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Opgave 1. Subsidie 3 AM 

Een ambtenaar van de gemeente Aalderpeet heeft een groentesubsidie bedacht. 

Daarmee wil de gemeente gezond eten stimuleren, en tegelijkertijd de boeren uit de 

omgeving steunen. Iedere bewoner die meedoet met het project “eet groen en slank” 

koopt een keer per week een pakket groente ter waarde van €10,--. De Gemeente 

subsidieert dat pakket met groente met €2,00 subsidie. De gemeente Aalderpeet 

verwacht dat er 2.000 mensen in het eerste jaar mee zullen doen met het project “eet 

groen en slank”. Het effect van de subsidie is door een ambtenaar in onderstaande 

grafiek zichtbaar gemaakt. De ambtenaar heeft verzuimd om op de assen juiste 

verdelingsschalen te hanteren. De grafiek kan dan ook worden gezien als een 

schets. 

  
 

1. Hoe groot is het verschil tussen de lijnen A en B? 

€2 

2. Arceer het consumentensurplus na instelling van de subsidie. 

Linker grafiek 

3. Arceer de kosten van de subsidie voor de gemeente Aalderpeet. 

Rechter grafiek 

4. Bereken de kosten van de subsidie voor de gemeente Aalderpeet op 

jaarbasis. 

2000 x €2 x 52 = €208.000,-- 

Een econoom stelt dat de gemeente de vraagvergelijking veel te vlak heeft getekend. 

De econoom stelt dat in werkelijkheid de vraaglijn veel steiler zal lopen. De econoom 

vindt dan ook dat de verwachte deelname aan het project veel te positief is 

ingeschat. 

5. Heeft de ambtenaar van de gemeente Aalderpeet een elastische of een 

inelastische situatie geschetst, als het gaat om de vraagstijging vanwege de 

subsidie van €2,-- per groentepakket? Leg uit waarom. 

Een elastische situatie. Hij verwacht dat een kleine prijsdaling (€2,-- oftewel 

20%) zal leiden tot een veel grotere afzetstijging (800 stuks oftewel 80%)  

6. Denkt de econoom dat de mensen prijsgevoeliger of juist minder prijsgevoelig 

zijn dan de gemeente Aalderpeet verwacht? Leg uit waarom. 
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Minder prijsgevoelig. Als de vraaglijn steiler loopt zal de prijsdaling tot veel 

minder afzetstijging leiden volgens de econboom. Mensen reageren dus veel 

minder sterk op een prijsdaling dan de ambtenaar verwacht. 

7. Bereken de procentuele toename van de marktomzet per jaar, als gevolg van 

de subsidie, ten opzichte van de evenwichtssituatie. 

De oude marktomzet was TO = P x Q dus €9 x 1600 x 52 = €748.800,-- 

De nieuwe marktomzet = €10 x 2000 x 52 = €1.040.000,-- 

De procentuele toename is 1.040.00/748.800 x 100% = 138,89% dus een 

stijging van 38,89% 


