
Investeren in dierenwelzijn

Het keurmerk is verstrekt of 
aangevraagd voor uw 
locatie.

De omgevingsvergunning is 
verstrekt of een volledige en 
ontvankelijke aanvraag is 
ingediend bij uw gemeente.

Het extra 
staloppervlakte is minimaal 
10% meer dan bij gangbare productie.

Checklist selectiecriteria 21 Projectplan maken
U schrijft een projectplan waarin is opgenomen:

Bevindt uw veehouderijbedrijf zich in Midden of Oost Brabant? En wilt u uw dieren 
meer ruimte geven voor een beter dierenwelzijn? Dan kunt u gebruik maken van de 
subsidieregeling “Investeren in dierenwelzijn”! Hier kunt u subsidie 
aanvragen of lees meer op www.brabant.nl. 

Hieronder beschrijven we het proces in een aantal stappen.

Uw bedrijf bevindt zich in Midden of Oost Brabant. 
 Bekijk hier of uw bedrijf in het juiste gebied ligt.

Een sluitende en 
realistische begroting.

Hoe u aan de 
vereisten voldoet.

Een vermelding of de 
aanvraag voor uitbreiding 
zonder of met uitbreiding 
van dieren is.

Het dierwelzijnskeurmerk of 
de aanmelding voor het 
dierwelzijnskeurmerk (met 
daarvan de stand van 
zaken).

Realisatie voor extra staloppervlak 
dat voldoet aan het minimaal aantal 
m2 per dier voor een erkend dieren-
welzijnskeurmerk. 
 Bekijk de lijst met gecerti�ceerde 
keurmerken. 

3 Toewijzen subsidie 
We berekenen de subsidie als volgt:

Is de subsidie minder dan 
€5.000,- wordt deze niet 

verstrekt.

De subsidie bedraagt 25% van de 
bouwkosten van het extra staloppervlak.

Zonder uitbreiding van het 
aantal dieren maximaal €30,- 
subsidie p/m2.

Met uitbreiding van het 
aantal dieren maximaal 
€20,- subsidie p/m2.

De subsidie wordt 
verdeeld op volgorde 
van binnenkomst.

De totale subsidie heeft een 
maximum van € 100.000,-.

Als u ook andere subsidies krijgt voor het 
project geldt voor het totaal van die 
subsidies een maximum van € 500.000.

Bij subsidie tot €25.000,- 
ontvang je een voorschot 
van 100%.Bij subsidie hoger dan 

€25.000,- ontvang je een 
voorschot van 80%.

4 Bevoorschotting, betaling en realiseren

Een berekening waaruit blijkt 
dat het extra staloppervlak 
tenminste 10% meer is dan 
benodigd voor de gangbare 
productie.
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Het project wordt binnen 
3 jaar na verlening van 
de subsidie afgerond.

De verleende 
omgevingsvergunning 
of aanvraag daartoe.
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Een kopie van 
de verstrekte 

omgevingsvergunning.

Foto- of videomateriaal 
van de situatie voor en 
na het project.

Een rapport van oplevering.

Een kopie van het certi�caat van 
het dierenwelzijnskeurmerk.

5 Verantwoorden

Een activiteitenverslag.

Facturen van de kosten.

€

6 Realiseren

Het project voldoet ten minste 
15 jaar na realisatie aan de eisen 
van het extra staloppervlak van 
het dierenwelzijnskeurmerk.

In geval van verhuur, pacht, pachtkoop 
draagt de subsidieontvanger de zorg 
voor het nakomen van de verplichting 
over op de nieuwe eigenaar.
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Proces

https://www.brabant.nl/applicaties/producten/transitie_veehouderijen__investeren_in_dierenwelzijn_subsidie_19034
www.brabant.nl
https://www.brabant.nl/-/media/45705226430e469399c3a5961117ce21.pdf
https://www.brabant.nl/-/media/4833e7ca5c7d49969be6b08930d9220c.pdf

