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RAFPORT : Alg. 127.
R 235.

De wearde van land in overheidsbegrotingen.
Landbouwkundig Tijdschrift 194;.
194;. 10 blz. 1 figuur.

Dr Ir J. van Veen.
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Bij het uitwerken van plannen is schr. tot de conclusie gekomen,dat het nodig is
de ruil~aarde van land niat te ver~arren met de ooonoMische waarda. De eersta wordt
voor de duidelijkheid "privont-economische weurde" genoEmd, de t.,eede "publiek-eco
nom1.sche waarde". De laetste is zeer veel hoger dan de eerste. In beginsel is dit
reeds bij de in~oldering van de .l1eringermeer aangenonen,doch Men heeft cr niet
alle consequenties uit getrokken.

Jaarlijks ~ordt 11- van ons cultuurland varnietigd door vJegenaanleg, stadsuit
breiding e.d, In 10 jaren werd zodoende een oppervlakte ter grootte van de .J1erin
gemeer aan de agrerische bebouwing onttrokken. Het ga"t dus om vrij r;rote bedragen.
Zet men een econOMische balans van een plan op dan moet de economische waarde van
het lsnd dat men nodig heeft dearop voorkOmen en niet de ruil~aarde,zoals men alge
meen dost. Dit maakt een groot verschil bij de beoordeling der plannen. llannen,die
veel cultuurland vernietigen zijn economisch daardoor vaak niet verantwuord.~r wor
den een tweetal wagen gevolgd Om de economische waarde van land te benaderen.

le. ~en ha goed land levert f 400 per jaar op aan oogstwaarde. Dit is gekapito
liscerd ong. f 10.000. De veredeling der producten tot suiker, carton, brood enz.
verdubbelt of verdrievoudigt de bovengenoemde waarde.

2e. In agrarische streken leeft de gehele bevolking van het land,zelfs de fa
brieken (suikorfabrieken,cartonfabrieken, aardappelmeelfabrioken enz.J,de smbtena
ren,de winkeliers,da schoenmaker enz. Het complex Groningen,Friesland en Drente is
zo'n agrarisch gabied; er komt nauwelijks iets anders voor dan landbouw of land
bouwproduct-veredeling. ~r leven daer gom. l~ man per ha. Daar het gem. inkomen
doarvan blijkens de statistiek 'l~ x f 400; f 600 bedraagt, zou de geniddelde soort
grond dezer provincies economisch ong. f 15.000 waard zijn. De beste grond dus onge
veer f 25.000 per ha, een bedrae,dat met dat van le. vrijwel overeenstemt.

In Groningen "draagt" volgens de statistiek der jaarlijkse inkomsten een he ge
niddeld f 810 per jaar, in Friesland f 480,in Drento f 221 per jaar, in Zeeland f 564.
De rente van opgespaard kapitaal is hierbij weliswaar inbegrepen, doch ook dat ka
pitaal komt uit het land.

De vraag of men bij het winnen van nieuw land tot deze economische grens moet
gaan wordt ontkennend beantwoord. Men noet zo goedkoop r.Jogelijk werken en voor
f 3000 à f 4000 per ha is reeds veel land in te polderen. De merge tussen de econo
mische en de aanmaakwaarde moet zo groot mogelijk blijven.

~aarom berekent nen wel het algemeen econonisch voordeel bij kanalen,wegen en
rivieren en niet de economische waarde van land bij inpolderen or bij het opmaken
van een plan? Voor degene die deze plannen maskt moet het volledig duidelijk zijn,
dat het privaet-economisch beginsel en het publiek-economisch beginsel twee geheel
verschillende zaken zijn. ~en financie~t geen kanalen meer met sluisgelden (behalve
hier en daar in het buitenland,waar dat oudervJetse beginsel funest werktl en men
dient het landwinnen evenmin als een privé-aangelegenheid te beschouwen. Landwinnen
is een publiek belang.

Men kan dezelfde theOrie natuurlijk ook toep~ssen op industrie en handel en het
is best mogelijk dat deze nog grotere economische voordelen opleveren dan lendwin
nen. Oezien echter onze overvloed van arbeidskracht is het wel waarschijnlijk, dat
alle mlddelen;industrialisetie,handelsbevorderins_ en landwinning tezamen nog nauwe
lijks in staat zullen zijn deze arbeidskracht productief te maken.

IJe landwinning gaat sinds eeu"en,de :':ulder2:eewer:Cen da~rcelaten,sterk achteruit.
l';en kan thans vvor f 0.80 per jaer en per hoofd der Nederlandse bevolking ongeveer
1000 à 2000 ha 'aangekleed'land maken en dit schijnt zeer prorijtelijk,daar de eco
nomische waarde vele malen groter is. Uiteraard is de economische wearde vun land
aan veranderingen onèerhevig,naarmate de economieche omstundigheden veranderen. Van
essentieel belang is,dat or voldoonde arbeidskraoht in hot land blijft,doch dU"r
over kan men zich,_ gezien ons bevolkingdoversch~t,moeilijkzorgen naken. rlij het
naken Van overheldsbegrotingen noet de gedachtengang drieledig zijn; er noet feite
lijk een drieledig rapport worden Beschreven :
e. een technisc~ rar-port,bevattende de begrotinc VOOr de directe financiering,

grondprijs bv. f 25 0 ~er ha.
b. een economisch raHJCrt, bevattende de balans ven alle directe en indirecte voor

delon contra slle directe ell ir:directe nadelen;grondl'rijzen het&- è 10-voud V&1l a.
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c. een f1nanc1er1nrsrapport, bevattende de w1jze, weore" de lasten van
e. verdeeld moeten worden 1n verband met de voordelen van b.

B1j het beoordelen von het al of n1et u1tv0eren der plalillen noet b.

de doorslag geven.

Z1e ook Prof.Dr J. T1nbergen 1n R 2}5.
Schr. komt langs en1gsz1ns andere Neg, nl. via de "r.:ult1foli er" van

Keynes en Kahn ven 1,7 (geldend voor Lncelandi, tot locere c1j~ors.
Voor gemiddeld soort land f }40 per jaar. Van Veen rekent daurvvor
voor Groningen, Fr1esland en Drente ongeveer f bvv.-

irof. T1nbergen neemt voor de jaar11jkse toen~ing der aLL'urische
froduet1e tenfevol~e van betere erbe1dsnethoden, betere kennia en betere

be''lcsting enz. lÈ 7-.
Of. een vergader1ng over d1t onde~Herp was men alcc,een ven vordeel,

dat, ook al was het moei11jk een juist c1jfer voor de economioche waarde
van lend vaat te stellen, men toch de begr1~pen yrivuat-ccononisch ;n
fub11ek-econonisch eced diende te onderscheiden. et Jeginsel i3 zonder
tw1jfel juist.




