VABIMPULS

Geef uw agrarische
bedrijfslocatie een
nieuwe toekomst!
SUBSIDIEREGELING VOOR ONDERSTEUNING
EN BEGELEIDING VAN EIGENAREN

Vraag nu
uw voucher
aan!

De agrarische sector is steeds aan het veranderen. Voor u als eigenaar kan het
gevolg hiervan zijn dat u al bent gestopt, overweegt om te stoppen met uw
veehouderij of dat u zich op een andere (agrarische) bedrijfsactiviteit gaat
richten. In alle gevallen heeft u te maken met de grote vraag wat u met uw
bedrijfsgebouwen kunt doen. Eén ding is zeker: leegstand van schuren, stallen
of woongebouwen biedt geen perspectief. Niet voor uw toekomst en ook niet
voor de omgeving.
VABIMPULS onderzoekt wat wèl kans van slagen heeft. Samen met u. Misschien
is verkoop een optie. Of een nieuwe of andere invulling. Ook sloop kan tot de
mogelijkheden behoren.

Uw nieuwe toekomst
begint met een
voucher van VABIMPULS
VABIMPULS is er voor eigenaren van vrijgekomen en vrijkomende agrarische
bedrijfslocaties – VAB’s – of voor eigenaren van veehouderijbedrijven die zich
op een andere bedrijfsactiviteit willen gaan richten, binnen of buiten de agrarische sector.
Behoort u tot een van deze groepen? Dan biedt VABIMPULS u een voucher aan
(tot medio 2019 of zolang er budget beschikbaar is). Elke voucher is maximaal
4.000 euro waard. Als eigenaar van een VAB of als agrarisch ondernemer met
een nieuwe bedrijfsactiviteit voor ogen kunt u daarmee onafhankelijk uw toekomstmogelijkheden onderzoeken.

Voucher voor deskundig advies
De kracht van de VABIMPULS-voucherregeling is dat u als eigenaar uw voucher
kunt besteden aan de inzet van onafhankelijke deskundigen en specialisten
van VABIMPULS . Zij staan met begeleiding en expertise klaar om u te helpen
bij het nemen van een beslissing over de toekomst van uw locatie.

Bent u

• eigenaar van een vrijgekomen, agrarische bedrijfslocatie en op zoek naar een
oplossing of bent u initiatiefnemer van een nieuwe invulling? (1)
• eigenaar van een veehouderij die overweegt te stoppen en op zoek naar een
oplossing? (2)
• eigenaar van een veehouderij die een andere bedrijfsactiviteit wil gaan
ontplooien? (2)
• eigenaar van een veehouderij en op zoek naar een andere agrarische invulling? (2)
1: Vraag een voucher aan voor de regeling voor leegstaande stallen en schuren (de vrijgekomen agrarische bedrijfslocaties)
2: Vraag een voucher aan voor de regeling voor stallen en schuren die leeg gaan komen (de vrijkomende agrarische bedrijfslocaties)

Kijk voor infomatie op www.vabimpuls.nl

Dan kunt u een VABIMPULS-voucher aanvragen.
Maar: op = op!
Aanvragen doet u via de website van Stimulus
U kunt uw voucher online aanvragen. Dat doet u bij Stimulus Programmamanagement via www.stimulus.nl/voucher-vab/. Stimulus is de organisatie die
de voucherregeling samen met VABIMPULS uitvoert. U kunt bij de aanvraag
de keuze maken uit twee regelingen: een regeling voor leegstaande stallen en
schuren, de vrijgekomen agrarische bedrijfslocaties en een regeling voor leegkomende stallen en schuren, de vrijkomende agrarische bedrijfslocaties.
Kijk ook op de website van VABIMPULS voor meer informatie.
Ondersteuning en begeleiding
Valt de beoordeling van uw aanvraag positief uit? Dan ontvangt u een voucher.
Deze kunt u via VABIMPULS inzetten voor ondersteuning en begeleiding in
twee fases:
• Fase 1: Oriëntatiegesprek, verkenning van ideeën, mogelijkheden en
haalbaarheidsanalyse. 100% subsidie tot een maximum van 28 uren.
• Fase 2: Uitwerken van nieuwe plannen gericht op herbestemming.
37,5% subsidie tot een maximum van 40 uren.

VABIMPULS

Eigenaren bezig met hun nieuwe toekomst
• Tom en Yvonne Romme namen het boerenbedrijf over van Toms ouders.
In plaats van ‘verder boeren’, besloten ze het over een andere boeg te gooien.
Dit ging echter niet vanzelf…
• Henk en Betty Buijs hebben nu nog een varkensbedrijf. Dat duurt niet
lang meer: ze gaan in 2020 stoppen. Dan slaan ze een nieuwe richting in.
De voorbereidingen zijn in volle gang.
Nieuwsgierig naar de ervaringen van deze én andere eigenaren van VAB’s?
Kijk op www.vabimpuls.nl voor mooie verhalen en nog meer inspiratie.

Over VABIMPULS

VABIMPULS pakt op een nieuwe manier leegstandsproblemen in Brabant aan
door:
• een voucherregeling voor eigenaren van VAB’s en eigenaren van veehouderijbedrijven die zich willen gaan richten op een oplossing en/of een andere
(agrarische) bedrijfsactiviteit;
• een kennisplatform over VAB’s, waarin deskundige procesbegeleiders,
specialisten en overheden hun kennis bundelen rondom de
mogelijkheden voor de toekomst van VAB’s.
VABIMPULS is ontstaan uit een initiatief van de provincie Noord-Brabant
in samenwerking met Brabantse gemeenten, BrabantAdvies en Stimulus
Programmamanagement. Met VABIMPULS wordt nieuw perspectief geboden
aan eigenaren van agrarische bedrijfslocaties dat tevens bijdraagt aan de versterking van de leefbaarheid van het platteland. Dit voorkomt verloedering
van het platteland en ongewenste (criminele) activiteiten en daarmee samenhangende veiligheids- en gezondheidsrisico’s.
VABIMPULS wordt gefinancierd door de provincie Noord-Brabant.
Meer weten? www.vabimpuls.nl
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