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Bedrijfsomvang en -type volgens  NSO-typering

2014

De ingevoerde gegevens leiden tot de volgende informatie:

EenheidResultaatOmschrijving

euro108.200Standaardopbrengst (SO)

ha25Totale oppervlakte cultuurgrond

Bedrijfstype volgens NSO-typering

4500 - MelkveebedrijvenSubtype

4 - GraasdierbedrijvenHoofdtype

12-5-2015

Specificatie van ingevoerde gegevens, normen en SO per product

Klasse 2: 25.000 – 60.000 euro: kleine bedrijvenGrootteklasse o.b.v. SVC

euro25.290Standaardverdiencapaciteit (SVC)

In statistiek en onderzoek worden bedrijven vaak ingedeeld naar bedrijfstype en bedrijfsomvang. Sinds 2010 wordt
daarvoor de NSO-typering en de Standaardopbrengst (SO) gebruikt. Ook voor beleid wordt gebruik gemaakt van
deze kengetallen.
Het LEI berekent en beheert de normen en biedt op internet een rekenmodule aan, waar bedrijfsgegevens kunnen
worden ingevuld en waar deze rapportage wordt samengesteld.

Dit rapport is via die rekenmodule samengesteld op

De gegevens en de gebruikte normen horen bij de Landbouwtelling van

Standaard-
opbrengst

SO per
eenheidEenheidAantalCategorie

Grasland en weiden

9.000360ha, gemeten maat25Natuurlijk grasland

Rundvee: melk- en fokvee (geen vleesvee)

0300aantal dieren18Jongvee, < 1 jaar, vrouwelijk

86.4002.880aantal dieren30Melk- en kalfkoeien

Schapen en geiten

12.800160aantal dieren80Overige schapen, vrouwelijk

AgrimatieU kunt resultaten van groepen bedrijven bekijken in

*) Aan de kalveren jonger dan 1 jaar wordt geen norm toegekend, omdat de opbrengst van die dieren is meegenomen in de norm
van de koeien.

LEI is niet aansprakelijk voor eventuele schade ontstaan door het gebruik van de Rekenmodule, door het beëindigen van het
beschikbaar stellen ervan of door conclusies en besluiten van gebruikers op basis van de uitkomsten ervan.

Toelichting bij de kengetallen

Bedrijfstype
De agrarische bedrijven in Nederland verschillen onderling sterk in bedrijfsopzet. Op het ene bedrijf wordt bijvoorbeeld
melk geproduceerd en op een ander bedrijf appels. Om bedrijven te kunnen indelen en met elkaar te kunnen vergelijken
wordt de Standaardopbrengst (SO) gebruikt. Met behulp van de SO-normen kunnen de appels en de koeien bij elkaar
worden geteld en kan de economische bedrijfsomvang (SO) en het NSO-bedrijfstype (specialisatiegraad) van agrarische
bedrijven worden berekend. Informatie over de verschillende typen is opgenomen op de website:

http://www.agrimatie.nl
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LEI Wageningen UR

Standaardopbrengst (SO)
De bedrijfsomvang van een bedrijf wordt gemeten in Standaardopbrengst (SO). Voor elke gewas- en diersoort uit de
Landbouwtelling is een SO-norm berekend, die de opbrengsten per eenheid weergeeft die onder normale
omstandigheden op jaarbasis behaald worden. De bedrijfsomvang wordt berekend als een sommatie van alle eenheden
van de producten maal hun SO-norm. De opbrengsten van toeslagen, subsidies en verbredingsactiviteiten zijn niet
meegenomen in de normen en dus ook niet in de totale SO van het bedrijf.

Standaard verdiencapaciteit (SVC)
De bedrijfsomvang in SO is over bedrijfstypen heen niet sterk gerelateerd met de arbeidsinzet of het resultaat van een
bedrijf. Een akkerbouwer houdt van 100.000 euro opbrengsten bijvoorbeeld meer over dan een vleesvarkenshouder. Met
het kengetal SVC wordt daarvoor gecorrigeerd. De SVC geeft een beeld van de vergoeding voor de inzet van arbeid en
kapitaal (toegevoegde waarde) die op basis van standaarden gemiddeld in een jaar wordt behaald met de betreffende
agrarische productie. De werkelijk gerealiseerde toegevoegde waarde van een bedrijf zal nooit gelijk zijn aan de
berekende SVC, vanwege verschillen in prijsvorming, technisch resultaat, productbewerking, subsidies en/of
multifunctionele activiteiten.

Grootteklasse SVC
Voor het handiger gebruik van de SVC zijn standaard-grootteklassen vastgesteld. De gehanteerde grenzen van die
klassen zijn gebaseerd op de gemiddelde verhouding van de SVC per arbeidskracht en dus min of meer bij een
gemiddeld-efficiënte arbeidsinzet. De werkelijke arbeidsinzet van een bedrijf hangt mede af van de mate van
mechanisering. Omdat de werkelijke toegevoegde van een bedrijf af kan wijken van de norm is het mogelijk dat de
omschrijving bij de grootteklasse niet van toepassing is op het individuele bedrijf. De uitkomsten moeten dan ook vooral
als een (globale) richtlijn worden gezien.

Er zijn 5 klassen gedefinieerd op basis van het bedrag aan SVC:
1.  < 25.000 euro: zeer kleine bedrijven

Deze bedrijven vragen voor de agrarische activiteit volgens de in gebruik zijnde standaarden een arbeidsinzet van
maximaal 0,75 arbeidsjaareenheden (aje), tenzij de arbeid duidelijk minder efficiënt of tegen een lagere
vergoeding dan gemiddeld wordt ingezet.

2.   25.000 – 60.000 euro: kleine bedrijven

Deze bedrijven vragen voor de agrarische activiteit volgens de in gebruik zijnde standaarden een arbeidsinzet van
0,75 tot maximaal 1,5 aje, afhankelijk van de mate van automatisering en de efficiëntie waarmee de arbeid kan
worden ingezet.

3.   60.000 – 100.000 euro: middelgrote bedrijven

Deze bedrijven zijn van dusdanige omvang dat voor ongeveer 1,5 tot 2,5 aje een gemiddelde toegevoegde
waarde kan worden gerealiseerd.

4.  100.000 – 250.000 euro: grote bedrijven

Deze bedrijven zijn van dusdanige omvang dat voor ongeveer 2,5 tot 5 aje een gemiddelde toegevoegde waarde
kan worden gerealiseerd.

5.   >= 250.000 euro: zeer grote bedrijven

Deze bedrijven kunnen aan meer dan 5 aje arbeid bieden tegen een gemiddelde vergoeding.

http://www.wageningenur.nl/nl/Expertises-Dienstverlening/Onderzoeksinstituten/lei/Sector-in-cijfers/Bedrijfsomvang-en-type.htm
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Dit document bevat resultaten van een
stikstofdepositieberekening met AERIUS
Calculator. U kan dit document gebruiken
voor de onderbouwing van depositie onder de
drempelwaarde (0.05 mol/ha/j) in het kader
van de Natuurbeschermingswet 1998,
afhankelijk van de door u gekozen
rekeninstellingen.

De berekening op basis van stikstofemissies
gaat uit van de componenten ammoniak
(NH3) en stikstofoxide (NOx), of één van beide.
Hiermee is de depositie van de activiteit
berekend en uitgewerkt. Op basis van de
gekozen rekeninstellingen zijn de resultaten op
Natura 2000-gebieden, als wel voor overige
natuurgebieden inzichtelijk gemaakt.

Wilt u verder rekenen of gegevens wijzigen?
Importeer de pdf dan in de Calculator. Voor
meer toelichting verwijzen we u naar de
websites www.aerius.nl pas.natura2000.nl.

Verdere toelichting over deze PDF kunt u vinden in een

bijbehorende leeswijzer. Deze leeswijzer en overige

documentatie is te raadplegen via: www.aerius.nl.

Berekening Situatie 1

Kenmerken

Emissie

Depositie natuurgebieden

Depositie habitattypen

RNxQZojbjQdE (29 maart 2016)
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Contact Rechtspersoon Inrichtingslocatie

buro Houtkamp BV Zuideinde 174, 1511 GL Oostzaan

Activiteit Omschrijving

Oostzaan - Zuideinde 174

Datum berekening Rekenjaar

29 maart 2016, 12:04 2016

Rekeninstellingen

Berekend voor Nb-wet.

Totale emissie Situatie 1 Situatie 2 Verschil

NOx - - -

NH3 286,60 kg/j 429,00 kg/j 142,40 kg/j

Depositie
Hectare met

hoogste project-
verschil (mol/ha/j)

Natuurgebied Provincie

Ilperveld, Varkensland, Oostzanerveld & Twiske Noord-Holland

Situatie 1 Situatie 2 Verschil

0,37 0,55 + 0,18

Toelichting Staluitbreiding

RNxQZojbjQdE (29 maart 2016)Berekening voor eigen
gebruik

Situatie 1

Situatie 2

Berekening voor
eigen gebruik
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Locatie
Situatie 1

RNxQZojbjQdE (29 maart 2016)Berekening voor eigen
gebruik

Situatie 1

Situatie 2

Berekening voor
eigen gebruik
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Emissie
(per bron)

Situatie 1

Naam Bron 1
Locatie (X,Y) 120687, 493607
Uitstoothoogte 5,0 m
Warmteinhoud 0,0 mw
NH3 286,60 kg/j

Dier RAV code Omschrijving Aantal
dieren

Stof Emissiefactor
(kg/dier/j)

Emissie

A 1.2 loopstal met hellende vloer en giergoot
of met roostervloer; beide met
spoelsysteem  (Rundvee; melk- en
kalfkoeien ouder dan 2 jaar) (BWL
2001.28.V1)

17 NH3 10,200 173,40 kg/j

A 3.100 overige huisvestingssystemen
(Rundvee; vrouwelijk jongvee tot 2 jaar)
(Overig)

4 NH3 4,400 17,60 kg/j

A 6.100 overige huisvestingssystemen
(Rundvee; vleesstieren en overig
vleesvee van circa 8 tot 24 maanden
(roodvleesproductie)) (Overig)

1 NH3 5,300 5,30 kg/j

A 3.100 overige huisvestingssystemen
(Rundvee; vrouwelijk jongvee tot 2 jaar)
(Overig)

4 NH3 4,400 17,60 kg/j

A 2.100 overige huisvestingssystemen
(Rundvee; zoogkoeien ouder dan 2 jaar)
(Overig)

6 NH3 4,100 24,60 kg/j

B 1.100 overige huisvestingssystemen
(Schapen; schapen ouder dan 1 jaar,
inclusief lammeren tot 45 kg) (Overig)

66 NH3 0,700 46,20 kg/j

C 1.100 overige huisvestingssystemen (Geiten;
geiten ouder dan 1 jaar) (Overig)

1 NH3 1,900 1,90 kg/j

RNxQZojbjQdE (29 maart 2016)Berekening voor eigen
gebruik

Situatie 1

Situatie 2

Berekening voor
eigen gebruik
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Locatie
Situatie 2

RNxQZojbjQdE (29 maart 2016)Berekening voor eigen
gebruik

Situatie 1

Situatie 2

Berekening voor
eigen gebruik
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Emissie
(per bron)

Situatie 2

Naam Bron 1
Locatie (X,Y) 120687, 493607
Uitstoothoogte 5,0 m
Warmteinhoud 0,0 mw
NH3 429,00 kg/j

Dier RAV code Omschrijving Aantal
dieren

Stof Emissiefactor
(kg/dier/j)

Emissie

A 1.2 loopstal met hellende vloer en giergoot
of met roostervloer; beide met
spoelsysteem  (Rundvee; melk- en
kalfkoeien ouder dan 2 jaar) (BWL
2001.28.V1)

30 NH3 10,200 306,00 kg/j

A 3.100 overige huisvestingssystemen
(Rundvee; vrouwelijk jongvee tot 2 jaar)
(Overig)

4 NH3 4,400 17,60 kg/j

A 6.100 overige huisvestingssystemen
(Rundvee; vleesstieren en overig
vleesvee van circa 8 tot 24 maanden
(roodvleesproductie)) (Overig)

1 NH3 5,300 5,30 kg/j

A 3.100 overige huisvestingssystemen
(Rundvee; vrouwelijk jongvee tot 2 jaar)
(Overig)

4 NH3 4,400 17,60 kg/j

A 2.100 overige huisvestingssystemen
(Rundvee; zoogkoeien ouder dan 2 jaar)
(Overig)

6 NH3 4,100 24,60 kg/j

B 1.100 overige huisvestingssystemen
(Schapen; schapen ouder dan 1 jaar,
inclusief lammeren tot 45 kg) (Overig)

80 NH3 0,700 56,00 kg/j

C 1.100 overige huisvestingssystemen (Geiten;
geiten ouder dan 1 jaar) (Overig)

1 NH3 1,900 1,90 kg/j

RNxQZojbjQdE (29 maart 2016)Berekening voor eigen
gebruik

Situatie 1

Situatie 2

Berekening voor
eigen gebruik
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Depositie
natuur-

gebieden

Hoogste projectverschil (Ilperveld,
Varkensland, Oostzanerveld &
Twiske)

Hoogste projectverschil per
natuurgebied

Habitatrichtlijn

Vogelrichtlijn

Beschermd natuurgebied

Habitatrichtlijn,
Vogelrichtlijn

Habitatrichtlijn, Beschermd
natuurgebied

Vogelrichtlijn, Beschermd
natuurgebied

Habitatrichtlijn,
Vogelrichtlijn, Beschermd
natuurgebied

RNxQZojbjQdE (29 maart 2016)Berekening voor eigen
gebruik

Situatie 1

Situatie 2

Berekening voor
eigen gebruik
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Depositie PAS-
gebieden

Natuurgebied Hectare met hoogste projectverschil
(mol/ha/j)

Situatie 1 Situatie 2 Verschil

Hoogste
depositie
Situatie 2
(mol/ha/j)

Overschrij-
ding KDW

Ontwikkelings-
ruimte
beschikbaar

Ilperveld, Varkensland,
Oostzanerveld & Twiske

0,37 0,55 + 0,18 0,55

Wormer- en Jisperveld &
Kalverpolder

0,05 0,07 + 0,02 0,07

Polder Westzaan 0,04 0,06 + 0,02 0,06

Geen overschrijding

Wel overschrijding*

Ontwikkelingsruimte beschikbaar**

Geen ontwikkelingsruimte beschikbaar

* Deze uitkomst wordt niet meegenomen in de toetsing aan de Nb-wet. Bij
de toetsing aan de NB-wet gaat het om de relevante hexagonen
waarvoor ontwikkelingsruimte is gereserveerd.

** Bij beoordeling van een vergunningaanvraag in het kader van de Nb-wet
wordt vastgesteld of er voldoende ontwikkelingsruimte beschikbaar is en
of dat significante verslechtering uitgesloten kan worden.

RNxQZojbjQdE (29 maart 2016)Berekening voor eigen
gebruik

Situatie 1

Situatie 2

Berekening voor
eigen gebruik

pagina 8/10



Depositie per
habitatt�ype

Ilperveld, Varkensland, Oostzanerveld & Twiske

Habitattype Hectare met hoogste projectverschil
(mol/ha/j)

Situatie 1 Situatie 2 Verschil

Overschrij-
ding KDW

Ontwikkelings-
ruimte
beschikbaar

H91D0 Hoogveenbossen 0,37 0,55 + 0,18

H7140B Overgangs- en trilvenen
(veenmosrietlanden)

0,26 0,39 + 0,13

H4010B Vochtige heiden (laagveengebied) 0,24 0,35 + 0,12

H3140lv Kranswierwateren, in
laagveengebieden

0,12 0,18 + 0,06

Wormer- en Jisperveld & Kalverpolder

Habitattype Hectare met hoogste projectverschil
(mol/ha/j)

Situatie 1 Situatie 2 Verschil

Overschrij-
ding KDW

Ontwikkelings-
ruimte
beschikbaar

H7140B Overgangs- en trilvenen
(veenmosrietlanden)

0,05 0,07 + 0,02

Polder Westzaan

Habitattype Hectare met hoogste projectverschil
(mol/ha/j)

Situatie 1 Situatie 2 Verschil

Overschrij-
ding KDW

Ontwikkelings-
ruimte
beschikbaar

H7140B Overgangs- en trilvenen
(veenmosrietlanden)

0,04 0,06 + 0,02

Geen overschrijding

Wel overschrijding*

Ontwikkelingsruimte beschikbaar**

Geen ontwikkelingsruimte beschikbaar

* Deze uitkomst wordt niet meegenomen in de toetsing aan de Nb-wet. Bij
de toetsing aan de NB-wet gaat het om de relevante hexagonen
waarvoor ontwikkelingsruimte is gereserveerd.

** Bij beoordeling van een vergunningaanvraag in het kader van de Nb-wet
wordt vastgesteld of er voldoende ontwikkelingsruimte beschikbaar is en
of dat significante verslechtering uitgesloten kan worden.

RNxQZojbjQdE (29 maart 2016)Berekening voor eigen
gebruik

Situatie 1

Situatie 2

Berekening voor
eigen gebruik
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Disclaimer Hoewel verstrekte gegevens kunnen dienen ter onderbouwing van een vergunningaanvraag, kunnen er geen rechten aan worden
verleend. De eigenaar van AERIUS aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud van de door de gebruiker aangeboden
informatie. Bovenstaande gegevens zijn enkel bruikbaar tot er een nieuwe versie van AERIUS beschikbaar is. AERIUS is een
geregistreerd handelsmerk in de Benelux. Alle rechten die niet expliciet worden verleend, zijn voorbehouden.

Rekenbasis Deze berekening is tot stand gekomen op basis van:

AERIUS versie 2015_20160125_31bd639486

Database versie 2015_20151211_3dec74e7e2

Voor meer informatie over de gebruikte methodiek en data zie:

https://www.aerius.nl/nl/factsheets/release/aerius-calculator-2015-handboek-0

RNxQZojbjQdE (29 maart 2016)Berekening voor eigen
gebruik

Situatie 1

Situatie 2

Berekening voor
eigen gebruik
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