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Aan Provinciale Staten van Noord-Brabant,

Kennisnemen van
Stalderingssysteem op hoofdlijnen, onderdeel van de Verordening ruimte.

Aanleiding
Op 8 juli jl. hebben uw Staten een maatregelenpakket vastgesteld voor de
versnelling van de transitie in de veehouderij.
Een onderdeel van dit pakket is de invoering van staldering in de Verordening
ruimte. Wij informeren u graag over de uitwerking van het systeem van
stalderen, en de start van het stalderingsloket.

Bevoegdheid
De stalderingsregeling is een uitwerking van de Wijziging Verordening ruimte
2014, actualisatie 2017 (verder te noemen Verordening ruimte). Aan ons
college is de bevoegdheid gegeven tot uitwerking van het stalderingssysteem.
Voor zover de invoering van het stalderingsloket beslag legt op aanvullende
middelen zal hiertoe een voorstel aan uw staten worden voorgelegd in het kader
van de integrale afweging begroting 2018.
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1. Met ‘stalderen’ gaan we in de provincie verdere regionale concentratie
van de veestapel tegen.
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De hoofddoelstelling van stalderen is het tegengaan van verdere regionale
concentratie van de veestapel in Brabant. In de provincie zijn zes regio’s
benoemd. In een specifieke stalderingsregio kan een veehouder uitbreiden,
wanneer er in diezelfde regio wordt gesloopt of herbestemd. In dit systeem
vinden wij het belangrijk dat de ondernemers, die een zorgvuldige
veehouderij en dierenwelzijn hoog in het vaandel hebben staan, de kansen
behouden om zich te blijven ontwikkelen. Dat is de reden waarom de
provincie niet alleen verantwoordelijkheid wil dragen voor de administratie
van het systeem, maar zich tevens actief op de markt wil begeven door
eigen inname en uitgifte van ‘stalderingsmeters’. Wij kiezen daarbij voor het
uitgangspunt om de markt de ruimte te laten om stalderingsmeters te
verhandelen.

2.

Het stalderingsloket opent op korte termijn.

Wij kunnen vanaf eind oktober ‘stalderingsbewijzen’ uitgeven. Deze
bewijzen hebben ondernemers nodig om hun vergunningaanvraag compleet
te maken. Op dit moment zijn er zo’n veertig procedures bekend, waarin
ondernemers in afwachting zijn van een stalderingsbewijs.
Het stalderingsloket houdt de administratie bij van de sloop/herbestemming
en inzet van vierkante meters. De medewerkers van dit loket beoordelen de
verzoeken en dragen zorg voor de uitgifte van de stalderingsbewijzen. Voor
de administratie, beoordeling en uitgifte worden spelregels opgesteld. Deze
spelregels worden opgenomen in een reglement dat wij als college gaan
vaststellen.

3. Het stalderingsloket begeeft zich op de markt van stalderingsmeters.
De provincie gaat via het stalderingsloket zelf stalderingsmeters innemen en
uitgeven. De inname van meters regelt het loket met een subsidie aan stoppende
veehouders. Wij stellen voor een stevige koppeling te leggen met het pakket aan
ondersteunende maatregelen. Daarbij kunnen stoppende veehouders die aan de
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voorwaarden uit de Verordening ruimte voldoen aanspraak maken op een
vergoeding voor beëindiging van de hokdierhouderij. Verder worden deze
veehouders desgewenst ontzorgd met een nog vorm te geven collectieve sloopen asbestsanering en ‘stal eraf- zon erop’. De aanbieding van vierkante meters
aan het stalderingsloket is daarmee interessant voor de stoppende veehouder
die gebruik wil maken van onze bedrijfsbeëindigingsregeling.
Het uitgangspunt is om de vergoeding voor een stalderingsmeter relatief laag te
laten zijn, zodat aan de uitbreidende veehouders een stalderingsmeter voor een
relatief laag bedrag kan worden verstrekt. Ons streven is de stalderingsmeters
zo vooral ten goede te laten komen aan veehouders die volgens een
dierenwelzijnsconcept werken, en daarmee een bijdrage leveren aan de
versnelling van de transitie in de veehouderij. Hiermee komen wij tegemoet in
het nadeel dat dierenwelzijnsconcepten van staldering ondervinden, doordat zij
meer vierkante meters per gehouden dier moeten stalderen.
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De provincie streeft naar een stalderingsloket dat eind november 2017
functioneert met de inname en uitgifte van meters, inclusief de koppelingen met
de ondersteunende maatregelen. De haalbaarheid van deze datum is nog
afhankelijk van:
-

-

-

de besluitvorming van uw Staten over het pakket ondersteunende
maatregelen en de financiële rijkwijdte van het Stalderingsloket bij de
behandeling van de begroting in november;
de juridische mogelijkheden om subsidie te verstrekken zonder dat sprake is
van staatssteun. Indien hiervoor goedkeuring van de Europese Commissie is
vereist zal de inwerkingtreding van de subsidieregeling met circa een half
jaar worden vertraagd;
de juridische mogelijkheden om voor een lage prijs stalderingsmeters uit te
geven.

Wij houden uw Staten hiervan op de hoogte.
Consequenties
De prijzen voor de stalderingsmeters worden in een vrije markt bepaald. Met de
voorgenomen koppeling met de ondersteunende maatregelen stimuleren we dat
een deel van de veehouders die een hokdierhouderij wil beëindigen, deze gaat
aanbieden bij het stalderingsloket. Hiermee levert het provinciaal
stalderingsloket een goede bijdrage aan vernieuwing van de stallen gericht op
dierenwelzijn en het voorkomen van nieuwe leegstand. En dat draagt bij aan de
veiligheid in het buitengebied.
Europese en internationale zaken
Een deel van de handel in stalderingsmeters is beoogd te verlopen via het
stalderingsloket. Doordat er sprake is van subsidie, kunnen er situaties zijn
waarbij de Europese Commissie oordeelt dat er sprake is van ongeoorloofde
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staatssteun (een steunmaatregel die de beëindiging van productiecapaciteit
stimuleert). Op 30 augustus is een toelichting op staldering en een brief met
vragen naar de Europese Commissie gestuurd. De verwachting is dat er in een
aantal gevallen geen subsidie mag worden verstrekt voordat er goedkeuring
voor de maatregel vanuit de Europese Commissie is gegeven. Dit betekent dat er
mogelijk stoppende veehouders zijn die het komende half jaar geen zekerheid
kunnen krijgen over het al dan niet ontvangen van een subsidie.
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Communicatie
De uitvoering van het loket wijkt af van hetgeen in eerste instantie is
gecommuniceerd. Dat houdt in dat we doelgroepen actief benaderen met deze
nieuwe informatie en bestaand communicatiemateriaal aanpassen. Verder zullen
voor het stalderingsloket marketing- en communicatiemiddelen worden ingezet,
conform de strategie van het gehele veehouderijdossier.

Vervolg

22 september

Informatieve en oordeelsvormende bijeenkomst over de
ondersteunende maatregelen

25 oktober

Inwerkingtreding reglement en registratie van handel in
stalderingsmeters

10 november

Bespreking budgettaire kaders Begroting 2018

Eind november

Inwerkingtreding in- en verkoop vierkante meters door
stalderingsloket
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Gedeputeerde Staten van Noord Brabant,
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de voorzitter,

de secretaris,

GS: 4253092
PS: 4254906

prof. dr. W.B.H.J. van de Donk

ir. A.M. Burger

Opdrachtgever: de heer A.F. Meulepas, (073) 681 27 87,
ameulepas@brabant.nl, Agrofood.

Opdrachtnemer: de heer H. Berkhof, 06 55686600,
hberkhof@brabant.nl
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