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Eenmalige uitgave
Deze brochure is een eenmalige uitgave en wordt niet bijgewerkt. Wijzigingen van 
regelingen of procedures na juli 2021 worden niet opgenomen in deze brochure. De meest 
actuele informatie vindt u op www.rvo.nl/vervroegd-verbod-pelsdierhouderij.



Op 28 augustus 2020 maakte het kabinet bekend dat de pelsdierhouderij in Nederland 
vervroegd tot een einde komt. Het coronavirus had op dat moment een groot aantal 
nertsenhouderijen getroffen. Het kabinet wilde voorkomen dat het virus op de 
bedrijven zou blijven circuleren en dat deze bedrijven een risico zouden vormen voor 
de volksgezondheid.

Voor u als pelsdierhouder is dit een ingrijpend besluit. Na maanden van spanning en 
onzekerheid door de coronacrisis moet u 3 jaar eerder dan gepland stoppen met uw 
bedrijf. Ook moet u eerder dan gepland op zoek naar een nieuw perspectief voor uzelf en 
uw bedrijfslocatie.

Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) wil u zo goed mogelijk 
informeren en waar mogelijk ondersteunen. Zo kunt u in aanmerking komen voor een 
vergoeding van de schade als gevolg van het vervroegd verbod (nadeelcompensatie). Ook 
kunt u subsidie ontvangen voor het slopen en ombouwen van uw stallen en inventaris.  
Daarnaast kunt u bepaalde kosten voor advies en omscholing vergoed krijgen.

Voor sommige zaken moet u bij uw gemeente of provincie zijn. U kunt bijvoorbeeld met 
uw gemeente in gesprek over de sloop en herbestemming van uw bedrijf. De gemeente 
kan aangeven wat er mogelijk is op uw locatie. Ook kunt u bij uw gemeente of provincie 
verzoeken indienen tot het intrekken, verlenen of wijzigen van vergunningen.

In deze brochure leest u van welke landelijke regelingen u als pelsdierhouder gebruik kunt 
maken. Daarnaast leest u welke procedures er zijn voor het slopen en ombouwen van 
bedrijven. U leest welke acties u als ondernemer kunt nemen. En binnen welke termijn u 
deze acties moet nemen om in aanmerking te komen voor subsidie. Deze informatie kan 
u helpen om duidelijkheid te krijgen over uw situatie en uw plannen voor de toekomst 
verder vorm te geven.

1 Inleiding
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satie. Een deel van de schade kunt u 
vergoed krijgen. Een ander deel valt onder 
het ondernemersrisico. 

Meer informatie over de nadeelcompen-
satie en de kosten die vergoed worden 
vindt u op www.rvo.nl/
nadeelcompensatie-pelsdierhouderij.

Sloop- en ombouwsubsidie
Als pelsdierhouder kunt u subsidie 
ontvangen voor het slopen of ombouwen 
van uw stallen en inventaris. Met deze 
subsidie wil de overheid u stimuleren om 
een nieuwe bestemming te vinden voor uw 
bedrijfslocatie. Daarmee draagt de subsidie 
bij aan uw toekomst als ondernemer en 
aan een vitaal platteland. 

U kunt niet altijd alle kosten voor sloop of 
ombouw vergoed krijgen. Dit komt door de 
Europese staatssteunkaders waarop de 
subsidie is gebaseerd. Hierdoor gelden er 
onder andere maximumbedragen per 
meter, vierkante meter, locatie en/of 
ondermening.

Wijziging Wet verbod 
pelsdierhouderij
De Wet verbod pelsdierhouderij was in 
2013 aangenomen vanwege de ethische en 
maatschappelijke bezwaren tegen het 
houden van dieren voor bontproductie. 
Pelsdierhouders kregen 11 jaar de tijd om 
hun bedrijf te beëindigen en eventuele 
investeringen terug te verdienen. Vanwege 
de corona-uitbraken op pelsdierhouderijen 
is de overgangstermijn voor het stoppen 
met een pelsdierhouderij met 3 jaar 
ingekort. Sinds 8 januari 2021 is het 
verboden om pelsdieren te houden voor 
bontproductie.

U kunt de wet bekijken op
www.wetten.overheid.nl/BWBR0032739.

Nadeelcompensatie
Pelsdierhouders lijden schade door het 
vervroegd verbod. U loopt bijvoorbeeld 
inkomsten mis en moet 3 jaar eerder dan 
gepland uw personeel ontslaan en op zoek 
naar ander werk. Daarom kunt u in 
aanmerking komen voor nadeelcompen-

2 Vervroegd verbod
Oorspronkelijk zou het verbod op de pelsdierhouderij op 1 januari 2024 ingaan. Met 
een wijziging van de Wet verbod pelsdierhouderij heeft het kabinet deze datum naar 
voren gehaald. Als pelsdierhouder kunt u compensatie krijgen voor de schade die u 
hierdoor lijdt. Ook kunt u subsidie aanvragen om uw bedrijf te slopen of om te 
bouwen. En er is ondersteuning om u te begeleiden bij het vinden van ander werk.

http://www.rvo.nl/nadeelcompensatie-pelsdierhouderij
http://www.rvo.nl/nadeelcompensatie-pelsdierhouderij
https://wetten.overheid.nl/BWBR0032739


Sociaal Economisch Plan
Het ministerie van LNV heeft een subsidie-
bedrag beschikbaar gesteld voor het 
Sociaal Economisch Plan (SEP) van de 
Nederlandse Federatie voor 
Edelpelsdierenhouders (NFE) en de Land- 
en Tuinbouw Organisatie Nederland (LTO). 
Via het SEP kunt u bepaalde kosten voor 
advies en omscholing vergoed krijgen. Dit 
kan u helpen in de zoektocht naar ander 
werk. Ook kunt u zo nieuwe kennis en 
vaardigheden opdoen. Neem voor meer 
informatie over het SEP contact op met de 
NFE via www.nfe.nl/contact.

Daarnaast gelden er strikte deadlines voor 
het aanvragen en laten vaststellen van de 
sloop- en ombouwsubsidie. Met name 
voor sloopsubsidie is de aanvraagtermijn 
kort. De subsidieregeling voor sloop is 
namelijk gebaseerd op het tijdelijke 
Covid-steunkader van de Europese 
Commissie. Volgens dit kader moet de 
overheid u uiterlijk 31 december 2021 
subsidie verlenen.

Meer informatie over de subsidieregeling 
sloop- en ombouwkosten vindt u op 
www.rvo.nl/
pelsdierhouderij-slopen-en-ombouwen.

Wijziging in terminologie door nieuwe omgevingswet
In deze brochure gebruiken we termen uit de Wet ruimtelijke ordening. Naar 
verwachting wordt deze wet op 1 juli 2022 vervangen door de Omgevingswet. In de 
Omgevingswet staan een aantal nieuwe begrippen. Gemeenten werken na ingang 
van de wet bijvoorbeeld niet meer met ‘bestemmingsplannen’ maar met ‘omge-
vingsplannen’. Deze nieuwe begrippen zijn niet opgenomen in deze brochure. 

http://www.nfe.nl/contact
http://www.rvo.nl/pelsdierhouderij-slopen-en-ombouwen
http://www.rvo.nl/pelsdierhouderij-slopen-en-ombouwen


Het verbod op de pelsdierhouderij is op 8 januari 2021 ingegaan. In dit overzicht ziet u 
tot wanneer u nadeelcompensatie bij RVO kunt aanvragen. Ook ziet u tot wanneer u 
een aanvraag voor sloop- en ombouwsubsidie bij RVO kunt indienen. En u leest hoe 
lang u over het slopen en ombouwen van gebouwen mag doen.

3 Tijdpad

* U kunt pas starten met slopen en/of ombouwen nadat u een aanvraag voor sloop- 
en/of ombouwsubsidie hebt ingediend. Anders komt u niet in aanmerking voor 
subsidie.

Aanvragen nadeelcompensatie

Aanvragen sloopsubsidie

Aanvragen ombouwsubsidie

8 januari 2021 1 maart 2021 8 juli 2021 30 augustus 2021

Slopen en/of ombouwen*
Verbod 

pelsdierhouderij



22 oktober 2021 31 december 2023 3 jaar na 
beschikking

*

Uw pelsdierhouderij binnen 3 jaar slopen
U kunt uiterlijk 22 oktober 2021 sloopsubsidie aanvragen bij RVO. Uiterlijk 31 
december 2021 ontvangt u een subsidiebeschikking. Na ontvangst van de beschik-
king heeft u 3 jaar de tijd om een vergunning aan te vragen, uw gebouwen te slopen 
en uw subsidie te laten vaststellen. 

Om te zorgen dat u uw bedrijf binnen 3 jaar kunt slopen, is het belangrijk om op tijd 
contact op te nemen met uw gemeente. Iedere gemeente heeft zijn eigen aanpak bij 
de sloop en ombouw van gebouwen. Informeer daarom bij uw gemeente naar de 
werkwijze zodat u zich goed kunt voorbereiden.

Voor ombouwsubsidie is de aanvraagtermijn ruimer. U kunt deze subsidie tot en 
met 31 december 2023 aanvragen. Gaat u zowel slopen als ombouwen? Dan moet u 
de subsidie voor het sloopgedeelte uiterlijk 22 oktober 2021 aanvragen. U kunt later 
een aanvraag indienen voor ombouwsubsidie.

* Nadat u subsidie heeft aangevraagd, ontvangt u een beschikking van RVO. Na 
ontvangst van deze beschikking heeft u maximaal 3 jaar de tijd om uw gebouwen te 
slopen en/of om te bouwen.
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vragen over deze regelingen kunt u bij 
RVO terecht. RVO beoordeelt de aanvragen 
en keert de bedragen uit. Daarnaast ziet 
RVO erop toe dat het SEP goed wordt 
uitgevoerd door de sectororganisaties.

Provincie
Provincies spelen een rol op het gebied van 
milieubeleid. Zij verlenen vergunningen en 
ontheffingen in het kader van de Wet 
natuurbescherming. Bovendien kunnen zij 
gemeenten en pelsdierhouders ondersteu-
nen met behulp van een gebiedsgericht 
traject.

Gemeente
De gemeente is het eerste aanspreekpunt 
voor pelsdierhouders met vragen over 
omgevingsvergunningen. De gemeente 
kan omgevingsvergunningen verlenen, 
wijzigen of intrekken. Deze vergunningen 
zijn nodig voor de sloop of ombouw van 
bedrijven. De gemeente beoordeelt ook 
verzoeken voor het afwijken of herzien van 
bestemmingsplannen. Daarnaast is de 

Ministerie van LNV
Het ministerie van LNV is verantwoordelijk 
voor de wetswijziging, de nadeelcompen-
satieregeling en de subsidieregeling 
sloop- en ombouwkosten. Het ministerie 
informeert pelsdierhouders hierover via 
brieven en digitale informatiebijeenkom-
sten. Daarnaast gaat het ministerie in 
gesprek met de sectororganisaties, 
provincies en gemeenten over het 
vervroegd verbod en de ondersteuning die 
pelsdierhouders krijgen, bijvoorbeeld via 
het SEP en de subsidieregeling sloop- en 
ombouwkosten.

Rijksdienst voor  
Ondernemend Nederland
De Rijksdienst voor Ondernemend 
Nederland (RVO) is verantwoordelijk voor 
de uitvoering van de nadeelcompensatie-
regeling en de subsidieregeling voor sloop 
en ombouw. Dit betekent dat u de  
nadeelcompensatie en sloop- en ombouw-
subsidie bij RVO kunt aanvragen. Ook voor 

4 Rollen en taken
Als pelsdierhouder krijgt u te maken met verschillende overheidsorganisaties nu u 
moet stoppen met uw bedrijf. Ook kunt u voor ondersteuning bij de sectororganisa-
ties terecht. Hieronder leest u wie welke rol en taken heeft en waar u zelf verantwoor-
delijk voor bent.



Sectororganisaties
De pelsdiersector wordt vertegenwoordigd 
door de NFE en LTO Nederland. Deze 
organisaties zijn het eerste aanspreekpunt 
voor het ministerie van LNV en andere 
overheden namens de pelsdiersector. Ook 
ondersteunen zij het ministerie van LNV bij 
de communicatie richting de 
pelsdierhouders.

De NFE en LTO zijn daarnaast verantwoor-
delijk voor de uitvoering van het SEP. Zij 
kunnen u helpen bij het vinden en 
bekostigen van advies en omscholing. De 
activiteiten zijn beschikbaar voor alle 
pelsdierhouders die zich inschrijven, dus 
ook als u geen lid bent van de NFE of LTO. 

gemeente betrokken bij de afhandeling 
van sloopmeldingen en het toezicht op 
sloopactiviteiten. 

Omgevingsdienst
Omgevingsdiensten kunnen bepaalde 
taken van gemeenten en provincies 
overnemen. Welke taken dat zijn, verschilt 
per omgevingsdienst. Veel omgevingsdien-
sten voeren taken uit op het gebied van 
natuurwetgeving en bouwtoezicht. Soms is 
de omgevingsdienst verantwoordelijk voor 
het toezicht op sloop. Ook adviseren 
sommige omgevingsdiensten over onder-
zoek naar beschermde soorten, zoals de 
Quickscan naar de aanwezige flora en fauna.
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Pelsdierhouders
Als pelsdierhouder bent u verantwoordelijk 
voor het aanvragen van nadeelcompensa-
tie, sloop- en ombouwsubsidie en subsidie 
voor omscholing via het SEP. Ook maakt u 
zelf een projectplan en begroting voor de 
sloop of ombouw van uw bedrijfslocatie. U 
neemt het initiatief voor de stappen die 
nodig zijn voor het vergunningstraject 
rondom de sloop of ombouw van uw 
bedrijfslocatie. Denk hierbij aan het laten 
uitvoeren van onderzoek naar beschermde 
soorten, het aanvragen van vergunningen 
en het melden van de sloop of ombouw. U 
leest hierover meer in Hoofdstuk 5.

Vraag advies over fiscale gevolgen
Ontvangt u subsidie of nadeelcom-
pensatie? Of gaat u uw gebouwen 
slopen of ombouwen? Dan heeft dit 
fiscale gevolgen. Bijvoorbeeld voor 
de hoogte van de inkomsten- of 
vennootschapsbelasting. De 
gevolgen kunnen per pelsdierhouderij 
verschillen. U kunt daarom het beste 
contact opnemen met uw (belasting)
adviseur. 



U kunt in één formulier zowel sloop- als 
ombouwsubsidie aanvragen. Dit zijn wel 
twee verschillende trajecten met verschil-
lende deadlines (zie Hoofdstuk 3). U kunt 
ook eerst sloopsubsidie aanvragen en later 
in hetzelfde formulier ombouwsubsidie. 
Deze tweede aanvraag ziet RVO als een 
wijziging of aanvulling op de eerste 
aanvraag.

U kunt vanaf 8 juli 2021 sloop- en ombouw-
subsidie aanvragen bij RVO. U hoeft op het 
moment van aanvraag nog niet over 
vergunningen voor sloop of ombouw te 
beschikken. Wel moet u een projectplan 
met begroting meesturen. Meer informatie 
over welke documenten u mee moet sturen 
vindt u op www.rvo.nl/
pelsdierhouderij-slopen-en-ombouwen.

5 Procedures voor
 sloop en ombouw
Als u uw stallen wilt slopen of ombouwen kunt u daarvoor subsidie aanvragen. Ook 
heeft u toestemming nodig van uw gemeente en soms van uw provincie. Hieronder leest 
u welke stappen er genomen moeten worden en wie welke verantwoordelijkheid heeft.

Sloop- en/of ombouwsubsidie aanvragen

Begin nog niet met slopen of ombouwen voordat u subsidie aanvraagt
U komt alleen in aanmerking voor sloop- en ombouwsubsidie als u nog niet 
begonnen bent met slopen of ombouwen. Subsidies moeten namelijk een 
stimulerend effect hebben. U kunt daarom geen subsidie krijgen voor een activiteit 
waarmee u al begonnen bent.

Wacht met slopen of ombouwen totdat u de subsidie heeft aangevraagd. Ook moet 
u een vergunning hebben van uw gemeente voor de sloop of ombouw van uw 
bedrijf. Wilt u zeker weten dat u subsidie voor sloop of ombouw ontvangt? Wacht 
dan met slopen of ombouwen totdat RVO uw aanvraag behandeld heeft. RVO 
stuurt u binnen 8 weken na uw subsidieaanvraag de beslissing.
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Om toestemming te krijgen voor sloop of 
ombouw, moet u vaak eerst een aantal 
onderzoeken doen. Deze onderzoeken kunt 
u starten voordat u sloop- of ombouwsub-
sidie aanvraagt. Vraag bij uw gemeente na 
welke onderzoeken nodig zijn. De meest 
voorkomende onderzoeken zijn:

Asbestinventariesatie
Als er asbest verwijderd moet worden, 
kunt u voor deze werkzaamheden 
sloopsubsidie ontvangen. Daarom moet u 
bij uw aanvraag voor sloopsubsidie een 
asbestinventarisatierapport meesturen.

Onderzoek naar beschermde soorten
Als er beschermde soorten (dieren of 
planten) op het bedrijf aanwezig zijn, moet 
u maatregelen nemen om deze soorten te 

voorwaardelijke subsidiebedrag. Dit 
voorschot wordt gelijk verdeeld over het 
aantal kwartalen van het project. De 
voorschotten zijn gebaseerd op de 
planning en begroting die u bij de aanvraag 
meestuurt.

RVO streeft ernaar om alle subsidieaan-
vragen binnen 8 weken na ontvangst te 
beoordelen. Na beoordeling van de 
subsidieaanvraag ontvangt u een subsidie-
beschikking voor sloop en/of ombouw. U  
ontvangt een voorschot van 90% van het 

Subsidie verlenen

Onderzoek

beschermen. Soms moet u ook een 
ontheffing aanvragen op de Wet natuurbe-
scherming. Omdat dit proces lang kan 
duren, is het verstandig dat u hier op tijd 
mee begint. Meer over onderzoek naar 
beschermde soorten leest u in het kader op 
de volgende pagina.

Bodemonderzoek
Verkennend bodemonderzoek is soms 
nodig om te achterhalen of de grond 
verontreinigd is. Bijvoorbeeld door de 
aanwezigheid van metalen of 
asbestdeeltjes.

Archeologisch onderzoek
Soms kan er archeologisch materiaal in de 
bodem zitten. Archeologisch onderzoek is 
dan nodig om te voorkomen dat dit 
materiaal wordt aangetast of vernietigd.



Begin op tijd met onderzoek naar beschermde soorten
Het kan zijn dat er beschermde soorten aanwezig zijn in de gebouwen die gesloopt 
gaan worden. Denk aan vleermuizen en huismussen. In dat geval heeft u een 
ontheffing nodig op de Wet natuurbescherming en moet u extra maatregelen 
nemen. Deze maatregelen kunnen het lastig maken om de slooptermijn van 3 jaar 
te halen. Het is daarom belangrijk dat  u op tijd begint met onderzoek. U kunt 
hiervoor de volgende acties ondernemen:

Quickscan
Begin uiterlijk 2 jaar voor het einde van de slooptermijn met een Quickscan. In de 
Quickscan wordt gekeken of er een kans is dat er beschermde soorten in de 
gebouwen aanwezig zijn.

Soortenonderzoek
Blijkt uit de Quickscan dat er een kans is op aanwezigheid van beschermde soorten? 
Dan moet er een uitgebreider soortenonderzoek worden gedaan om te kijken of 
deze beschermde soorten inderdaad aanwezig zijn en zo ja, waar.

Mitigatieplan
Zitten er inderdaad beschermde soorten in de gebouwen? Dan moet er een 
mitigatieplan komen. In dit plan staan maatregelen om de aanwezige soorten te 
beschermen. U kunt het beste zo snel mogelijk beginnen met het uitvoeren van 
deze maatregelen. Soms hoeft u na uitvoering van deze maatregelen geen 
ontheffing meer aan te vragen.

Ontheffing aanvragen
Als er beschermde soorten in de gebouwen aanwezig zijn, moet u bij de provincie 
een ontheffing op de Wet Natuurbescherming aanvragen. Zonder deze ontheffing 
mag de u niet beginnen met slopen.

Zie voor meer informatie: www.bij12.nl/onderwerpen/natuur-en-landschap/
kennisdocumenten-soorten-ontheffingen-wet-natuurbescherming.
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gunning bij de gemeente aanvraagt, wordt 
de aanvraag getoetst aan de Wet natuur-
bescherming. Als er een natuurvergunning 
nodig is, kunt u deze bij de provincie 
aanvragen.

U moet over de juiste vergunningen 
beschikken om te kunnen starten met 
slopen of ombouwen. In sommige gevallen 
moet ook het bestemmingsplan worden 
aangepast. Dit hangt af van de vergunnin-
gen die u al heeft en de plannen die u heeft 
voor de toekomst. De aanpak voor het 
wijzigen van vergunningen verschilt per 
gemeente. Neem daarom contact op met 
uw gemeente om te vragen wat u hiervoor 
moet doen.

Vergunningen wijzigen
Soms moeten u bestaande omgevings- en 
natuurvergunningen laten wijzigen om uw 
plannen voor sloop of ombouw uit te 
voeren. Hiervoor dient u een aanvraag in 
bij uw gemeente of provincie. Bij een 
wijziging van bestaande vergunningen 
hoeven de vergunningen niet ingetrokken 
te worden.

Vergunningen intrekken en verlenen
Als u een nieuwe vergunning nodig heeft 
voor de sloop of ombouw van uw bedrijf, 
moet u uw omgevingsvergunning eerst 
laten intrekken. Hiervoor dient u een 
verzoek in bij de gemeente. De gemeente 
trekt de omgevingsvergunning van de 
pelsdierhouderij in. De gemeente stuurt u 
hiervan een bevestiging.

Als de vergunning is ingetrokken, kunt u 
een nieuwe vergunning aanvragen. 
Wanneer u een nieuwe omgevingsver-

Vergunningen wijzigen, intrekken of verlenen

Informeer RVO als u uw plannen 
wijzigt
Bij het aanvragen van sloop- en 
ombouwsubsidies dient u een 
projectplan in bij RVO. Wilt u uw 
plannen daarna wijzigen? 
Bijvoorbeeld omdat u er geen 
vergunning voor kunt krijgen? Geef 
deze wijziging dan door aan RVO. 
RVO heeft deze informatie nodig om 
uw subsidie straks vast te stellen.

U kunt alleen uw aanvraag wijzigen 
binnen de aanvraagperiode. De 
einddatum van de aanvraagperiode 
voor de sloopsubsidie is 22 oktober 
2021. Tot die datum kunt u (meer of 
minder) sloopsubsidie aanvragen. 
Na deze datum kunt u het gevraagde 
subsidiebedrag voor sloop alleen 
verlagen. U kunt dan geen (extra) 
sloopsubsidie meer aanvragen. De 
einddatum van de aanvraagperiode 
voor de ombouwsubsidie is 31 
december 2023. Tot dan kunt u 
(meer of minder) ombouwsubsidie 
aanvragen.



afgerond. Dit betekent dat de bestem-
mingsplanwijziging voor die tijd moet 
plaatsvinden. De bestemmingsplanwijziging 
hoeft dan nog niet onherroepelijk te zijn.

Bestemmingsplan aanpassen
Soms moet de gemeente het bestem-
mingsplan voor uw bedrijfslocatie 
aanpassen. Dit is afhankelijk van de uw 
toekomstplannen, het huidige bestem-
mingsplan en het ruimtelijk beleid van de 
gemeente en provincie.

U dient bij de gemeente een principever-
zoek in voor afwijking of herziening van 
het bestemmingsplan. De gemeente kan 
het bestemmingplan voor de bedrijfsloca-
tie wijzigen naar (niet-intensieve of 
intensieve) veehouderij, of een andere 
bestemming. Hierna stuurt de gemeente u 
een bevestiging dat het verzoek in 
behandeling is genomen. 

Een wijziging van het bestemmingsplan 
kan veel tijd in beslag nemen. Het is 
belangrijk dat de gemeente het bestem-
mingsplan binnen de looptijd van de 
subsidieregeling sloop- en ombouw wijzigt 
(zie Hoofdstuk 3). Bij het vaststellen van de 
sloop- of ombouwsubsidie moet u alle 
sloop- en ombouwactiviteiten hebben 

Vier weken voordat de sloop begint doet u 
een sloopmelding bij de gemeente. Het 
meldingsformulier staat op www.omge-
vingsloket.nl. Bij het gemeenteloket is ook 
een papieren versie van het formulier 
beschikbaar. U moet het formulier volledig 

en correct indienen. Het is soms verplicht 
om een asbestinventarisatierapport, 
sloopveiligheidsplan, trillingsonderzoek 
of akoestisch onderzoek toe te voegen. 
Na de melding stuurt de gemeente de u 
een bewijs van ontvangst met de ont-

Sloop en ombouw melden

Stikstofruimte blijft beschikbaar 
onder voorwaarden
Voor (voormalig) pelsdierhouders 
gelden dezelfde provinciale regels 
voor stikstofgebruik als voor andere 
sectoren. U kunt de stikstofruimte in 
uw vergunning (blijven) benutten. 
Dat kan door stikstofruimte in te 
zetten voor andere activiteiten met 
stikstofdepositie op dezelfde locatie 
(intern salderen). In sommige 
provincies is het ook mogelijk om 
stikstofruimte beschikbaar te stellen 
aan andere partijen (extern salde-
ren). De voorwaarden voor extern 
salderen staan beschreven in de 
beleidsregels van de provincies. Deze 
voorwaarden kunnen per provincie 
verschillen.
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bewijzen, bonnen en documenten op. Als 
de documenten in orde zijn, stuurt de 
toezichthouder een bericht naar de 
gemeente. De gemeente kan de gebouwen 
dan afmelden en verwerken in de 
Basisregistratie Adressen en Gebouwen.

Ook ombouw moet bij de gemeente 
worden afgemeld. De gemeente infor-
meert u bij het afgeven van de vergunning 
op welke manier u dit kan doen. 

Uiterlijk 1 dag nadat de sloop klaar is moet 
de sloper zich afmelden. Soms moet de 
sloper ook melden hoeveel en welk afval er 
is vrijgekomen en waar het afval naartoe is 
gegaan. Is er asbest verwijderd? Dan moet 
de sloper binnen 2 weken na afloop van de 
verwijdering een afschrift indienen van de 
eindbeoordeling. 

Een toezichthouder van de gemeente of 
omgevingsdienst voert de eindcontrole uit. 
Toezichthouders vragen alle benodigde 

de sloper de sloop schriftelijk melden bij de 
gemeente. De sloop moet worden 
afgerond binnen 3 jaar na ontvangst van de 
subsidiebeschikking voor sloop. De 
ombouw moet worden afgerond binnen 3 
jaar na ontvangst van de subsidiebeschik-
king voor ombouw. 

U kunt het bedrijf zelf slopen of ombou-
wen of huurt hier iemand voor in. Vier 
weken na de ontvangstdatum van de 
sloopmelding kan de sloop beginnen. De 
gemeente kan besluiten om deze termijn 
van 4 weken in te korten. Minimaal 2 
werkdagen voordat de sloop begint moet 

Slopen en ombouwen

Sloop en ombouw afmelden

vangstdatum. Is de sloopmelding niet 
volledig of niet kloppend? Dan stelt de 
gemeente de u hiervan op de hoogte. U 
moet opnieuw een melding doen die wel 
volledig en kloppend is. De termijn van 4 
weken gaat dan opnieuw in.

Gaat u ombouwen? Dan moet u dit ook bij 
uw gemeente melden. De gemeente 
informeert de u bij het afgeven van de 
vergunning op welke manier u de start van 
de bouwwerkzaamheden kan melden.



Sloop- en ombouwsubsidie vaststellen

Nadat de sloop of ombouw is afgerond 
dient u bij RVO een verzoek in tot vaststel-
ling van de sloop- en/of ombouwsubsidie. 
U doet dit binnen 13 weken na het 
afronden van de werkzaamheden. RVO 
neemt het verzoek in behandeling. RVO 
bekijkt onder meer of u heeft gesloopt en 

omgebouwd op grond van geldige 
vergunningen. Als het verzoek in orde is, 
stuurt RVO u een vaststellingsbeschikking. 
Daarna ontvangt u het resterende 
subsidiebedrag. Hiervoor hanteert RVO een 
betalingstermijn van 2 weken na verzending 
van de beschikking.



Het geheel of gedeeltelijk afbreken en verwijderen van 
gebouwen, bouwwerken, erfverharding en inventaris die ten 
dienste hebben gestaan van een nertsenhouderij. 

Het investeren in een nieuw gebouw of in de verbetering van 
een bestaand gebouw met als doel om een nieuw bedrijf te 
starten op dezelfde locatie als de nertsenhouderij.

Een vergunning die nodig is om bepaalde activiteiten uit te 
voeren, zoals sloop, ombouw en milieubelasting. 
Vergunningsaanvragen worden getoetst door gemeente.

Een vergunning die nodig is voor activiteiten die mogelijk 
schadelijk zijn voor de natuur. Vergunningsaanvragen worden 
getoetst door de provincie aan de hand van de Wet 
Natuurbescherming.

In een bestemmingsplan van een locatie staat wat er op de 
locatie gebouwd mag worden en hoe de locatie gebruikt mag 
worden. Het plan wordt vastgesteld door de gemeente.

Slopen

Ombouwen

Omgevingsvergunning

Natuurvergunning

Bestemmingsplan
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