
1. Innovatieve stalsystemen

De Provincie Noord Brabant bevordert de ontwikkeling en 
toepassing van innovatieve stalsystemen die uitgaan van een 
‘bron’-aanpak. Emissiearme systemen moeten vaker worden 
toegepast om te zorgen voor een beter stalklimaat en een 
betere gezondheid van de veehouders en omwonenden. Stal-
systemen die niet voldoen aan de ammoniak emissie-eisen van 
de provincie en die ouder zijn dan 15 tot 20 jaar moeten uitgerust 
worden met emissiebeperkende systemen. De provincie wil 
daarmee de uitstoot van geur, fijnstof, methaan en ziektekiemen 
minimaliseren. De provincie brengt veehouders, organisaties, 
kennisinstellingen samen om uitdagingen te benoemen en 
oplossingen te bedenken en te realiseren. In opdracht van de 
provincie gaan ondernemersorganisaties FME, VNO-NCW 
Brabant-Zeeland en ZLTO samen met veehouders, bedrijven 
en experts op zoek naar slimme oplossingen voor duurzame 
stalconcepten.

Ondersteunende
maatregelen

De provincie ondersteunt individuele veehouders met een set 
van ondersteunende maatregelen om de transitie naar een 
zorgvuldige veehouderij te versnellen. Hiervoor stelt de provincie 
€75 miljoen beschikbaar. De provincie werkt samen met de 
veehouderijsector, het bedrijfsleven, gemeenten en het Rijk om 
nieuwe stalsystemen te ontwikkelen en deze zo snel mogelijk op 
de markt toe te laten. Boeren kunnen advies en praktische on-
dersteuning krijgen bij een ondersteuningsnetwerk als ze willen 
stoppen of omschakelen naar niet-agrarische activiteiten. 

De provincie Noord-Brabant wil in 2020 tot de meest innovatieve, duurzame en slimme agrofoodregio’s van 

Europa behoren. Met een agrofoodsector die voedsel produceert met respect voor natuur en milieu én voor 

gezondheid en welzijn van mens en dier. De provincie streeft naar een duurzame en innovatieve veehouderij. 

Zij ziet de noodzaak om de vernieuwings- en innovatieslag die de veehouderij doormaakt te versnellen. 

Om zo de kwaliteit van de natuur, woon- en leefomgeving te beschermen.

2. Transitiefonds veehouderijen

Het Transitiefonds Veehouderijen helpt individuele veehouders 
met kapitaal om investeringen te financieren in situaties waarbij 
banken dit door gebrek aan eigen vermogen niet kunnen. Het 
Nationaal Groenfonds en de provincie Noord-Brabant zetten 
een fonds op dat leningen verstrekt aan veehouders die investeren 
als gevolg van de aangescherpte Verordening natuurbescherming 
met strengere eisen ten aanzien van de ammoniakuitstoot. Vee-
houders die net het bedrijf hebben overgenomen of veehouders 
die kort geleden al geïnvesteerd hebben in hun bedrijf en die 
daardoor over onvoldoende eigen vermogen beschikken kunnen 
daarvoor via hun bank een beroep doen op een achtergestelde 
lening. 

3. Ondersteuningsnetwerk

De nieuwe regels dwingen veehouders om op afzienbare 
termijn te investeren in moderne stallen. Veehouders moeten 
daardoor eerder dan ze hadden gedacht een beslissing 
nemen over hun toekomst. Investeren in verduurzaming en 
groei, verbreden met andere activiteiten, omschakelen naar 
een andere bedrijfstak, of stoppen met het agrarisch bedrijf. 
Een lastige en vaak ingrijpende beslissing die afhankelijk is 
van veel factoren zoals de huidige situatie van het bedrijf, het 
gezin, de omgeving, de visie van een gemeente. Daarom is 
er het ondersteuningsnetwerk. Dat netwerk heeft als doel om 
de veehouder te helpen zijn of haar keuze te maken. U kunt 
hiervoor bij uw gemeente terecht. De provincie helpt gemeenten 
en veehouders om dat netwerk op gemeentelijk niveau op te 
bouwen.

Bekijk de infographic met vernieuwende en creatieve oplossingen
die reeds beschikbaar of in ontwikkeling zijn.

https://www.brabant.nl/dossiers/dossiers-op-thema/platteland/agrofood-in-brabant/versnelling-transitie-duurzame-veehouderij/ondersteunende-maatregelen/innovatieve-stalsystemen
http://www.brabantse-agrofood2020.nl/samenwerking/samenwerkingsinitiatieven/toekomstbestendige+stallen/default.aspx
http://www.brabantse-agrofood2020.nl/samenwerking/samenwerkingsinitiatieven/toekomstbestendige+stallen/default.aspx
https://www.brabant.nl/dossiers/dossiers-op-thema/platteland/agrofood-in-brabant/versnelling-transitie-duurzame-veehouderij/sneller-naar-een-zorgvuldige-veehouderij
https://www.brabant.nl/dossiers/dossiers-op-thema/platteland/agrofood-in-brabant/versnelling-transitie-duurzame-veehouderij/ondersteunende-maatregelen/netwerk-voor-veehouders
https://www.brabant.nl/-/media/ea2e4d0e26af47f3a8787b24acf817c0.pdf?la=nl


6. Zon erop stal eraf

De provincie ontzorgt stoppende veehouders door hen een 
perspectief te bieden voor het (leegkomend) erf en om de 
sloop van stallen te stimuleren. Het plaatsen van zonnepanelen 
kan voor een bouwblok van 1 tot 1,5 hectare een financieel 
aantrekkelijke optie zijn. Hierbij zijn verschillende factoren van 
belang. Er is dan ook sprake van maatwerk. Stoppende veehouders 
krijgen via de BOM en Mijn zonneveld een businesscase 
aangeboden voor het (laten) plaatsen van zon-PV op hun 
bouwblok. De eerste 10 veehouders die zich aanmelden 
worden begeleid in de realisatie. Geïnteresseerden kunnen 
zich melden.

7. Ondersteuning jonge veehouders

Jonge veehouders (tot en met 40 jaar) die recent een agrarisch 
bedrijf hebben overgenomen of gaan overnemen hebben vaak 
hoge financieringslasten. Hierdoor is het voor hen lastiger om 
grote investeringen te doen met het oog op de verduurzaming 
van hun bedrijf, zoals de vervroegde ammoniak emissie-eisen. 

• Jonge veehouders kunnen gebruik maken van financiële  
 ondersteuning voor de noodzakelijke modernisering 
 van stallen.

• Aan de (landelijke) investeringslijst voor de Jonge   
 Landbouwer regeling - die onderdeel uitmaakt van   
 het Plattelandsontwikkelprogramma (POP) 3 - worden  
 meer keuzes voor emissie verlagende stalmaatregelen  
 toegevoegd. 

• Daarnaast stimuleert de provincie samen met de   
 BAJK en de ZLTO dat meer jonge veehouders gebruik  
 maken van de POP3-openstellingen.  

4. Stalderen

Staldering voorkomt verdere regionale concentratie van 
vee in Brabant, groei van de veestapel en voorkomt nieuwe 
leegstand. Een veehouder mag binnen een stalderingsgebied 
uitsluitend nieuwe hokdierhouderijen bouwen, uitbreiden of 
omschakelen als binnen datzelfde gebied hokdierverblijven 
worden gesaneerd. Voor elke tien vierkante meter nieuwe of 
uit te breiden hokdierverblijven moet binnen hetzelfde stalde-
ringsgebied elf vierkante meter hokdierverblijven gesaneerd 
worden. Het stalderingsloket verzorgt de uitgifte van stalde-
ringsbewijzen.

Stalderen met dierenwelzijn
Veehouders met dierenwelzijnsconcepten die hun dieren meer 
ruimte bieden worden onevenredig hard geraakt, omdat zij per 
dier meer vierkante meters nodig hebben en dus kosten maken. 
De provincie wil hen daarbij financieel ondersteunen. Omdat het 
rijk ook een ondersteuningsprogramma voor transitie veehouderij 
voorbereidt wacht de provincie met het vast stellen van deze 
subsidieregeling tot er na de zomer meer bekend is. Zo sluiten 
beide programma’s optimaal op elkaar aan.

Stalderen met stoppers
De provincie wil veehouders die eerder stoppen met hun 
bedrijf een steun in de rug geven via staldering. Het rijk bereidt 
momenteel de warme sanering varkenshouderij voor. Daar 
willen wij zo goed mogelijk op aansluiten. Rond de zomer 
wordt duidelijk hoe de minister de sanering invult. Daarna 
besluit de provincie of zij aansluit bij het rijk of een aanvullende 
provinciale regeling maakt.

5. Natuur inclusieve landbouw

De provincie stimuleert en faciliteert veehouders om de stap te 
maken van traditionele landbouw naar duurzame en 
natuurinclusieve grondgebonden landbouw. Met deze 
regeling ondersteunt de provincie Noord-Brabant intrinsiek 
gemotiveerde veehouders bij het omschakelen van hun bedrijf 
naar een economisch rendabele onderneming met een 
natuurinclusieve bedrijfsvoering. Ondernemingscoaches 
begeleiden veehouders die de stap naar natuurinclusieve 
landbouw willen maken. De provincie stelt middelen 
beschikbaar voor veehouders die extra landbouwgrond 
nodig hebben om natuurinclusief te kunnen ondernemen.

Lees de Q&A met veelgestelde vragen. Gebruik de 
handleiding voor de veehouder die wil uitbreiden. 

Wil je weten welke stappen je moet 
nemen om een projectaanvraag in te 
dienen voor POP3? Deze infographic 
geeft weer hoe het subsidieproces verloopt.

mailto:transitieveehouderij%40brabant.nl?subject=
mailto:transitieveehouderij%40brabant.nl?subject=
https://www.brabant.nl/dossiers/dossiers-op-thema/platteland/agrofood-in-brabant/versnelling-transitie-duurzame-veehouderij/ondersteunende-maatregelen/ondersteuning-jonge-veehouders
https://www.brabant.nl/dossiers/dossiers-op-thema/platteland/agrofood-in-brabant/versnelling-transitie-duurzame-veehouderij/beleid-veehouderij/staldering
https://www.brabant.nl/dossiers/dossiers-op-thema/platteland/agrofood-in-brabant/versnelling-transitie-duurzame-veehouderij/beleid-veehouderij/stalderingsloket
https://www.brabant.nl/dossiers/dossiers-op-thema/platteland/agrofood-in-brabant/versnelling-transitie-duurzame-veehouderij/ondersteunende-maatregelen/natuurinclusieve-landbouw
https://www.brabant.nl/-/media/8576c89718bd47baad1ef518b3f2d9a3.pdf?la=nl
https://www.brabant.nl/-/media/8570ae16a3cb496f92d182719f259e56.pdf?la=nl
https://www.stimulus.nl/pop-brabant/infographic-stappenplan-projectaanvraag-pop3/


8. Van werk naar werk

De provincie en de ZLTO ondersteunen stoppende veehouders 
en hun werknemers in hun keuze voor stoppen en bij het vinden 
van ander werk en nieuw ondernemerschap of werk. Om een 
nieuw arbeidsperspectief te creëren kunnen de ondernemers 
trainingen volgen. Het doel is om 50 ondernemers te begeleiden 
in hun oriëntatie op een nieuwe positie in de arbeidsmarkt. 
Deelnemers krijgen een coach toegewezen die samen met hen 
bekijkt welke stappen nodig zijn, waaronder:

• Het verkennen van persoonlijke kwaliteiten en de vereiste  
 vaardigheden en competenties. Zichtbaar wordt wat de  
 kracht van de deelnemers is. 

• Opleidingen en trainingen op basis van de behoefte en  
 ambities, zoals een beroepskeuzetest of een stage.

• Begeleiding van werk naar werk of bij het aanpassen van  
 de bedrijfsvoering, zoals sollicitatietraining of het opstellen  
 van een CV.

9. Bevordering sloop en asbestsanering

De provincie ontwikkelt een gebiedsgerichte aanpak in 
samenwerking met gemeenten en de ZLTO om staleigenaren 
te informeren, stimuleren en ontzorgen bij de sloop van leeg-
staande en leegkomende stallen en bij asbestsanering. Door 
een momentum te creëren en massa ontstaat bereik, versnelling 
en schaalvoordeel. De bevordering van sloop- en asbest-
sanering is een provinciale aanpak, die op gemeentelijk niveau 
wordt toegepast en die lokaal, bij de individuele eigenaar, zijn 
beslag krijgt. Gemeenten die interesse hebben in de organisatie 
van een asbest- en sloopplein in hun gemeente kunnen zich 
melden.

10. Voucher omschakelen

Met deze voucher ondersteunt de provincie veehouders bij het 
maken van een keuze richting omschakelen. De opzet is nog 
in ontwikkeling. De provincie onderzoekt of er een link gelegd 
kan worden met de Landbouw Innovatie Campus (LIC) en 
VABIMPULS.

11. Voucher stoppen via VABIMPULS

Aanvullend op de voucherregeling VABIMPULS voor eigenaren 
van lege stallen en schuren is er nu ook een regeling voor 
stoppende veehouders. Eigenaren en veehouders die overwegen 
te stoppen kunnen een beroep doen op deskundigen vooron-
dersteuning en begeleiding om een besluit te nemen over de 
vrijgekomen of nog vrijkomende agrarische bedrijfslocaties: 
slopen of herbestemmen op een wijze die de omgevingskwaliteit 
van het gebied versterkt. De vouchers voor stoppende ondernemers 
zijn per 1 juni 2018 aan te vragen. Deze regeling loopt tot 7 
januari 2018 of tot het subsidieplafond van 250.000 euro is 
bereikt. Voor reeds vrijgekomen bedrijfslocaties zijn de vouchers 
aan te vragen tot 7 januari 2019 of totdat het subsidieplafond 
van 350.000 euro is bereikt.
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