheer plaats.

Op 20 % van de 'landbouw'graslanden, waarop geen andere natuurbeheerpakketten zijn 

afgesloten, wordt slootkantbeheer toegepast. Het betreft 4,87 km van 2 meter breed.

De veestapel bestaat uit 105 melkkoeien, 53 stuks jongvee.

De totale melkproductie bedraagt 939.750 kg. (8.950 kg / koe).

De melkkoeien weiden circa 8 uren per dag gedurende 174 dagen.

De pinken weiden 137 dagen en de kalveren 74 dagen (dag en nacht).

De opbrengsten worden voornamelijk bepaald door melkgeld, omzet en aanwas en 

bedrijfstoeslag.

De overige diverse opbrengsten is een verzamelpost van bedrijf gerelateerde opbrengsten. 

Hierbij kun je denken aan werk voor derden, verhuur van schuurruimte en dergelijke.

Het bedrijf is net niet zelfvoorzienend voor wat betreft ruwvoer en er wordt ook mest 

afgevoerd.

Op het bedrijf werken 1,50 volwaardige arbeidskrachten (ondernemers) en daarnaast wordt er 

in de vakantieperioden en in piekperioden vreemde arbeid ingehuurd.

Het vreemd vermogen wordt gevormd door bankleningen en bedraagt € 1.000.000,-. Er wordt 

2,50% rente betaald en de aflossingen liggen op € 40.000,- per jaar.

De vervangingsinvesteringen zijn gelijkgesteld aan de afschrijvingen.

2.3. Grondgebonden Hoog Productief Intensief

De focus in dit bedrijfsmodel ligt vooral op een hoge melkproductie per koe en op een hoge 

gewasproductie per ha. Door te werken met een automatisch melksysteem wordt op arbeid 

bespaard en meer melk per koe geproduceerd.

Door toepassing van een innovatief emissiearm stalsysteem wordt NH3-emissie gereduceerd, 

waardoor binnen de NB-vergunning ruimte ontstaat voor het houden van meer melkkoeien. Er 

worden 20 koeien met bijbehorend jongvee meer gehouden. 

De oppervlakte (kadastrale maat) bestaat uit 46,20 ha eigendom en 10,50 ha pacht.

Het bouwplan bestaat uit 46,00 ha grasland en 8,00 ha snijmais.

Productie graslanden Ha Kg ds / ha kVem / ha

Grasland 44,30 11.383 10.252

Rust 1 april - 1 juni (A) 2,50 11.235 9.195

Ext beweid grasland, 3,0 gve 15/6 3,20 10.453 8.472

Totaal 50,00 11.317 10.085
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Het zomerslootpeil ligt gemiddeld op 40 cm onder het maaiveld.

Op het veengrasland wordt passieve waterinfiltratie toegepast.

De veestapel bestaat uit 125 melkkoeien en 63 stuks jongvee.

De totale melkproductie bedraagt 1.243.750 kg. (9.950 kg / koe).

De melkkoeien weiden circa 6 uren per dag gedurende 120 dagen.

De pinken weiden 60 dagen en de kalveren 30 dagen (dag en nacht).

Op het bedrijf werken 1,50 volwaardige arbeidskrachten (ondernemers) en er wordt vreemde 

arbeid ingezet (medewerkers en of zzp'ers).

Om de transitie naar dit bedrijfsmodel mogelijk te maken worden investeringen gedaan in de 

veestapel, fosfaatrechten, bedrijfsgebouwen met emissiearmstalsysteem en een automatisch 

melksysteem. Hiervoor is een extra financiering nodig van € 845.000,-.

2.4. Grondgebonden Hoog Productief Intensief XL

Uitgangspunt in dit bedrijfsmodel is dat de stikstofruimte die binnen de NB-vergunning vrij komt 

als gevolg van de emissiearme staltechniek zelf benut wordt door groei van de melkveestapel.

Dit betekent dat er extra investeringen nodig zijn in gebouwen, melkinstallatie, werktuigen, 

veestapel en fosfaatrechten.

De veestapel bestaat uit 190 melkkoeien, 95 stuks jongvee.

De totale melkproductie bedraagt 2.090.000 kg. (11.000 kg / koe).

Om in de arbeidsbehoefte te voorzien wordt gewerkt met extra vreemde arbeid.

In dit bedrijfsmodel wordt veel ruwvoer aangekocht. Van het aangekochte ruwvoer is 85 % 

snijmais en 15% natuurbeheergras.

Om de transitie naar dit bedrijfsmodel mogelijk is een extra financiering nodig van € 2.145.000,-.

2.5. Grondgebonden, wel derogatie  19% SNL-A

Uitgangspunt bij dit bedrijfsmodel is dat alle geproduceerde mest op eigen land kan worden 

geplaatst. Om dit te bereiken wordt extra grasland aangekocht.

De 6,56 ha extra grasland (t.o.v. het refentiebedrijf) wordt aangekocht voor € 65.000,- per ha.

De oppervlakte grond (kadastrale maat) bestaat uit 63,26 ha, waarvan 52,76 ha in eigendom en 

10,50 ha grond met een pachtovereenkomst.

Het bouwplan bestaat uit 60,25 ha grasland.

Het zomerslootpeil ligt gemiddeld op 40 cm onder het maaiveld.

Omdat het bedrijf qua ruwvoerproductie meer dan zelfvoorzienend is wordt minder kunstmest 

gebruikt (100 kg kunstmest N per ha). Ook ligt als gevolg van een lagere ruwvoerkwaliteit de 

melkproductie per koe op een lager niveau (8.500 kg/koe/jaar).

Op 19 % van de graslanden vindt een vorm van agrarisch natuurbeheer (SNL-A) plaats.

Op 30 % van de 'landbouw'graslanden, waarop geen andere natuurbeheerpakketten zijn 

afgesloten, wordt slootkantbeheer toegepast. Het betreft 8,37 km van 2 meter breed.

De veestapel bestaat uit 105 melkkoeien en 53 stuks jongvee.

Productie graslanden Ha Kg ds / ha kVem / ha

Grasland 50,75 11.128 9.933

Rust 1 april - 1 juni (A) 3,00 10.979 8.934

Ext beweid grasland, 3,0 gve 15/6 3,00 10.199 8.220

Plas dras 15 feb - 15 april (A) 0,50 8.724 6.201

Botanisch grasland, 15/6, vaste mest (A) 3,00 9.060 6.875

Totaal 60,25 10.951 9.615
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De totale melkproductie bedraagt 892.500 kg. (8.500 kg / koe).

Op het bedrijf werken 1,50 volwaardige arbeidskrachten (ondernemers) en er wordt vreemde 

arbeid ingezet (medewerkers en of zzp'ers).

In dit bedrijfsmodel worden de investeringen bepaald door aankoop grond en de emissiearme 

staltechniek.

Om de transitie naar dit bedrijfsmodel mogelijk te maken, is een extra financiering nodig van € 

816.000,-.

2.6. Grondgebonden, geen derogatie  19% SNL-A

Dit bedrijfsmodel maakt geen gebruik van derogatie, waardoor de mestplaatsingsruimte flink 

wordt beperkt en er extra grond nodig is.

Omdat in dit bedrijfsmodel het ruwvoeroverschot groeit, wordt minder kunstmest gebruikt (80 

kg kunstmest-N per ha). Ook ligt als gevolg van een lagere ruwvoerkwaliteit de melkproductie 

per koe op een lager niveau (8.150 kg/koe/jaar).

De 34,91 ha extra grasland (t.o.v. het referentiebedrijf) wordt aangekocht voor € 65.000,- per 

ha.

De oppervlakte grond (kadastrale maat) bestaat uit 91,61 ha, waarvan 81,11 ha in eigendom en 

10,50 ha grond met een pachtovereenkomst. Alle grond wordt gebruikt als grasland.

Het zomerslootpeil ligt gemiddeld op 40 cm onder het maaiveld.

Op 19 % van de graslanden vindt een vorm van agrarisch natuurbeheer plaats.

Op 30 % van de 'landbouw'graslanden, waarop geen andere natuurbeheerpakketten zijn 

afgesloten, wordt slootkantbeheer toegepast. Het betreft 12,09 km van 2 meter breed.

De veestapel bestaat uit 105 melkkoeien, 53 stuks jongvee.

De totale melkproductie bedraagt 892.500 kg. (8.150 kg / koe).

Op het bedrijf werken 1,50 volwaardige arbeidskrachten (ondernemers) en er wordt vreemde 

arbeid ingezet (medewerkers en of zzp'ers).

In dit bedrijfsmodel worden de investeringen bepaald door aankoop grond en de emissiearme 

staltechniek. Als gevolg van de lagere melkproductie per koe zijn er minder fosfaatrechten 

nodig. Deze overtollige fosfaatrechten worden verkocht.

Om de transitie naar dit bedrijfsmodel mogelijk te maken, is een extra financiering nodig van € 

2.780.000,-.

Productie graslanden Ha Kg ds / ha kVem / ha

Grasland 73,25 10.720 9.526

Rust 1 april - 1 juni (A) 4,50 10.575 8.570

Ext beweid grasland, 3,0 gve 15/6 4,50 9.812 7.877

Plas dras 15 feb - 15 april (A) 0,50 8.509 6.689

Botanisch grasland, 15/6, vaste mest (A) 4,50 8.782 6.637

Totaal 87,25 10.553 9.226
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2.7. Grondgebonden, geen derogatie  50% SNL-A

Dit bedrijfsmodel maakt geen gebruik van derogatie en exploiteert een groot aandeel (47%) 

gronden met agrarisch natuurbeheer.

De 32,03 ha extra grasland (t.o.v. het referentiebedrijf) wordt aangekocht voor € 65.000,- per 

ha.

De oppervlakte grond (kadastrale maat) bestaat uit 88,73 ha, waarvan 78,23 ha in eigendom en 

10,50 ha grond met een pachtovereenkomst. Alle grond is in gebruik als grasland.

Op 50 % van de graslanden vindt een vorm van agrarisch natuurbeheer plaats.

Op 40 % van de 'landbouw'graslanden, waarop geen andere natuurbeheerpakketten zijn 

afgesloten, wordt slootkantbeheer toegepast. Het betreft 9,79 km van 2 meter breed.

Het zomerslootpeil ligt gemiddeld op 35 cm onder het maaiveld.

Aangezien er op de gronden met natuurbeheer alleen vaste mest mag worden aangewend is 

gekozen voor een met stro ingestrooide ligboxenstal, welke is voorzien van een mestschuif die 

de vaste mest uit de stal verwijderd naar de vaste mestopslag.

Voor het instrooien van de stal is uitgegaan van ca. 5 kg stro per gve per staldag wat neerkomt 

op een stroverbruik van 105 ton stro per jaar.

Omdat dit bedrijfsmodel qua ruwvoerproductie meer dan zelfvoorzienend is en er een groot 

aandeel natuurbeheer wordt toegepast, wordt minder kunstmest gebruikt (60 kg kunstmest-N 

per ha). Ook ligt als gevolg van een lagere ruwvoerkwaliteit de melkproductie per koe op een 

lager niveau (7.650 kg/koe/jaar).

De veestapel bestaat uit 105 melkkoeien en 53 stuks jongvee.

De totale melkproductie bedraagt 892.500 kg. (7.650 kg / koe).

Op het bedrijf werken 1,50 volwaardige arbeidskrachten (ondernemers) en er wordt vreemde 

arbeid ingezet (medewerkers en of zzp'ers).

In dit bedrijfsmodel worden de investeringen bepaald door aankoop van grond en aanpassing 

van de stal tot stro ingestrooide ligboxenstal met uitschuifinstallatie en vaste mestopslag buiten 

de stal. Als gevolg van de lagere melkproductie per koe zijn er minder fosfaatrechten nodig. 

Deze overtollige fosfaatrechten worden verkocht.

Om de transitie naar dit bedrijfsmodel mogelijk te maken, is een extra financiering nodig van € 

2.460.000,-.

Productie graslanden Ha Kg ds / ha kVem / ha

Grasland 44,50 9.858 8.719

Rust 1 april - 1 juni (A) 13,00 9.723 7.811

Ext beweid grasland, 3,0 gve 15/6 13,00 9.010 7.165

Plas dras 15 feb - 15 april (A) 1,00 7.792 6.065

Botanisch grasland, 15/6, vaste mest (A) 13,00 8.177 6.147

Totaal 84,50 9.424 7.913
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2.8. Natuur inclusief 64% SNL-N

Dit bedrijfsmodel kenmerkt zich vooral door de grote oppervlakte natuurgrasland.

Er is 20,00 ha landbouw grasland omgevormd tot natuurgrasland. Er is een afwaardering 

toegepast van 70 % op de waarde in het economisch verkeer (€ 65.000,-/ha).

Met de opbrengst van de afgewaardeerde gronden (€ 909.886,- ) is 46,66 ha natuurgrasland (a € 

19.500,-/ha) aangekocht.

De oppervlakte grond in eigendom neemt hierdoor flink toe terwijl het geïnvesteerd kapitaal in 

grond en de financiering gelijk blijft.

De oppervlakte grond (kadastrale maat) bestaat uit 103,24 ha, waarvan 92,74 ha in eigendom 

en 10,50 ha grond met een pachtovereenkomst.

Het zomerslootpeil ligt gemiddeld op 35 cm onder het maaiveld, voor de natuurgraslanden is 

dat 30 cm.
Alle gronden worden als grasland geëxploiteerd.

Op 40 % van de 'landbouw'graslanden, waarop geen andere natuurbeheerpakketten zijn 

afgesloten, wordt slootkantbeheer toegepast. Het betreft 7,70 km van 2 meter breed.
64 % van de graslanden is natuurgrasland (in eigendom).

Op alle gronden, ook op de natuurgraslanden, wordt GLB-bedrijfstoeslag ontvangen.

Omdat dit bedrijfsmodel qua ruwvoerproductie (net als het vorige bedrijfsmodel) meer dan 

zelfvoorzienend is en er een groot aandeel natuurbeheer wordt toegepast, wordt nog minder 

kunstmest gebruikt (21 kg kunstmest N per ha-totaal). Ook ligt als gevolg van de lagere 

ruwvoerkwaliteit de melkproductie per koe op een lager niveau (7.100 kg/koe/jaar).
Aangezien er op de natuurgronden alleen vaste mest mag worden aangewend is gekozen voor 

een vrijloopstal (potstal). In dit stalsysteem wordt 70 % vaste mest geproduceerd.

Omvorming naar 

natuurgrasland
Opper-

vlakte WEV

% afwaar-

dering Bedrag

Waarde 

/ha 

Grond (kad.maat) 20,00 ha 65.000 70% 909.886 19.500

% water en wegen 5%

Grond (gemeten maat) 19,00 ha

Aankoop 

Natuurgrond (kad.maat) 46,66 ha 909.886 19.500

% water/wegen 5%

Natuurgrond (gem. maat) 44,33 ha

Na aankoop Waarde Waarde/ha

Natuurgrond  (kad.maat) 66,66 ha 1.299.838 19.500

Landbouwgrond (kad.maat) 26,09 ha 1.695.580 65.000

Productie (natuur) graslanden Ha Kg ds / ha Netto kVem/ha dve / ha

Weidevogelgrasland 10 ton vm 31,66 8.878 6.658 502.485

Kruiden & fanuarijk 10 ton vm 9,50 7.833 5.797 418.302

Kruiden & faunarijk geen mest 22,16 7.311 5.089 358.246

Gemiddeld natuurgronden 63,33 8.173 5.980 439.374

Grasland (landbouw) 35,00 11.127 9.841 804.674

Totaal (natuur) graslanden 98,33 9.225 7.354 569.412
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Om de transitie naar dit bedrijfsmodel met een potstal en een vaste mestopslag mogelijk te 

maken is een investering begroot met een stelpost van € 135.000,-. Het  is een schatting!

Voor het instrooien van de potstal is uitgegaan van 10 kg stro per gve per staldag wat neerkomt 

op ca. 250 ton stro per jaar.

Het stroverbruik in de potstal in de weideperiode is gesteld op nihil aangezien de potstal dan 

nauwelijks gebruikt wordt.

De veestapel bestaat uit 105 melkkoeien, 53 stuks jongvee.

De totale melkproductie bedraagt 892.500 kg. (7.100 kg / koe).

Op het bedrijf werken 1,50 volwaardige arbeidskrachten (ondernemers) en er wordt vreemde 

arbeid ingezet (medewerkers en of zzp'ers).

In dit bedrijfsmodel worden de investeringen voornamelijk bepaald door aanpassingen van de 

stal tot potstal met extra vaste mestopslag buiten de stal. Als gevolg van de lagere 

melkproductie per koe zijn er minder fosfaatrechten nodig. Deze overtollige fosfaatrechten 

worden verkocht.

Om de transitie naar dit bedrijfsmodel mogelijk te maken, is een extra financiering nodig van € 

341.000,-.

Een potstal bestaat uit een 
grote ligruimte met stro of 
compost (de pot) en een 
loopruimte met roosters of 
een dichte vloer met 
mestschuif achter het 
voerhek.  
Stromest is een prima 
meststof en bodem- en 
biodiversiteits-verbeteraar, 
maar heeft als nadeel een 
relatief hoge NH3-emissie 
tijdens opslag en aanwending 
op het land
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3. ANALYSE MILIEUPRESTATIES (KPI's)
In het klimaatakkoord is afgesproken om stikstof- en broeikasgasemissies terug te dringen.

Daarnaast is een belangrijk doel om de stikstofdepositie op natuurgebieden te verlagen naar 

gewenste niveaus alsmede de biodiversiteit en de waterkwaliteit te verbeteren.

In dit rapport staan 4 kritieke milieu prestatie indicatoren (KPI's) centraal, namelijk 1. 

Ammoniakemissie, 2 CO2-emissie, 3. Stikstofbodemoverschot en 4. Biodiversiteit.

De kengetallen NH3-emissie, CO2-emissie en N-bodemoverschot zijn voor elk bedrijfsmodel 

berekend met het rekenmodel Kringloopwijzer.

3.1. Ammoniakemissie

Ammoniakemissie in de veehouderij wordt voornamelijk veroorzaakt door de vervluchtiging uit 

de stal en tijdens de aanwending van mest.  Daarnaast is het rantsoen (met name het ruw eiwit 

% t.o.v. de Vem)  medebepalend voor de hoogte van de NH3-emissie per vee-eenheid (gve).

Ten opzichte van het referentiebedrijf is in alle bedrijfsmodellen een daling te zien in NH3 per 

ha. Het toepassen van de emissiearme staltechniek heeft in de bedrijfsmodellen 1a, 1b, 2 en 3 

de grootste impact. In de extensievere bedrijfsmodellen 3 t/m 5 is de grotere oppervlakte de 

belangrijkste reden (lager bemestingsniveau organische mest en verdunningseffect).

Naarmate de veebezetting/ ha afneemt en weidegang toeneemt daalt de NH3-emissie per ha.

Deze lijn wordt niet doorgetrokken voor de extensieve bedrijfsmodellen 4 en 5. Omdat in deze 

bedrijfsmodellen een stalsysteem aanwezig is waarin vaste mest wordt geproduceerd, 

opgeslagen en aangewend is de NH3-emissie per ha beperkt afgenomen. Opslag en aanwending 

van vaste mest geeft een relatief hoge NH3-emissie.

De bedrijfsmodellen 1a en 1b laten, ondanks de hogere veebezetting, door de emissiearme 

staltechniek een daling zien van de NH3 emissie per ha, respectievelijk 25% en 16% per ha. Door 

mestafvoer zal echter een deel van de NH3-emissie elders plaatsvinden.

Door uitbreiding van de veestapel en aankoop van afgeroomde fosfaatproductierechten, zal de 

NH3-emissie elders weer afnemen.

Wanneer de melkproductie als uitgangspunt wordt genomen blijkt dat de extensievere 

bedrijfsmodellen een duidelijk hogere NH3-emissie per geproduceerde kg melk realiseren.

In gebiedsgericht beleid in de omgeving van stikstofgevoelige NNN-gebieden is de NH3-emissie 

per ha het meest relevant. Vanuit generiek oogpunt (bijvoorbeeld de totale ammoniakemissie in 

Nederland) is juist de emissie per kg melk van belang
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Grafiek 1. NH3-emissie-ha

Merk op: De referentie (0) en bedrijfsmodellen 1a en 1b voeren een deel van de mest af. 
De methodiek van de Kringloopwijzer rekent de NH3-uitstoot van afgevoerde mest niet 
mee bij de NH3-emissie van deze bedrijfsmodellen.  
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Grafiek 2. NH3-emissie-melk

Merk op: De referentie (0) en bedrijfsmodellen 1a en 1b voeren een deel van de mest af. 
De methodiek van de Kringloopwijzer rekent de NH3-uitstoot van afgevoerde mest niet 
mee bij de NH3-emissie van deze bedrijfsmodellen.  
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3.2. CO2-emissie

Met CO2-emissie bedoelen we hier CO2-equivalent emissie. Dit is  de optelling van methaan, 

CO2 en lachgas. Meer informatie over CO2-equivalent is te vinden in de toelichting (bijlage 6)

Het maakt een groot verschil of je de CO2-emissie per ha of per geproduceerde kg melk 

vergelijkt. 

In de bedrijfsmodellen neemt de CO2-emissie per ha af naarmate een bedrijf extensiever is door 

minder (kunst)mest, minder voeraankoop en meer voerverkoop per ha (grafiek 3 blauwe 

kolom).

Wanneer we de CO2 emissie vergelijken per hoeveelheid geproduceerde melk zijn de verschillen 

minder groot.

In bedrijfsmodel 1b Hoog productief XL is de CO2-emissie per kg melk het laagst, terwijl de CO2-

emissie per ha als hoogste uit de bus komt.

In de Kringloopwijzer wordt de CO2-eq emissie berekend zonder de CO2-emissie uit 

bodemdaling.

De reductie van CO2- emissie door hoger slootpeil en waterinfiltratie is ca. 40 - 50%.

In grafiek 3 is CO2-eq emissie weergegeven inclusief het deel vanuit bodemdaling (gele 

arcering).

3.3. Stikstofbodemoverschot

Het stikstofbodemoverschot heeft invloed op de waterkwaliteit en daarmee ook op de 

biodiversiteit in en rondom de sloot.

De aan- en afvoer van stikstof op bedrijfsniveau bepaalt naast het bedrijfsoverschot ook in 

belangrijke mate het bodemoverschot. Het stikstofbodemoverschot  wordt ook beïnvloed door 

stikstofaanvoer via depositie, via binding (vlinderbloemigen), via mineralisatie en de 

stikstofafvoer door gasvormige verliezen.

In de totale stikstofkringloop is de bodem een apart onderdeel. De aanvoer van stikstof naar de 

bodem wordt voornamelijk bepaald door (kunst)mest en mineralisatie (met name veengrond).

De afvoer van stikstof uit de bodem bestaat uit afvoer van de gewasproductie (oogst en opname 

via beweiding) en verliezen (uitspoeling, afspoeling, vervluchtiging).

In het grafiek 5  is het N-bodemoverschot per ha weergegeven. 
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Bij de extensievere bedrijfsmodellen 3 t/m 5 (zonder derogatie) wordt flink minder organische 

mest en kunstmest aangewend. Het stikstofbodemoverschot ligt ca. 25 tot 50 % lager. 

Op de intensievere bedrijfsmodellen 1a stijgt het N-bodemoverschot en bij 1b en 3 daalt het N-

bodemoverschot per ha beperkt t.o.v. het referentiebedrijf.

Het natuurinclusieve bedrijfsmodel laat hier de beste resultaten zien (35% reductie).

3.4. Biodiversiteit

Bloemrijke slootranden, weidevogel- en bloemrijke en kruidenrijke graslanden zijn vormen van 

biodiversiteitsbeheer die worden toegepast in de landbouw in het Groene Hart.

Biodiversiteit omvat alle soorten planten, dieren en micro-organismen, maar ook de enorme 

genetische variatie binnen die soorten en de variatie aan ecosystemen waar ze deel van 

uitmaken, van moerassen tot woestijnen. Het gaat dus lang niet alleen over bloemen, bomen en 

aaibare beesten. Het begrip omvat het totaalpakket aan levende organismen en systemen – en 

de interacties daartussen.

Met name in de extensievere bedrijfsmodellen met een ruwvoeroverschot is meer grond 

beschikbaar voor het inpassen van actief biodiversiteitsbeheer.

Door de lage veebezetting, lagere mestgift, minder aanwending van organische mest en het 

gebruik van vaste mest is de kans op een hogere biodiversiteit het grootst.

In de bedrijfsmodellen 4 en 5 wordt respectievelijk op 50% en 64 % van de gronden een vorm 

van actief natuurbeheer toegepast. In de grondgebonden hoog productieve bedrijfsmodellen, 

waar een hoge grasproductie per ha een belangrijk doel is blijft het biodiversiteitsbeheer 

beperkt tot slootrandenbeheer.
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3.5. Effect afvoer mest en uitbreiding veestapel op NH3 en CO2 emissie.

De milieukengetallen van de bedrijfsmodellen in dit rapport zijn berekend met het rekenmodel 

Kringloopwijzer. In de kringloopwijzer wordt de CO2-emissie en NH3-emissie van afgevoerde 

mest afgetrokken van de totale bedrijfsemissies. Dit is van toepassing bij het referentiebedrijf en 

de bedrijfsmodellen 1a en 1b. We nemen bedrijfsmodel 1b als voorbeeld.

De NH3- en de CO2-eq-emissie (totaal bedrijf) is weergegeven in de oranje kolommen, resp. 

3.260 kg NH3 en 1.250 ton CO2-eq. Er wordt ca. 3.341 ton mest afgevoerd.

Er is berekend wat het effect is op de NH3- en Co2 emissie als de mest niet wordt afgevoerd, 

maar op het eigen bedrijf wordt aangewend.N.B. De huidige wetgeving staat, gelet op de 

plaatsingsruimte per ha niet toe dat alle mest aangewend wordt op eigen land, maar voor de 

vergelijking gaan we ervan uit dat dit wel is toegestaan.

Wanneer de mest niet wordt afgevoerd, kan er worden bespaard op kunstmest.

Het resultaat van niet mest afvoeren en besparen op kunstmest zien we in de kolom met de 

gele arcering. De NH3 emissie en de CO2-eq-emissie totaal bedrijf komen uit op respectievelijk 

4.384 kg NH3 en 1.193 ton CO2-eq. De NH3-emissie is met 34,5% toegenomen; de CO2-emissie 

daalt met 4,5%, met name door minder aanvoer van kunstmest.

Door uitbreiding van de veestapel met 85 melkkoeien in bedrijfsmodel 1b zal als gevolg daarvan 

de veestapel "elders" met 106 melkkoeien afnemen. Door 20 % afroming van de fosfaatrechten 

zal de totale veestapel met 21 melkkoeien en bijbehorend jongvee afnemen.

De afname van de NH3 emissie 'elders' wordt bepaald door het wegvallen van de emissie uit de 

stal, mestopslag, organische mest en kunstmest en bedraagt 3.197 kg NH3 in totaal.

Het verplaatsen van de veestapel van "elders"naar een bedrijfsmodel Hoog Productief XL met 

een stal met een emissiereducerend systeem, heeft hierin ook een substantieel effect.

De afname van de CO2 emissie 'elders' wordt bepaald door het wegvallen van de emissie uit de 

stal, mestopslag, mestaanwending, kunstmest, energiegebruik en de aanvoer van (kracht)voer 

en komt per saldo uit op 539 ton CO2-eq in totaal.

Wanneer de NH3-emissieafname "elders" wordt meegerekend in het bedrijf waar wordt 

uitgebreid en alle mest op het bedrijf kan blijven, is het effect 64 % besparing op NH3-emissie. 

Voor CO2 is de totale besparing 52% (100% - (654 / 1.250)). Zie de kolommen met groene 

arcering t.o.v. de kolommen met oranje arcering.
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4. ANALYSE ECONOMIE
Om de economie of het rendement van de verschillende bedrijfstypen te beoordelen analyseren 

we de "werkelijke"  bedrijfsresultaten (financiële analyse) en de berekende bedrijfsresultaten 

(bedrijfseconomische analyse).

Bij de analyse van de financiële resultaten worden de werkelijke resultaten beoordeeld.

Dit zijn de bedrijfsresultaten zoals de accountant deze in de jaarrekening verantwoord.

In de financiële analyse zijn het bedrijfsresultaat, de marge en de vermogensontwikkeling de 

belangrijke kengetallen. Met name de vermogensontwikkeling (lange termijn) en de marge 

(korte termijn) geven een goed beeld van respectievelijk het rendement op de langere termijn 

en de financiële haalbaarheid (beoordeling door een kredietverlener) op de kortere termijn. 

In de bedrijfseconomische analyse wordt het bedrijfsresultaat en arbeidsinkomen berekend, 

door rente te berekenen over het gemiddeld geïnvesteerd kapitaal en afschrijvingen te 

berekenen over de levensduur van bedrijfsmiddelen. Het gaat dan om de waarde van vee, 

productierechten, grond, gebouwen en werktuigen en installaties.

Voor een uitgebreidere toelichting op de berekeningsmethodiek zie bijlage 6.

4.1. Bedrijfsresultaat en Marge

In de financiële analyse gaat het over de bedrijfsresultaten, zoals die in het fiscale jaarrapport 

worden gepresenteerd. Het bedrijfsresultaat (winst/verlies), de vermogensontwikkeling en de 

marge zijn in de financiële analyse de belangrijkste kengetallen.

Het bedrijfsresultaat wordt bepaald door het saldo van opbrengsten minus kosten.

De marge wordt als volgt berekend: Bedrijfsresultaat + afschrijvingen minus de prive-

onttrekkingen, de aflossingen en de vervangingsinvesteringen.

Het referentiebedrijf behaalt een bedrijfresultaat (=winst) van € 76.300,- en een marge (mutatie 

liquide middelen) van € 23.500,-.

In alle bedrijfsmodellen is het bedrijfsresultaat lager dan het bedrijfsresultaat van het 

referentiebedrijf.

In dit rapport is de absolute hoogte van het bedrijfsresultaat en marge van het referentiebedrijf 

eigenlijk niet zo belangrijk. Het gaat juist om het verschil van de resultaten van de 

bedrijfsmodellen ten opzichte van het referentiebedrijf.

Financiele analyse

+ Opbrengsten
- Kosten
- Fiscale afschrijvingen over

(aanschafwaarde werktuigen/gebouwen)

- Werkelijke rente (leningen)

= Bedrijfsresultaat

- Prive-onttrekkingen
= Vermogensontwikkeling

+ Afschrijvingen
- Aflossingen
- Vervangingsinvesteringen

= Marge

Bedrijfseconomische analyse

+ Opbrengsten 
- Kosten
- Berekende afschrijvingen

(aanschafwaarde werktuigen/gebouwen)

- Berekende rente (gem. geinvesteerd kapitaal)

= Ondernemersoverschot

+ Berekende arbeid ondernemers

= Arbeidsinkomen ondernemers
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In de volgende grafiek zien we het verschil (het tekort) in het bedrijfsresultaat en de marge van 

de verschillende bedrijfsmodellen t.o.v. het referentiebedrijf. 

In de intensievere bedrijfsmodellen staat tegenover de investeringen een forse toename van de 

melkopbrengsten. In de extensieve bedrijfsmodellen staat tegenover de hoge investeringen in 

grond betrekkelijk lage nieuwe inkomsten uit natuurbeheer/verkoop ruwvoer en of 

kostenbesparingen.

Ook de marge is in alle bedrijfsmodellen lager dan de marge in het referentiebedrijf.

Dat komt enerzijds door het lagere bedrijfsresultaat en anderzijds door de investeringen met 

bijbehorende hogere financiering en hogere aflossingsverplichtingen.

Bij de extensievere bedrijfsmodellen (3 en 4) is het verschil in bedrijfsresultaat en de marge het 

grootst. Dit komt doordat de financiering van grond bij een kredietverlener een 

aflossingsverplichting heeft. Er is gerekend met een aflossing in 40 jaar.

Bij bedrijfsmodel 1a en 1b wordt geïnvesteerd in fosfaatrechten, emissie verlagende 

staltechniek en een automatisch melksysteem. De financiering van deze investeringen kennen 

relatief korte aflossingstermijnen. Er is gerekend met respectievelijk 10 jaar en 15 jaar.

Voor de financiering van gebouwen rekenen we met een aflossingstermijn van 25 jaar.

De financiele gevolgen van wel of geen derogatie zijn het beste te zien in het verschil in 

resultaat van bedrijfsmodel 2 en bedrijfsmodel 3, namelijk € 50.000,- op jaarbasis.

In onderstaande grafiek is per bedrijfsmodel in de eerste kolom het verschil in bedrijfsresultaat 

weergegeven. In die kolom is te zien welke invloed de kosten van de emissiearme stal & 

installatie (bruin) en de kosten van WIS (paars) hebben in het totale verschil (tekort) t.o.v. het 
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In de 2e kolom is per bedrijfsmodel het verschil (extra tekort) aan marge weergegeven t.o.v. het 

referentiebedrijf. Het aandeel van de extra aflossingen van de investeringen in grond (grijs), 

emissiearme stal/installatie (bruin) en het waterinfiltratiesysteem (paars) in het totale 

margetekort zijn.

In de bedrijfsmodellen 1a en 1b Hoog productief hebben de verplichte aflossing op de 

financiering van fosfaatrechten (lichtblauw) en de emissiearme staltechniek (lichtgroen) grote 

invloed op de marge. In de bedrijfsmodellen 3 en 4 is dat het aanzienlijke verschil in 

bedrijfsresultaat (donkerblauw) en de verplichte aflossing op de financiering van de 

aangekochte grond (grijs).

4.2. Vermogensontwikkeling

De vermogensontwikkeling is een betrouwbaar kengetal om het lange termijn rendement van 

een onderneming te beoordelen.

Hieraan moeten we wel de voorwaarde verbinden dat de afschrijvingen gelijk moeten lopen aan 

de waardedaling van de bedrijfsmiddelen. In de financiële resultaten van de bedrijfsmodellen is 

de afschrijving op deze wijze toegepast (met uitzondering van de aangekochte 

fosfaatproductierechten).

In de vermogensontwikkeling gaan we er dus van uit dat de waarde van de bedrijfsmiddelen 

gelijk daalt met het bedrag van de toegepaste afschrijving.

Omdat er op grond niet wordt afgeschreven blijft de waarde van de grond gelijk.
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De vermogensontwikkeling in het referentiebedrijf ligt op ca. € 34.000,- per jaar. In de andere 

bedrijfsmodellen is de vermogensontwikkeling lager of zelfs negatief.

In grafiek 9. is het verschil (het tekort) in vermogensontwikkeling t.o.v. het referentiebedrijf 

weergegeven.

Als we de bedrijfsmodellen vergelijken met het referentiebedrijf lopen de verschillen in het 

tekort aan vermogensontwikkeling op naar € 84.000,- op jaarbasis.

In de bedrijfsmodel 1a, 1b en 3 is het verschil (het tekort)  in vermogensontwikkeling t.o.v. het 

referentiebedrijf € 24.400,- tot € 34.500,-.

Vermogensontwikkeling door grondprijsontwikkeling en waarde van productierechten.

Maakt het voor de toekomstige vermogensontwikkeling uit wanneer de waarde van grond 

toeneemt en er ook de productierechten een waarde houden? Het antwoord is: Ja zeker.

Tussen 1952 en 2008 steeg de nominale prijs van onverpacht los land jaarlijks gemiddeld met 

6,8 procent. De gemiddelde jaarlijkse koopkrachtdaling in deze periode van 56 jaar was 3,6 

procent. Dat betekent dat de gemiddelde reële stijging van de agrarische grondprijs, in de 

periode waarin de schaalvergroting een dominante rol speelt bij de grondprijsvorming, ruim 3 

procent per jaar bedroeg (bron: Huirne R.B.M. WUR 2009  Lange termijn ontwikkeling van de 

agrarische grondprijs).

Wanneer we rekenen met 2% netto waardestijging van de grond en ervan uitgaan dat 

productierechten in de toekomst nog 50 % van hun waarde behouden, blijkt dat 

vermogensontwikkeling in nagenoeg alle bedrijfsmodellen minder negatief uitpakt. 

In grafiek 10 zien we dit effect op de vermogensontwikkeling.
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Bedrijfsmodel Grond gebonden Hoog productief XL scoort het beste (een verschil van -/- € 

6.650,-), het bedrijfsmodel Natuurinclusief scoort het minst goed (-/- € 46.000,-)

De extensievere bedrijfsmodellen scoren in de vermogensontwikkeling duidelijk minder goed 

dan de intensievere Hoog Productieve bedrijfsmodellen.
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Grafiek 10. Verschil vermogensontwikkeling (incl. 
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4.3. Kopen of pachten

Uit 4.1. Bedrijfsresultaat en marge blijkt dat er grote verschillen ontstaan in de marge t.o.v. het 

referentiebedrijf. In de extensievere bedrijfsmodellen, waar fors geïnvesteerd wordt in extra 

grond, wordt de marge sterk beïnvloedt door de aflossingen op de financiering van de 

aangekochte gronden.

Bij uitbreiding van grond zijn we in deze financiële analyse steeds uitgegaan van aankoop van 

grond. Het is evenwel ook een optie om grond te pachten i.p.v. te kopen.

Welke verschillen ontstaan er in de marge wanneer de extra grond niet wordt aangekocht maar 

wordt gepacht?

De margeverschillen verminderen aanzienlijk wanneer de gronden worden gepacht. De 

verschillen in bedrijfsresultaat blijven echter gelijk. 

Wanneer we de pachtprijs van de extra grond gelijkstellen aan de rente (2%) die voor 

aangekochte grond betaald moet worden, berekenen we de pachtprijs op € 1.300,- (2 % van € 

65.000,-) per ha en € 390,- per ha voor natuurland (2% van € 19.500,-).

Het voordeel van pachten is dat er niet geïnvesteerd en dus niet gefinancierd hoeft te worden. 

Daarmee vervalt ook de hogere aflossingsverplichting en zal het margetekort dalen. 

In de bedrijfsmodellen 1 en 5 verandert er niets omdat daar geen mutatie in grond plaatsvindt. 

In de bedrijfsmodellen 3 en 4 is het effect groot.

Het nadeel van pachten is dat een eventuele waardestijging van de grond ten gunste valt bij de 

verpachter en dat de pacht kan eindigen. Ook is het niet in alle gevallen mogelijk om 

natuurbeheervergoeding aan te vragen als pachter.

N.B. In bedrijfsmodel 5. Natuur inclusief is in de resultaatberekening uitgegaan van een 

beheervergoeding SNL (N). Voorwaarde om voor deze  beheervergoedingen in aanmerking te 

komen, is dat de grond in eigendom of erfpacht in gebruik is.

4.4. Bedrijfseconomische analyse 

Van de bedrijfseconomische resultaten is een uitgebreide specificatie te vinden in bijlage 3. 

In de bedrijfseconomische analyse wordt uitgegaan van berekende rente over het gemiddeld 

geïnvesteerd kapitaal in bedrijfsmiddelen, een berekende afschrijving over het geïnvesteerd 

kapitaal (waarde van de onderneming) en berekende arbeid (betaald en onbetaald).

Het bedrijfseconomisch resultaat of het arbeidsinkomen van de ondernemer(s), geeft een 

betrouwbaar beeld van het bedrijfsperspectief op langere termijn. 
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Het arbeidsinkomen op het referentiebedrijf komt uit op € 37.850,-; dit is € 25.233,- per 

arbeidsjaareenheid (1 aje is gelijk aan of meer dan 2.000 uur arbeid per jaar).

In alle bedrijfsmodellen daalt het arbeidsinkomen. Doordat het geïnvesteerd vermogen in 

grond stallen en installaties toeneemt, stijgen de kosten (rente en afschrijving) terwijl hier geen 

of nauwelijks extra opbrengsten tegenover staan.

Het bedrijfsmodel 1b Grond gebonden Hoog Productief XL presteert van alle bedrijfsmodellen 

bedrijfseconomisch het beste. Bedrijfsmodel 3. Grond gebonden geen derogatie scoort het 

laagst.

In de volgende grafiek wordt het verschil in arbeidsinkomen (totaal en per a.j.e.) weergegeven 

t.o.v. het referentiebedrijf.

Alle bedrijfsmodellen, behalve 1b, hebben een duidelijk lager arbeidsinkomen dan het 

referentiebedrijf. Bij de extensievere bedrijfsmodellen loopt het verschil (het tekort) in 

arbeidsinkomen op van € 36.000,- tot € 75.000,- t.o.v. het referentiebedrijf.

Dit geldt echter niet voor bedrijfsmodel 1.b. Hoog Productief XL. Dit bedrijfsmodel behaalt een 

nagenoeg gelijk arbeidsinkomen (bedrijfseconomisch resultaat) als het referentiebedrijf.

Bij de bedrijfsmodellen 1a en 1b wijkt het verschil in financiële resultaten t.o.v. het 

referentiebedrijf en het verschil in de bedrijfseconomische resultaten t.o.v. het referentiebedrijf 

af.

Dit komt omdat in de financiële resultaten de aangekochte productierechten geheel worden 

afgeschreven (10 jaar, 10% per jaar) en in de bedrijfseconomische analyse de aangekochte 

productierechten worden afgeschreven tot 50% van de aanschafprijs. (zie bijlage 2 en 3).

De gedachte die hier achter zit is dat productierechten, of deze nu bepaald worden door 

fosfaatrechten, stikstofrechten, CO2 rechten of een combinatie daarvan,  altijd aanwezig zullen 

blijven (license to produce) en een zekere waarde zullen houden. In de berekeningen zijn we 

ervan uitgegaan dat die waarde over 10 jaar nog 50% is (dit is een aanname). 

Het verschil (tekort) aan arbeidsinkomen in grafiek 12 vertoont opvallende gelijkenissen met het 

verschil (tekort) in de gecorrigeerde vermogensontwikkeling in grafiek 10. 
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4.5. Maatschappelijke bijdragen

Een landbouwer kan subsidies ontvangen. Vanuit het Gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) 

kan inkomenssteun worden ontvangen, wanneer een bedrijf voldoet aan voorwaarden voor 

Goede Landbouwpraktijk.

Daarnaast zijn vergoedingen beschikbaar vanuit de Subsidieregeling Natuur- en 

Landschapsbeheer (SNL) voor natuurbeheer en of het omvormen van landbouwgrond naar 

natuurland. Let op: Dit is niet in alle gebieden het geval.

In alle bedrijfsmodellen worden zowel vergoedingen vanuit GLB als vergoedingen vanuit 

natuurbeheer (SNL-A en SNL-N) als inkomsten meegerekend.

Alleen in bedrijfsmodel 5 Natuurinclusief is de vergoeding voor afwaardering van de 

landbouwgrond van toepassing. Met deze "afwaarderings"vergoeding wordt extra natuurgrond 

aangekocht.

In grafiek 13 is de bijdrage vanuit GLB met een oranje kleur, de bijdrage vanuit natuurbeheer 

met een groene kleur en de bijdrage voor de afwaardering van grond met de grijze kleur 

afgebeeld. Deze maatschappelijke bijdragen zijn weergegeven in € per ha per jaar.

Om het bedrag "afwaardering per ha per jaar" te berekenen, is alle natuurgrond meegenomen. 

Oppervlakte natuurgrond x € 65.000,- / ha x 70% afwaardering gedeeld door 30 jaar en gedeeld 

door de totale oppervlakte. Ook voor de aangekochte natuurgrond is de "afwaardering" (welke 

al is toegepast) meegerekend als maatschappelijke bijdrage.

Het verschil (tekort) in bedrijfseconomisch resultaat t.o.v. het referentiebedrijf (€/ha/jaar) is 

met de rode arcering afgebeeld. Ondanks dat bedrijfsmodel 1b Grond gebonden Hoog 

Productief XL de laagste maatschappelijke bijdrage ontvangt, is het verschil in bedrijfsresultaat 

met het referentiebedrijf nihil. Het natuurinclusieve bedrijfsmodel (5) ontvangt de hoogste 

maatschappelijke bijdrage (€ 1.588,-/ha) en komt desondanks nog € 770,- per ha tekort t.o.v. 

het referentiedrijf.
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5. CONCLUSIES

1 Het arbeidsinkomen (economisch bedrijfsresultaat) op een gemiddeld melkveebedrijf (het 

referentiebedrijf) lag in 2020 op € 25.000,- per volwaardige arbeidskracht. De resultaten van 

2020 zijn vergelijkbaar met het gemiddelde van de afgelopen 5 jaar. 

Dit betekent niet dat er voor de melkveehouderij geen toekomstperspectief is. Door genoegen 

te nemen met een lager arbeidsinkomen, de financiering beperkt te houden, het "beter te 

doen" als de rest en bijvoorbeeld neveninkomsten te realiseren, kunnen bedrijven in lengte van 

jaren voortbestaan en blijven ontwikkelen. 
2 Innovatieve emissiearme stalsystemen, waterinfiltratie in veenbodems en extensivering in 

combinatie met biodiversiteitsbeheer kunnen een belangrijke bijdrage leveren in het realiseren 

van lagere emissies van stikstof en broeikasgassen en het vergroten van de biodiversiteit.

3 De verlaging van de NH3-emissie t.o.v. het referentiebedrijf  ligt tussen 16%  in het 

bedrijfsmodel 1b. Grond gebonden Hoog Productief XL en 51%  in het bedrijfsmodel 

3.Grondgebonden geen derogatie, 19% SNL-A. De NH3-reductie in het extensieve 

natuurinclusieve bedrijfsmodel van 29% valt tegen. Potstallen bieden minder mogelijkheden 

voor het verlagen van de NH3-emissie.4 De verlaging van de CO2-emissie t.o.v. het referentiebedrijf  ligt tussen 17%  (in 

bedrijfsmodellen 1a. en 2) en  41% in bedrijfsmodel 5. Natuurinclusief 64% SNL-N.

5 De verlaging van het N-bodemoverschot per ha ligt op 28% en 29% in de bedrijfsmodellen 3. 

Grondgebonden geen derogatie en bedrijfsmodel 5. Natuurinclusief. In de andere 

bedrijfsmodellen is de reductie van het N-bodemoverschot beperkt of zelfs negatief.

6 In extensievere bedrijfsmodellen met een ruwvoeroverschot kan gemakkelijker meer 

natuurbeheer worden toegepast met als gevolg dat daarmee de biodiversiteit toeneemt.

7 Opschaling van bedrijven kan flink bijdragen aan landelijke emissieverlaging (door 20% 

afroming fosfaatrechten) en extra emissieverlaging wanneer de uitbreider emissiearme stallen 

heeft. Op bedrijfsniveau komt dit uit op 64% minder NH3 en 52% minder CO2, wanneer de 

emissieverlaging die elders optreedt mee wordt gerekend.

8 De transitie van de huidige melkveehouderij naar klimaat- en milieuvriendelijker 

bedrijfsmodellen vraagt om forse investeringen in emissie beperkende technieken (stal, 

waterinfiltratie) en grond.De hoogte van de investeringen varieert van € 338.000,- in 5. Natuurinclusief tot € 2.780.000,- 

in bedrijfsmodel 3 Grondgebonden geen derogatie.

Biodiversiteit Emissie-

reductie en Economie

1a. Gr.geb. 

Hoog 

Productief 

1b. Gr.geb. 

Hoog 

Productief 

XL

2. Gr.geb. wel 

derogatie  

19% SNL-A

3. Gr.geb. 

geen 

derogatie  

19% SNL-A

4. Gr.geb. 

geen 

derogatie  

50% SNL-A

5. Natuur 

inclusief 

64% SNL-N

NH3 reductie per ha 25% 16% 26% 51% 44% 29%

CO2 reductie per ha -6% -57% 19% 41% 46% 48%

N-bodemoverschot per ha -4% 7% 5% 28% 2% 29%

Biodiversiteits(natuur)beheer 1% 1% 19% 19% 50% 66%

Vermogensontwikkeling (financieel) -24.421 -24.700 -34.473 -84.273 -69.600 -46.000 

Financieel bedrijfsresultaat -34.421 -34.700 -44.473 -94.273 -79.600 -56.000 

Marge -56.821 -93.500 -60.673 -160.573 -126.100 -50.200 

Bedrijfseconomisch resultaat -22.848 -583 -36.466 -75.406 -63.334 -50.196 
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9 In de bedrijfsresultaten, zowel financieel als economisch, hebben alle bedrijfsmodellen een 

negatief verschil in het bedrijfsresultaat t.o.v. het referentiebedrijf. Als beste (lees: minst 

slecht) komen de bedrijfsmodellen 1a en 1b Grondgebonden Hoog productief naar voren. 

Bedrijfsmodel 3. Grondgebonden, geen derogatie presteert, door de grote investering in 

aankoop grond, het laagst. 10 De marge, dit is het bedrag dat over of tekort is, nadat aan alle financiële verplichtingen is 

voldaan, is in alle bedrijfsmodellen lager dan de marge in het referentiebedrijf. De verschillen 

zijn groot. Dit betekent ook dat de financiële haalbaarheid van extra investeringen beperkt is.

De extensievere bedrijfsmodellen presteren al lager in het bedrijfsresultaat en door 

aflossingsverplichtingen op de financiering van meer grond wordt de marge extra negatief 

beïnvloedt.11 De prijs van grond in combinatie met het te behalen saldo per ha speelt een belangrijke rol in 

het economisch rendement. 

12 Een hogere melkproductie (per koe en per ha) heeft een positief effect op het bedrijfsresultaat. 

13 Wel of geen derogatie (plaatsingsruimte voor mest/ha) laat een verschil zien van € 50.000,- per 

jaar (verschil bedrijfsresultaat tussen bedrijfsmodel 3 en bedrijfsmodel 4).

14 Wanneer investeringen ten behoeve van klimaat en milieu en het vergroten van de 

biodiversiteit een vermindering van het economisch rendement tot gevolg hebben (en dat 

maakt dit rapport inzichtelijk), zijn "handelingsperspectieven" nodig om een goed 

toekomstperspectief voor de melkveehouderij in het Groene Hart te behouden.
15 Dit rapport is niet af, het is deel 1, de "transitie" analyse. In deel 2 moet het gaan over  

"Handelings-perspectieven voor de transitie naar bedrijfsmodellen melkvee me t 

toekomstperspectief"!

Daarin zal worden gekeken naar de mogelijkheden om de financiele tekorten in de 

bedrijfsmodellen om te zetten in een overschot. Pas dan ontstaat er toekomstperspectief.
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BIJLAGE   1: BEDRIJFSGEGEVENS 

0. Melkvee 

(referentie)

1a. Gr.geb. 

Hoog 

Productief 

1b. Gr.geb. 

Hoog 

Productief XL

2. Gr.geb. 

wel derogatie  

19% SNL-A

3. Gr.geb. 

geen 

derogatie  

19% SNL-A

4. Gr.geb. 

geen 

derogatie  

50% SNL-A

5. Natuur 

inclusief 64% 

SNL-N

Kg NH3 stalemissie / koe 13,0 5,0 5,0 5,0 5,0 8,4 13,0

Ammoniakrechten (Nb-vergunning) 1.596 1.596 1.596 1.596 1.596 1.596 1.596

aankoop (verkoop = -)

lease (verlease = -) -696 -228 -840 -840 -480 

Totaal ammoniakrechten (kg NH3) 1.596 900 1.368 756 756 1.116 1.596

Fosfaatreferentie (kg fosfaat) 5.312 5.312 5.312 5.312 5.312 5.312 5.312

aankoop (+), verkoop (-) 1.472 5.551 -75 -149 -306 -527 

Fosfaatproductierecht (kg fosfaat) 5.312 6.784 10.863 5.237 5.163 5.006 4.785

Oppervlakte grond (75% veen/25% klei)

Grasland 50,00 46,00 54,00 60,25 87,25 84,50 35,00

Snijmais 4,00 8,00

Natuurgrasland 63,33

Totale oppervlakte [g.m.] 54,00 54,00 54,00 60,25 87,25 84,50 98,33

Erf wegen sloten 4,00 4,00 4,00 4,31 5,66 5,53 6,22

Totale oppervlakte [kadastrale maat] 58,00 58,00 58,00 64,56 92,91 90,03 104,54

Waarvan in eigendom 47,50 47,50 47,50 54,06 82,41 79,53 94,04

Slootpeil & WIS

Waterinfiltratie op veen Nee Ja Ja Ja Ja Ja Ja

Winterpeil (cm onder maaiveld) 60,00 50,00 50,00 50,00 50,00 45,00 45,00

Zomerpeil landbouwgrond (cm < mv) 50,00 40,00 40,00 40,00 40,00 35,00 35,00

Zomerpeil natuurland (cm < mv) 30,00

Agrarisch natuurbeheer (SNL A) ha 6,67 0,51 0,59 11,17 16,42 41,96 1,54

Slootrandbeheer 0,97 0,51 0,59 1,67 2,42 1,96 1,54

Rust 1 april - 1 juni (A) 2,50 3,00 4,50 13,00

Ext beweid grasland, 3,0 gve 15/6 3,20 3,00 4,50 13,00

Plas dras 15 feb - 15 april (A) 0,50 0,50 1,00

Botanisch grasland, 15/6, geen mest (A) 3,00 4,50 13,00

Natuurbeheer (SNL N) ha 63,33

N13.01 Vochtig WV-grasland, 10 t vm 31,66

N12.02 K & F-rijk grasland, 10 t vm 9,50

N12.02 K & F-rijk grasland 22,16

Veestapel

Melk- en kalfkoeien 105,00 125,00 190,00 105,00 105,00 105,00 105,00

Jongvee 52,50 62,50 95,00 52,50 52,50 52,50 52,50

Aantal jongvee/10 mk 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 5,00

Veebezetting (gve/ha) GVE/ha 2,31 2,75 4,19 2,07 1,43 1,48 1,27

Kg geproduceerde melk per jaar 939.750 1.243.750 2.090.000 892.500 855.750 803.250 745.500

Kg melk kalveren, prive 7.500 9.000 13.500 7.500 7.500 7.500 7.500

Kg melk fabriek 932.250 1.234.750 2.076.500 885.000 848.250 795.750 738.000

Melkproductie/ha [gras + mais] 17.403 23.032 38.704 14.813 9.808 9.506 7.582

Kg melk/koe 8.950 9.950 11.000 8.500 8.150 7.650 7.100

Vet % 4,40 4,50 4,40 4,30 4,20 4,10 4,10

Eiwit % 3,50 3,55 3,50 3,45 3,45 3,40 3,40

Melkprijs per 100 kg 36,50 37,17 36,75 36,17 36,00 35,66 35,66
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BIJLAGE   1: BEDRIJFSGEGEVENS 

0. Melkvee 

(referentie)

1a. Gr.geb. 

Hoog 

Productief 

1b. Gr.geb. 

Hoog 

Productief XL

2. Gr.geb. 

wel derogatie  

19% SNL-A

3. Gr.geb. 

geen 

derogatie  

19% SNL-A

4. Gr.geb. 

geen 

derogatie  

50% SNL-A

5. Natuur 

inclusief 64% 

SNL-N

Voeding

Kg krachtvoer per koe incl. jongvee 2.718 2.791 3.049 2.585 2.460 2.289 2.137

Kg ds uit snijmais (per koe/dag) 1,4 4,0 7,4

% gras uit vers gras /weiden 21% 14% 6% 23% 24% 19% 20%

Prijs krachtvoer [€ / 100 kVem] 30,25 30,78 31,25 30,25 30,80 31,35 31,35

Aankoop snijmais in kg ds 5.016 151.346 463.667

Aankoop gras & hooi in kg ds 56.398 178.803

Kg ds gras weidegras 148.460 85.809 85.809 173.537 191.231 209.224 195.253

Kg ds vervoerd geoogst gras & hooi 401.757 432.455 480.379 427.807 418.121 389.130 415.439

Vem/kg ds vervoerd geoogst gras & hooi 874 936 936 849 823 794 776

DVE/kg ds vervoerd geoogst gras & hooi 68 73 73 66 70 65 58

Bemesting 

Kg kunstmest-N/ha totaal grasland 135 165 165 100 80 60 21

Werkzame kg N/ha totaal grasland 345 492 560 342 241 197 133

Beweiding en voederwinning

Weidedagen 191 120 120 200 200 200 200

Uren/dag 8 6 6 10 12 14 14

Maai % 286 284 342 270 269 250 273

Ruwvoeroverschot (verkoop) in kVem 36.007 209.258 121.862 183.261

Ruwvoeroverschot (verkoop) in kg ds 42.959 254.147 164.640 260.360

Verkoopprijs ruwvoer (ct/kg ds) 8,38 8,22 7,41 7,03

Stal & mest

Melkvee
Ligbox stal Ligbox stal 

Emissiearm

Ligbox stal 

Emissiearm

Ligbox stal 

Emissiearm

Ligbox stal 

Emissiearm

Ligbox stal 

met stro

Potstal

Jongvee > 3 maand Ligboxstal Ligboxstal Ligboxstal Ligboxstal Ligboxstal Poststal Potstal

Jongvee < 3 maand Potstal Potstal Potstal Potstal Potstal Potstal Potstal

Mestproductie stal [ton dunne mest] 3.213 4.561 7.330 2.948 2.733 1.489 339

Mestproductie stal [ton vaste mest] 20 23 36 20 20 300 600

Mestafvoer (ton rdm) 515 918 3.341

Mestafvoerkosten per ton 10 10 10

KPI's Milieu

Ammoniakemissie totaal (kg NH3) 3.341 2.520 3.260 2.744 2.650 2.931 4.320

Ammoniakemissie totaal (kg NH3/ha) 62 47 60 46 30 35 44

Ammoniakemissie totaal (kg NH3/ton melk) 3,56 2,03 1,56 3,07 3,10 3,65 5,79

CO2-emissie totaal (g CO2-eq / kg fpcm) 1.498 1.332 1.250 1.506 1.502 1.648 1.636

CO2-em. incl. mineralisatie (ton CO2-eq) 1.860 1.964 2.920 1.683 1.774 1.572 1.767

CO2-emissie totaal (ton CO2-eq/ha) 34 36 54 28 20 19 18

CO2-emissie melkpr. (g CO2/kg fpcm) 1.335 1.188 1.173 1.324 1.311 1.421 1.393

Stikstofbodemoverschot (kg N/ha) 277 299 291 252 182 213 143

Eiwit van eigen land (%) 68 53 40 74 75 75 76

Blijvend grasland (%) 93 85 100 100 100 100 100
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BIJLAGE   2: FINANCIELE RESULTATEN 

Bedrijfsmodel

OPBRENGSTEN

Melk 340.300 36,2 458.900 36,9 763.100 36,5 320.100 35,9 305.400 35,7 283.800 35,3 263.200 35,3

Omzet en aanwas rundvee 18.100 1,9 21.500 1,7 29.900 1,4 18.100 2,0 19.600 2,3 19.600 2,4 21.700 2,9

Beheer biodiversiteit 3.100 0,3 500 0,0 600 0,0 8.100 0,9 11.800 1,4 28.700 3,6 23.200 3,1

Verkoop ruwvoer/weidegeld 3.600 0,4 20.900 2,4 12.200 1,5 18.300 2,5

Bedrijfstoeslag 20.300 2,2 20.300 1,6 20.300 1,0 22.600 2,5 32.700 3,8 31.700 3,9 36.900 4,9

Andere opbrengsten 7.000 0,7 7.000 0,6 7.000 0,3 7.000 0,8 7.000 0,8 7.000 0,9 7.000 0,9

TOTALE OPBRENGSTEN 388.800 41,4 508.200 40,9 820.900 39,3 379.500 42,5 397.400 46,4 383.000 47,7 370.300 49,7

KOSTEN

Krachtvoer 86.300 9,2 107.400 8,6 181.000 8,7 82.100 9,2 79.500 9,3 75.400 9,4 70.400 9,4

Ruwvoer / weidegeld 800 0,1 29.400 2,4 93.600 4,5

Meststoffen 6.400 0,7 3.321 0,3 1.800 0,1 1.973 0,2 2.873 0,3 4.600 0,6 1.900 0,3

Zaaizaad en bestrijdingsmidd. 4.100 0,4 4.900 0,4 3.400 0,2 2.900 0,3 2.800 0,3 2.000 0,2 2.100 0,3

Ov. direkte kosten 25.700 2,7 34.400 2,8 54.200 2,6 26.300 2,9 26.300 3,1 28.900 3,6 39.900 5,4

Mestafzet/-verwerking 5.200 0,6 9.200 0,7 9.200 0,4

Arbeid 3.800 0,4 2.200 0,2 49.600 2,4 6.200 0,7 7.700 0,9 7.500 0,9 8.100 1,1

Werk door derden 33.900 3,6 39.700 3,2 42.000 2,0 38.300 4,3 55.200 6,5 47.000 5,9 55.400 7,4

Werktuigen + autokosten 23.200 2,5 35.213 2,8 39.100 1,9 23.483 2,6 26.083 3,0 26.700 3,3 27.000 3,6

Emissiearme installatie (kosten) 11.688 0,9 17.800 0,9 9.818 1,1 9.818 1,1

Afschrijving werktuigen 24.000 2,6 47.600 3,8 57.400 2,7 33.700 3,8 36.800 4,3 28.400 3,5 28.500 3,8

Grond en gebouwen 15.500 1,6 15.500 1,2 15.500 0,7 17.000 1,9 20.600 2,4 20.700 2,6 14.600 2,0

Afschrijving gebouwen 27.200 2,9 39.400 3,2 63.800 3,1 33.400 3,7 36.200 4,2 39.800 5,0 38.600 5,2

Pacht/huur 8.400 0,9 8.400 0,7 8.400 0,4 8.400 0,9 8.400 1,0 8.400 1,0 8.400 1,1

Afschrijving productierechten 9.600 0,8 36.100 1,7

Water, elektra, gas en telefoon 7.500 0,8 11.500 0,9 18.200 0,9 7.100 0,8 6.900 0,8 6.400 0,8 6.000 0,8

Algemene kosten 16.000 1,7 16.000 1,3 16.000 0,8 16.500 1,8 17.000 2,0 17.500 2,2 18.000 2,4

Te betalen rente 24.500 2,6 40.900 3,3 66.000 3,2 40.500 4,5 79.200 9,3 73.000 9,1 31.100 4,2

TOTALE KOSTEN 312.500 33,3 466.321 37,5 779.300 37,3 347.673 39,0 415.373 48,5 386.300 48,1 350.000 46,9

BEDRIJFSRESULTAAT 76.300 8,1 41.879 3,4 41.600 2,0 31.827 3,6 -17.973 -2,1 -3.300 -0,4 20.300 2,7

VERMOGENSONTWIKKELING 36.300 3,9 11.879 1,0 11.600 0,6 1.827 0,2 -47.973 -5,6 -33.300 -4,1 -9.700 -1,3 

GELDSTROOM (EUR/JAAR)

Totale inkomsten 388.800 508.200 820.900 39,3 379.500 397.400 383.000 370.300

Totale uitgaven 261.300 369.721 622.000 29,8 280.573 342.373 318.100 282.900

KASSTROOM 127.500 13,6 138.479 11,1 198.900 9,5 98.927 11,1 55.027 6,4 64.900 8,1 87.400 11,7

Af:  privéuitgaven 30.000 3,2 30.000 2,4 30.000 1,4 30.000 3,4 30.000 3,5 30.000 3,7 30.000 4,0

       belastingen 10.000 1,1

RESERVERINGSCAPACITEIT 87.500 9,3 108.479 8,7 168.900 8,1 68.927 7,7 25.027 2,9 34.900 4,3 57.400 7,7

Aflossingen 40.000 4,3 94.200 7,6 181.500 8,7 72.400 8,1 125.300 14,6 109.100 13,6 55.600 7,5

Vervangingsinvesteringen 24.000 2,6 47.600 3,8 57.400 2,7 33.700 3,8 36.800 4,3 28.400 3,5 28.500 3,8

MARGE 23.500 2,5 -33.321 -2,7 -70.000 -7,8 -37.173 -4,2 -137.073 -16,0 -102.600 -12,8 -26.700 -3,6 

5. Natuur 

inclusief 64% 

SNL-N

0. Melkvee 

(referentie)

1a. Gr.geb. 

Hoog 

Productief 

2. Gr.geb. wel 

derogatie  19% 

SNL-A

3. Gr.geb. geen 

derogatie  19% 

SNL-A

4. Gr.geb. geen 

derogatie  50% 

SNL-A

1b. Gr.geb. 

Hoog 

Productief XL
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BIJLAGE   3: ECONOMISCHE RESULTATEN 

Bedrijfsmodel

         Veestapel 130.000 155.000 235.000 130.000 130.000 130.000 130.000

         Werktuigen/installaties 262.000 496.000 639.000 497.000 544.000 328.000 329.000

         Melkwinning 110.000 215.000 215.000 110.000 110.000 110.000 110.000

         Grond / ha 65.000 65.000 65.000 65.000 65.000 65.000 32.378

         Gronden 3.003.000 3.003.000 3.003.000 3.430.000 5.272.000 5.085.000 3.003.000

         WIS op veen 95.000 105.000 132.000 203.000 196.000 149.000

         Gebouwen 800.000 1.010.000 1.595.000 823.000 822.000 919.000 936.000

         Productie- / betaalrechten 711.000 902.000 1.432.000 703.000 704.000 682.000 659.000

OPBRENGSTEN

Melk 340.300 36,2 458.900 36,9 763.100 36,5 320.100 35,9 305.400 35,7 283.800 35,3 263.200 35,3

Omzet en aanwas rundvee 18.100 1,9 21.500 1,7 29.900 1,4 18.100 2,0 19.600 2,3 19.600 2,4 21.700 2,9

Beheer biodiversiteit 3.100 0,3 500 0,0 600 0,0 8.100 0,9 11.800 1,4 28.700 3,6 23.200 3,1

Verkoop ruwvoer/weidegeld 3.600 0,4 20.900 2,4 12.200 1,5 18.300 2,5

Bedrijfstoeslag 20.300 2,2 20.300 1,6 20.300 1,0 22.600 2,5 32.700 3,8 31.700 3,9 36.900 4,9

Andere opbrengsten 7.000 0,7 7.000 0,6 7.000 0,3 7.000 0,8 7.000 0,8 7.000 0,9 7.000 0,9

TOTALE OPBRENGSTEN 388.800 41,4 508.200 40,9 820.900 39,3 379.500 42,5 397.400 46,4 383.000 47,7 370.300 49,7

KOSTEN

Krachtvoer 86.300 9,2 107.400 8,6 181.000 8,7 82.100 9,2 79.500 9,3 75.400 9,4 70.400 9,4

Ruwvoer / weidegeld 800 0,1 29.400 2,4 93.600 4,5

Meststoffen 6.400 0,7 3.321 0,3 1.800 0,1 1.973 0,2 2.873 0,3 4.600 0,6 1.900 0,3

Zaaizaad en bestrijdingsmidd. 4.060 0,4 4.940 0,4 3.360 0,2 2.860 0,3 2.770 0,3 2.010 0,3 2.110 0,3

Ov. direkte kosten 25.730 2,7 34.380 2,8 54.150 2,6 26.250 2,9 26.250 3,1 28.880 3,6 39.900 5,4

Rente vee 1.300 0,1 1.550 0,1 2.350 0,1 1.300 0,1 1.300 0,2 1.300 0,2 1.300 0,2

Mestafzet/-verwerking 5.150 0,5 9.180 0,7 9.194 0,4

Berekende arbeid melkvee 63.900 6,8 63.900 5,1 63.900 3,1 63.900 7,2 63.900 7,5 63.900 8,0 63.900 8,6

Arbeid 3.800 0,4 2.200 0,2 49.600 2,4 6.200 0,7 7.700 0,9 7.500 0,9 8.100 1,1

Werk door derden 33.900 3,6 39.700 3,2 42.000 2,0 38.300 4,3 55.200 6,5 47.000 5,9 55.400 7,4

Werktuigen- + autokosten 23.200 2,5 35.213 2,8 39.100 1,9 23.483 2,6 26.083 3,0 26.700 3,3 27.000 3,6

Emissiearme installatie (kosten) 11.688 0,9 17.800 0,9 9.818 1,1 9.818 1,1

Afschrijving werktuigen 24.000 2,6 47.613 3,8 57.446 2,7 33.719 3,8 36.823 4,3 28.407 3,5 28.469 3,8

Rente werktuigen/install. 2.200 0,2 4.159 0,3 4.969 0,2 3.587 0,4 3.869 0,5 2.573 0,3 2.579 0,3

Grond en gebouwen 15.480 1,6 15.480 1,2 15.480 0,7 17.030 1,9 20.570 2,4 20.740 2,6 14.600 2,0

Afschrijving gebouwen 32.000 3,4 44.200 3,6 68.600 3,3 38.200 4,3 41.000 4,8 44.600 5,6 43.400 5,8

Pacht/huur 8.400 0,9 8.400 0,7 8.400 0,4 8.400 0,9 8.400 1,0 8.400 1,0 8.400 1,1

Rente grond 45.000 4,8 45.000 3,6 45.000 2,2 51.500 5,8 79.100 9,2 76.300 9,5 45.000 6,0

Rente gebouwen 4.400 0,5 5.555 0,4 8.795 0,4 4.527 0,5 4.521 0,5 5.055 0,6 5.148 0,7

Afschrijving productierechten 9.550 0,8 36.050 1,7

Rente productierechten 5.330 0,6 6.770 0,5 10.740 0,5 5.270 0,6 5.280 0,6 5.120 0,6 4.940 0,7

Water, electra, gas en telefoon 7.500 0,8 11.500 0,9 18.200 0,9 7.100 0,8 6.900 0,8 6.400 0,8 6.000 0,8

Algemene kosten 16.000 1,7 16.000 1,3 16.000 0,8 16.500 1,8 17.000 2,0 17.500 2,2 18.000 2,4

TOTALE KOSTEN 414.850 44,1 557.098 44,8 847.533 40,6 442.016 49,5 498.856 58,3 472.384 58,8 446.546 59,9

Ondernemersoverschot -26.050 -2,8 -48.898 -3,9 -26.633 -1,3 -62.516 -7,0 -101.456 -11,9 -89.384 -11,1 -76.246 -10,2 

Bij: berekend loon 63.900 63.900 63.900 3,1 63.900 63.900 63.900 63.900

Arbeidsinkomen ondernemers 37.850 4,0 15.002 1,2 37.267 1,8 1.384 0,2 -37.556 -4,4 -25.484 -3,2 -12.346 -1,7 

Arbeidsinkomen per aje 25.233 10.002 24.844 1,2 923 -25.038 -16.990 -8.231 

3. Gr.geb. 

geen 

derogatie  

19% SNL-A

4. Gr.geb. 

geen 

derogatie  

50% SNL-A

5. Natuur 

inclusief 64% 

SNL-N

2. Gr.geb. wel 

derogatie  

19% SNL-A

0. Melkvee 

(referentie)

1a. Gr.geb. 

Hoog 

Productief 

1b. Gr.geb. 

Hoog 

Productief XL
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BIJLAGE   4: WERKTUIGEN/INSTALLATIES

Afschr 

(jaren)

% rest 

waard

e

0. Melkvee 

(referentie)

1a. Gr.geb. 

Hoog 

Productief 

1b. Gr.geb. 

Hoog 

Productief 

XL

2. Gr.geb. 

wel 

derogatie  

19% SNL-A

3. Gr.geb. 

geen 

derogatie  

19% SNL-A

4. Gr.geb. 

geen 

derogatie  

50% SNL-A

5. Natuur 

inclusief 

64% SNL-N

Melkwinningsapparatuur

Melkinstallatie 18 10% 75.000 75.000 75.000 75.000 75.000

Melkrobot 14 10% 175.000 225.000

Melktank 25 10% 25.000 30.000 50.000 25.000 25.000 25.000 25.000

Overige apparatuur 10 10% 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000

Totaal melkwinningsapparatuur 110.000 215.000 285.000 110.000 110.000 110.000 110.000

Berekende afschrijving 5,0% 5.550 13.230 17.164 5.550 5.550 5.550 5.550

Vervoermiddelen / trekkers

Trekkers (gebruikt) 12 15% 50.000 60.000 60.000 60.000 90.000 90.000 90.000

Quad 10 15% 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000

Verreiker 12 15% 90.000 90.000

Shovel (gebruikt) 12 15% 30.000 30.000 30.000 30.000 30.000

Auto 8 10% 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000

Totaal vervoermiddelen 95.000 165.000 165.000 105.000 135.000 135.000 135.000

Berekende afschrijving 7,6% 7.217 12.175 12.175 7.925 10.050 10.050 10.050

Voerinstallatie/-werktuigen

Voercomputer/-boxen e.d. 20 10% 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000 12.000

Voersilo's 20 10% 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000

Kuiluithaal- / voermachines 12 10% 30.000 42.500 42.500 30.000 30.000 30.000 30.000

Aanbouwapparatuur 12 10% 12.500 12.500 12.500 12.500 12.500 12.500 12.500

Totaal voerinstallatie/-werktuigen 62.500 75.000 75.000 62.500 62.500 62.500 62.500

Berekende afschrijving 6,5% 4.088 5.025 5.025 4.088 4.088 4.088 4.088

Mest & bemesting

Mestrobot / mestschuif / mestpomp 12 10% 15.000 15.000 15.000

Emissiebeperkende installatie 12 1% 137.500 209.000 115.500 115.500

Kunstmeststrooier 25 10% 4.500 4.500 4.500 4.500 4.500 4.500 4.500

Totaal mest & bemesting 19.500 142.000 213.500 120.000 120.000 19.500 19.500

Berekende afschrijving 6,6% 1.287 11.506 17.405 9.691 9.691 1.287 1.287

Oogst

Maaier + kneuzer 12 10% 15.000 15.000 15.000 22.500 35.000 35.000 35.000

Schudder 12 10% 11.500 11.500 11.500 11.500 11.500 11.500 11.500

Hark / wiersmachine 15 10% 16.000 16.000 16.000 16.000 22.000 22.000 22.000

Totaal oogst 42.500 42.500 42.500 50.000 68.500 68.500 68.500

Berekende afschrijving 6,9% 2.948 2.948 2.948 3.510 4.808 4.808 4.808
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Afschr 

(jaren)

% rest 

waard

e

0. Melkvee 

(referentie)

1a. Gr.geb. 

Hoog 

Productief 

1b. Gr.geb. 

Hoog 

Productief 

XL

2. Gr.geb. 

wel 

derogatie  

19% SNL-A

3. Gr.geb. 

geen 

derogatie  

19% SNL-A

4. Gr.geb. 

geen 

derogatie  

50% SNL-A

5. Natuur 

inclusief 

64% SNL-N

Overige werktuigen / apparatuur

Weidesleep / landrol / greppelfrees 20 10% 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000

Veewagen 20 10% 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000

Transportwagen/landbouwwagen 20 10% 4.000 4.000 4.000 4.000 8.000 8.000 8.000

Aanhangwagen 15 10% 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500 1.500

Veldspuit 20 10%

Slootapparatuur 12 10%

Stalwerktuigen (vegen/boxen vullen/etc..) 10 1% 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000

Ventilatoren 12 1% 12.500 12.500 12.500 12.500 5.000 5.000 5.000

Klein gereedschap 10 1% 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000

Schrikdraadinstallatie/benodigdheden 20 1% 4.500 4.500 4.500 5.423 7.853 7.605 8.850

10 5%

Totaal overige 42.500 38.500 38.500 43.423 42.353 42.105 43.350

Berekende afschrijving 6,8% 2.910 2.730 2.730 2.956 2.637 2.625 2.687

Totalen

Aanschafwaarde 372.000 678.000 819.500 490.923 538.353 437.605 438.850

Berekende afschrijving 6,5% 23.999 47.613 57.446 33.719 36.823 28.407 28.469

Specificatie onderhoud werkt/install.

Melkwinningsapparatuur 5,00% 5.500 10.750 14.250 5.500 5.500 5.500 5.500

Vervoermiddelen / trekkers 2,50% 2.375 3% 4.950 4.950 2.625 3.375 3.375 3.375

Voerinstallatie/-werktuigen 5,00% 3.125 3.750 3.750 3.125 3.125 3.125 3.125

Emissiebeperkende installaties 8,50% 11.688 17.765 9.818 9.818

Mest & bemesting & Oogst 5,00% 3.100 2.350 2.350 2.725 3.650 4.400 4.400

Totaal onderhoud 14.100 33.488 43.065 23.793 25.468 16.400 16.400

Specificatie brandstofverbruik

Aantal melkkoeien uur/dag 105 125 190 105 105 105 105

Weidedag/jaar 0,75 191 120 120 200 200 200 200

Stal & erf     ---->  Uren/jaar 1,25 491 580 580 480 480 480 480

Stal & erf     ---->  Ltr diesel/uur 15 20 20 15 15 15 15

Stal & erf     ---->  Kosten (€) 7.369 11.600 11.600 7.200 7.200 7.200 7.200

Aantal ha grasland 1,00 50,0 46,0 54,0 60,3 87,3 84,5 98,3

Aantal ha voederwinning 1,00 120,3 131,4 169,1 171,1 235,8 227,6 245,4

Landwerk     ---->  Uren/jaar 170 177 223 231 323 312 344

Landwerk     ---->  Ltr diesel/uur 10 10 10 10 10 10 10

Landwerk     ---->  Kosten (€) 1,00 1.703 1.774 2.231 2.314 3.231 3.121 3.437

Totaal brandstofverbruik (€) 9.071 13.374 13.831 9.514 10.431 10.321 10.637

Idem per ha 181 291 230 158 120 122 108

Totale werktuigen kosten (EM) 23.171 46.861 56.896 33.306 35.898 26.721 27.037
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BIJLAGE   5: TOELICHTING MILIEUPRESTATIES (KPI's)
In het klimaatakkoord is afgesproken om stikstof- en koolstof-emissies terug te dringen.

Daarnaast is een belangrijk doel om de stikstofdepositie op de NNN-gebieden te verlagen naar 

gewenste niveaus en de biodiversiteit te verbeteren.

Extensivering van melkveebedrijven kan daar bij helpen.

De basisgedachte is dat meer oppervlakte bij dezelfde veestapel / melkproductie leidt tot lagere 

emissies. Andersom gezegd betekent dit minder vee/ha en of minder melkproductie per ha.

1. Ammoniakemissie

De ammoniakemissie uit de land- en tuinbouw is sinds 2010 vrijwel stabiel op een niveau van 

110 à 115 mln. kg NH3. De rundveehouderij had in 2018 met 64 mln. kg uit dierlijke mest het 

grootste aandeel, gevolgd door de varkenshouderij met 19 mln. kg, de pluimveehouderij met 10 

mln. kg en kunstmest met 9 mln. kg.

Tussen 1990 en 2000 is de ammoniakemissie meer dan gehalveerd tot circa 156 mln. kg NH3. 

Dit is voornamelijk het gevolg van het emissiearm aanwenden van mest. Daarnaast is in 

diezelfde periode ook het aantal dieren gedaald en was als gevolg van voermaatregelen de 

stikstofexcretie per dier lager. Na 2000 wordt de verdere daling van de ammoniakemissie vooral 

veroorzaakt door een toename van het aantal emissiearme stallen in de intensieve veehouderij 

en door een afname van de aanwending van dierlijke mest in de Nederlandse land- en 

tuinbouw, doordat er meer mest wordt geëxporteerd. 

NH3 emissie landbouw in Nederland

Ammoniakemissie in de veehouderij wordt dus voornamelijk veroorzaakt door de vervluchtiging 

uit de stal en tijdens de aanwending van mest.  Het rantsoen (met name het ruw eiwit % t.o.v. 

de Vem) is medebepalend voor de hoogte van de NH3-emissie per gve.

We zien in de bedrijfsmodellen een afname van de NH3-emissie / ha, wanneer de veebezetting 

en de melkproductie per ha afneemt en het aantal weide uren per jaar toenemen.

Daarnaast moeten we ons wel realiseren dat op de extensievere bedrijven relatief meer eiwit in 

het rantsoen zit en meer mest in de vorm van vaste mest wordt geproduceerd. In combinatie 

met Stalsystemen met vaste mest en ook het opslaan en aanwenden van vaste mest zorgt voor 

een hoger NH3-emissie per dier en/of per kg melk.
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2. CO2-emissie
Bij de uitstoot van broeikasgassen is onderscheid te maken in de weg van grondstoffen naar het 

melkveebedrijf (off-farm emissie), de uitstoot op het bedrijf zelf (on-farm emissie) en de uitstoot 

bij de verwerking van melk tot zuivel en transport.

Bijna 70 procent van de uitstoot van broeikasgassen komt vanuit het primaire melkveebedrijf. 

Bij deze zogeheten on-farm emissie neemt methaangas uit pens fermentatie 55 procent van de 

uitstoot op het primaire melkveebedrijf voor zijn rekening, gevolgd door circa 35 procent CO2 

en 10 procent lachgas. Wereldwijd is er ook een sterke variatie in de uitstoot van 

broeikasgassen. De druk van de melkproductie op het milieu wordt uitgedrukt in de ‘carbon 

footprint’ (CO2-voetafdruk of ecologische voetafdruk). De carbon footprint wordt uitgedrukt in 

CO2-equivalenten. Methaan is hierin 34 keer krachtiger (sterker vervuilend) dan CO2. Lachgas is 

omgerekend 298 keer sterker dan CO2. Ruim 25 procent van de uitstoot wordt bepaald door 

externe productiemiddelen ofwel de off-farm emissie. Hieronder valt de aanvoer van 

aangekocht krachtvoer en ruwvoer en kunstmest. Ten slotte komt tien procent voor rekening 
CO2-, N2O- en CH4-uitstoot wordt veroorzaakt door productie en aankoop voer, kunstmest en 

overige aankopen. Dit komt door het gebruik van diverse machines tijdens teelt, transport en 

verwerking wordt CO2 uitgestoten, de uitstoot van N20 en CH4 uit meststoffen en bodem en 

door de productie van kunstmest komt N20 vrij.

CH4-uitstoot door pens- en darmfermentatie wordt veroorzaakt door organismen in het 

maagdarmstelsel van de koe. Deze organismen breken het voer af tot voor de koe verteerbare 

stoffen en produceren hierbij CH4. De hoeveelheid CH4 vorming is rantsoenafhankelijk. Bij 

vertering in de pens wordt altijd CH4 gevormd. Hoe meer "goede kwaliteit" mais en goede 

kwaliteit graskuil in het rantsoen hoe minder CH4 vorming. Naarmate het aandeel matig 

verteerbaar gras toeneemt, zal ook de CH4 emissie per dieren per kg melk weer toe nemen.
CH4 komt vrij uit de mestopslag bij zuurstofarme omstandigheden, zoals in een mestput. Er is 

dan weinig vorming van lachgas. Vaste mest heeft bijvoorbeeld weinig methaanvorming(veel 

zuurstof) maar wel meer lachgasvorming. Daarnaast wordt lachgas uitgestoten door afbraak van 

gewasresten en bij veengronden met een lage waterstand (mineralisatie).

In Nederland is, onder de huidige teeltomstandigheden (gras en bouwland), een evenwicht 

tussen uitstoot en vastlegging. Door het toevoegen van organische stof aan de bodem, stijgt het 

koolstofgehalte. Bodemorganismen gebruiken dit als voedsel, waarbij een deel van de koolstof 

wordt omgezet naar CO2. Daarnaast wordt een deel van de koolstof vastgelegd in de bodem, Dit 

komt weer vrij als de bodem bewerkt wordt (scheuren)

Op ontwaterde veengrond oxideert de bodem waardoor broeikasgassen vrijkomen, met als 

gevolg dat de bodem daalt. Per millimeter bodemdaling komt er 2,26 ton CO2 per ha vrij. 

CO2-uitstoot ontstaat door verbranding van brandstoffen op het melkveebedrijf en voor het 

opwekken van elektriciteit.

N2O- en CH4- uitstoot door mest wordt veroorzaakt door afbraak- en verteringsprocessen in de 

mest binnen en buiten de stal. De uitstoot van mestopslag is voor ongeveer 90 procent 

afkomstig van CH4, bijdrage N20 is 10 procent.

CO2-uitstoot wordt ook veroorzaakt door brandstoffen voor melktransport naar en tussen 

productielocaties maar ook door het gebruik van brandstoffen voor het opwekken van 

elektriciteit en warmte tijdens de verwerking tot verkoopklare zuivelproducten.
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3. Stikstofbodemoverschot

De aan- en afvoer van stikstof op bedrijfsniveau bepaalt naast het bedrijfsoverschot ook in 

belangrijke mate het bodemoverschot. Het stikstofbodemoverschot op bedrijven in het 

derogatiemeetnet is daarnaast ook afhankelijk van stikstofaanvoer via depositie, via binding 

(vlinderbloemigen) en via mineralisatie en van stikstofafvoer door gasvormige verliezen.

Hierboven: Ontwikkeling stikstofbodemoverschot melkveehouderij veenregio

In de totale stikstofkringloop is de bodem een apart onderdeel. De aanvoer van stikstof naar de 

bodem wordt voornamelijk bepaald door (kunst)mest en mineralisatie (met name veengrond).

De afvoer van stikstof uit de bodem bestaat uit afvoer van de gewasproductie (oogst en opname 

via beweiding) en verliezen (uitspoeling, afspoeling, vervluchtiging).
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4. Biodiversiteit

Biodiversiteit omvat alle soorten planten, dieren en micro-organismen, maar ook de enorme 

genetische variatie binnen die soorten en de variatie aan ecosystemen waar ze deel van 

uitmaken, van moerassen tot woestijnen. Het gaat dus lang niet alleen over bloemen, bomen en 

aaibare beesten. Het begrip omvat het totaalpakket aan levende organismen en systemen – en 

de interacties daartussen.

Biodiversiteit heeft een dempende werking op invloeden die een gebied onder druk zetten, 

zoals plagen, vervuiling en klimaatverandering.

Bloemrijke slootranden, weidevogel- en kruidenrijke graslanden zijn vormen van 

biodiversiteitsbeheer die worden toegepast in de landbouw in het Groene Hart.

Met name in de extensievere bedrijfsmodellen is meer grond gebruikt voor het inpassen van 

actief biodiversiteitsbeheer.

In de bedrijfsmodellen 4 en 5 wordt respectievelijk op 50% en 64 % van de gronden een vorm 

van actief natuurbeheer toegepast. In de intensievere bedrijfsmodellen, waar een hoge 

grasproductie per ha een belangrijk doel is, blijft het biodiversiteitsbeheer beperkt tot 

slootrandenbeheer.
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BIJLAGE   6: TOELICHTING ECONOMIE

Financiële en economische analyse

Bij de financiële analyse gaat het om de werkelijke resultaten die in het fiscale jaarrapport van 

de onderneming worden gepresenteerd.

Zowel in de financiële resultaten als in de bedrijfseconomische resultaten zijn de  opbrengsten 

en het grootste deel van de kosten hetzelfde. 

De verschillen zitten in de afschrijvingen, rente en de eigen arbeid.

In het financiële resultaat zijn werkelijke afschrijvingen en betaalde rente opgenomen. In het 

bedrijfseconomisch resultaat is rente berekend over het gemiddeld geïnvesteerd kapitaal en 

afschrijvingen berekend over het geïnvesteerd kapitaal (waarde van de bedrijfsmiddelen). 

Om vanuit het financiële bedrijfsresultaat de financiële marge (mutatie liquide middelen) te 

kunnen berekenen, worden eerst de afschrijvingen opgeteld en vervolgens de prive-

onttrekkingen, vervangingsinvesteringen en aflossingen afgetrokken.

In de financiële analyse zijn het bedrijfsresultaat (winst/verlies), de vermogensontwikkeling en 

de marge de belangrijke kengetallen. Met name de vermogensontwikkeling (lange termijn) en 

de marge (korte termijn) geven een beeld van respectievelijk het rendement op de langere 

termijn en de financiële haalbaarheid (beoordeling door een kredietverlener) op de kortere 

termijn. 

Meestal wordt in de fiscale  jaarrekening bij het berekenen van de vermogensontwikkeling geen 

rekening gehouden met de waardeontwikkeling van bedrijfsmiddelen bijvoorbeeld grond of 

productierechten.

Wanneer een onderneming wordt gestaakt en of wordt verkocht blijkt uit de taxatie wat de 

waarde van een bedrijf  in werkelijkheid is. Wanneer de waarde hoger ligt dan de balanswaarde 

is er sprake van een overwaarde of stille reserves.

Het beoordelen van het rendement van een bedrijfsmodel wordt nog betrouwbaarder als deze 

toekomstige waarde in het kengetal vermogensontwikkeling wordt meegenomen.

In de bedrijfseconomisch analyse is het arbeidsinkomen of nog beter het arbeidsinkomen per 

arbeidsjaareenheid (a.j.e.) een belangrijk kengetal om het rendement van een bedrijf te 

beoordelen.

Financiele analyse

+ Opbrengsten
- Kosten
- Fiscale afschrijvingen over

(aanschafwaarde werktuigen/gebouwen)

- Werkelijke rente (leningen)

= Bedrijfsresultaat

- Prive-onttrekkingen
= Vermogensontwikkeling

+ Afschrijvingen
- Aflossingen
- Vervangingsinvesteringen

= Marge

Bedrijfseconomische analyse

+ Opbrengsten 
- Kosten
- Berekende afschrijvingen

(aanschafwaarde werktuigen/gebouwen)

- Berekende rente (gem. geinvesteerd kapitaal)

= Ondernemersoverschot

+ Berekende arbeid ondernemers

= Arbeidsinkomen ondernemers
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Opbrengsten 

We onderscheiden een aantal soorten opbrengsten, welke we hieronder toelichten.

In de figuur hieronder de verdeling in opbrengsten van het referentiebedrijf.

Melk en vee (93%)

Dit zijn de opbrengsten van verkoop melk en omzet en aanwas vee en bepalen voor verreweg 

het grootste deel de omzet op een melkveehouderijbedrijf.

Grondgebonden opbrengsten (6%)

De grondgebonden opbrengsten kunnen bestaan uit opbrengsten van overig vee (b.v. 

schapen/vleesvee), natuurbeheer, bedrijfstoeslag, verkoop ruwvoer, jacht- en visrechten, 

vergoeding voor aanvoer mest en faunaschade.

Ingeval er een ruwvoeroverschot is wordt dit overtollige ruwvoer verkocht, waarbij het gras van 

beheers- en of natuurland met voorrang wordt verkocht.

De prijs voor verkoop ruwvoer (in plastic balen) is gesteld op € 10, - per 100 kVem; dit is 

ongeveer € 12,- per 100 kg ds en komt neer op € 36,- per grasbaal (300 kg ds).

Andere opbrengsten (2%)

Dit zijn de overige bedrijfsopbrengsten.  Regelmatig voorkomende andere opbrengsten zijn 

bijvoorbeeld werk voor derden en verhuur schuurruimte. 

Deze opbrengsten zijn niet grond of melkvee-gerelateerd, maar eventuele aanhangende kosten, 

zoals arbeid, werktuigen of gebouwenkosten zitten in de bedrijfskosten verwerkt.

88%

5%
6%

2%

Opbrengsten melkvee 

Melk Omzet en aanwas rundvee Grondgebonden opbrengsten Andere opbrengsten
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Kosten

In de figuur hieronder de verdeling in "werkelijke" kosten van het referentiebedrijf.

Directe of toegerekende kosten (41%)

De directe kosten hangen sterk samen met de intensiteit (melk/ha) van de bedrijfsexploitatie. 

Als de veebezetting toeneemt neemt het aandeel van de directe kosten ook toe.

De directe kosten bestaan uit voerkosten, gezondheidszorg, zaad, gewasbescherming, 

kunstmest, mestafzet en overige veekosten.

Bewerkingskosten (27%)

Dit zijn de kosten om het werk uitgevoerd te krijgen, zoals arbeid, werktuigenkosten en 

loonwerk. Het gaat dan om betaalde (of betaalde en berekende) arbeid, 

onderhoud/verzekering, brandstof, berekende of toegepaste afschrijvingen en berekende of 

betaalde rente werktuigen/installaties en de kosten van de loonwerker.

Het oogsten van gras, de teelt en oogst van snijmais en het slootwerk wordt uitbesteedt aan de 

loonwerker. Ingeval er een ruwvoeroverschot is, wordt dit ruwvoer in grasbalen geperst. Er is 

gerekend met 3,5 ct. extra oogstkosten per kg droge stof.

De extensievere bedrijfsmodellen hebben meer grond waardoor er een schaalvoordeel zou 

kunnen zijn. Aangezien er ook meer transportkosten te verwachten zijn (verder gelegen 

gronden) is er voor gekozen om het tarief oogstkosten per ha gelijk te houden.

Grond en gebouwen (16%)

De kosten van gebouwen worden bepaald door werkelijke rente of berekende rente, werkelijke 

afschrijving of berekende afschrijving, onderhoud, gemeentelijke belastingen en verzekeringen.

De grondkosten bestaan uit waterschapslasten en pacht. In de economische analyse wordt 1,5 

% rente berekend over de waarde van de grond.

De eigenaarslasten bestaan uit brand/storm verzekering, woz-belasting en waterschapslasten.

De waterschapslasten van natuurgronden zijn gesteld op nihil.

41%

27%

16%

0%
8%

8%

Kosten melkveehouderij

Directe kosten Bewerkingskosten Grond & gebouwen

Productierechten Algemene kosten Rente
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Productierechten

Sinds 2018 heeft een melkveehouder fosfaatrechten nodig om melkvee en bijbehorend jongvee 

te mogen houden. 

In de bedrijfsresultaten worden afschrijvingen, rente en aflossingen berekend over aangekochte 

rechten. De afschrijvingen en aflossingen zijn gesteld op 10 jaar, de rente op 2%. 

Naast fosfaatrechten zijn stikstofrechten bepalend voor "license to produce". Momenteel is 

onduidelijk hoe dit bedrijfsspecifiek vorm zal krijgen. In de NB-vergunningen of PAS-meldingen 

zijn stalsysteem en aantallen dieren geregistreerd, die de basis vormen voor de 

bedrijfsspecifieke stikstof- en ammoniakemissie.

Een gekozen uitgangspunt in de bedrijfseconomische doorrekening van de bedrijfsmodellen is 

dat productierechten (of dit nu fosfaatrechten of andere rechten zijn) over 20 jaar nog  50% van 

de huidige waarde hebben.

In de bedrijfseconomische analyse wordt gerekend met een afschrijving van 2,5 % (20 jaar x 

2,5% = 50%) over de waarde van de productierechten. In de financiële resultaten wordt 

gerekend met een afschrijvingstermijn van 10 jaar. Ingeval er productierechten onbenut blijven 

worden deze productierechten verkocht (20% afroming). De netto opbrengst wordt afgelost en 

of gebruikt als eigen kapitaalsinbreng voor investeringen.

Algemene kosten

Onder de algemene kosten vallen de nutskosten (gas, water en elektra) en de overige kosten. 

De overige kosten bestaan grotendeels uit accountants- en advieskosten, abonnementen, 

contributies, werkkleding en de algemene verzekeringen.
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