VABIMPULS

Ben jij eigenaar van een vrijgekomen agrarische bouwperceel? En maak je
plannen voor een andere invulling van jouw agrarische bouwperceel? Of ben
je eigenaar van een veehouderijbedrijf en wil jij je in de toekomst gaan richten
op een andere bedrijfsactiviteit, binnen of buiten de agrarische sector? Dan kun
je gebruiken maken van een voucher agrarische bouwpercelen om jouw toekomstmogelijkheden te onderzoeken onder begeleiding van een onafhankelijke
deskundige. www.vabimpuls.nl
vabimpuls@brabantadvies.com

helpt eigenaren bij het maken van keuzes over hun vrijgekomen of vrijkomende agrarische bouwpercelen

Procedure:
1

Voucher aanvragen

2

Beoordeling van aanvraag
!

!

Je vraagt een voucher aan bij Stimulus via
www.stimulus.nl/voucher-vab/
€ 4000

Een voucher agrarische bouwpercelen heeft een waarde
van maximaal € 4000. Dit
bedrag kun je besteden aan
deskundige en specialistische
begeleiding bij het oriënteren
en analyseren van je toekomstperspectieven.

Er zijn vouchers voor:
•	Eigenaren van leegstaande
stallen en schuren (de vrijgekomen
agrarische bouwpercelen)
•	Eigenaren van veehouderijen
die willen stoppen, een andere
bedrijfsactiviteit willen ontplooien of
hun bedrijf een andere agrarische
invulling willen geven.

Binnenkomst aanvraag
Na binnenkomst van je aanvraag
wordt deze getoetst aan de voorwaarden voor deelname.

Een voucher voor elke situatie
De voucherregeling agrarische bouwpercelen van VABIMPULS is bedoeld voor:

Eigenaren van vrijgekomen,
agrarische bouwpercelen
waar de agrarische
activiteiten gestaakt zijn.

Eigenaren van veehouderijen
die een andere bedrijfsactiviteit
willen gaan ontplooien.

VABIMPULS is een initiatief van:

Eigenaren van veehouderijen
die overwegen te stoppen.

Goedkeuring
Bij een positief oordeel ontvang
je jouw voucher agrarische
bouwpercelen.
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Contact
De projectleider stuurt een bericht of neemt
contact met je op en brengt je in contact met
een deskundige.

Verkennen van mogelijkheden
Samen met de toegewezen deskundige van
VABIMPULS verken je de mogelijkheden om jouw
stallen, schuren of locatie een andere bestemming
te geven. Ook sloop kan daarbij een optie zijn.
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Voucherregeling
De toewijzing van een deskundige en eventueel
een specialist wordt geregeld door VABIMPULS.
In overleg met jou gaat de deskundige met je
vraag aan de slag.

Eigenaren van veehouderijen
die op zoek zijn naar een
andere agrarische invulling.

3 Deskundig advies

Specialisten
De deskundige blijft bij het hele traject betrokken.
Bij verschillende stappen kan naast deze deskundige
ook een andere specialist ingeschakeld worden.

Fase 1- Oriëntatiegesprek & haalbaarheidsanalyse: : in deze fase
voer je één of meerdere oriëntatiegesprekken met de VABIMPULS-deskundige of
-specialist waarin je de mogelijkheden verkent van herbestemming van het (vrijgekomen) agrarische bouwperceel. Deze fase resulteert in een haalbaarheidsanalyse, waarin de specifieke kenmerken, eigenschappen en omstandigheden van de
locatie worden meegenomen. 100% subsidie tot een maximum van 30 uren.

Onafhankelijk & ervaren
De deskundigen en specialisten zijn onafhankelijk
en zeer ervaren en gaan met jou in gesprek over
jouw toekomst.

Fase 2 - Start uitwerking van nieuwe plannen gericht
op herbestemming: in deze fase maak je samen met de deskundige of specialist van VABIMPULS een begin met de uitwerking van nieuwe plannen. Deze uitwerking is jouw basis voor een
vervolg met een plan voor herbestemming en/of een vergunning.
65% subsidie tot een maximum van 20 uren.

