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tot en met 2021 75 miljoen

Veehouder en zijn gezin
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Hans van Dommelen

Gemeentelijk ondersteuningsnetwerk

Or&ntafn Nkhamwtf

---‘îí *

ti HtAi»,

backoffice

Doel:
Ondernemers helpen bij het maken van een keuze
Kenmerken ondersteuningsnetwerk:
- Aanspreekpunt (coach) voor ondernemer
- Groep van deskundigen om uitwerking keuze te ondersteunen
- Gemeentelijke back office voor vlotte afhandeling van (aan)vragen.
Gemeente is ‘trekker’, provincie faciliteert
i
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Veehouder en zijn gezin
CmmMMtty al «oor ' HoMiod »ìí»Jaů'

Hans van Dommelen

Gemeentelijk ondersteuningsnetwerk

backoffice

Resultaten:
^ 4 pilots (Someren, Bernheze, Reusel - De Mierden, Cranendonck)
^

op verzoek van 10 gemeenten in gesprek m.b.t. opstarten van een
ondersteuningsnetwerk

V/

Johan van Cuyck

Provinciaal
Adviesteam
transitie
veehouderij

Doel:
Ondernemers en gemeenten helpen bij het maken van een keuze
Kenmerken Adviesteam Transitie Veehouderij:
^ integrale behandeling (fysiek ruimtelijke) knelpunten
^ gemeenten & ondernemer aanwezig
^ snel antwoord (max. 6 weken)
Resultaat:
*

Instellen van een Adviesteam Transitie Veehouderij, zodat ondernemers (incl.
gemeenten) geholpen worden a

V/

Johan van Cuyk

Provinciaal
Adviesteam
transitie
veehouderij
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4) Draagvlak omgeving'

5a) Kan hef initiatief pariend warden
gemaakt5
5b) Kunnen we de regel» Flexibel
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V/

stimuleren innovatie
stalsystemen
Jos van Lent

Doel:
Bevorderen innovatieve stalsystemen (beter voor mens, dier en het milieu)
Kenmerken:
^ Aanpak bij de bron i.p.v. end of pipe
^ Integraal: minder ammoniak, geur, fijnstof, methaan, ziektekiemen
^ En bij voorkeur gunstig voor: brandveiligheid, gezondheid mens en
dier, dierenwelzijn, geluid, emissies, endotoxines, energieverbruik,
anticipatie op mestbewerking, hergebruik materialen, efficiënte
bedrijfsvoering, sluiten kringlopen

V/

stimuleren innovatie
stalsystemen
Jos van Lent

Resultaten:
^

Instellen Taskforce: FME (ondernemersorganisatie voor de technologische
industrie), VNO-NCW Brabant-Zeeland en ZLTO
*

^

http://www.omroepbrabant.nl/?news/2759621093/Brabant+moet+koploper+duurzame+stallen+worden+ondernemers.+boeren+en
+provincie+slaan+handen+ineen.aspx

Aanstellen businessdeveloper
https://www.fme.nl/nl/innovatieproiecten/toekomstbestendige-stallen

^

Subsidieregeling ‘validatiemetingen’
*

https://brabant.nl/Applicaties/Producten/Transitie veehouderijen* *Validatiemeting innovatieve stalsystemen subsidie 17922.as
ex

Subsidieregeling ‘firstmovers’ (juni 2018)
Incidentele subsidies voor open innovaties van nieuwe veelbelovende
stalsystemen, (vb Keten Duurzaam Varkensvlees (KDV))
qí
m

*

http://www.boerenbusiness.nl/varkens-voer/artikel/10877068/meer-verdienen-met-qeliik-aantal-varkens
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stimuleren innovatie
stalsystemen
Jos van Lent
Vooruitgang in en om de Veestal
Door een sleuf in de vloer te bouwen, loopt de urine vanzelf
weg en blijft de vaste mest liggen. In de kwatrijnstal zijn deze
sleuven in de betonvíoer ingebouwd.
Deze rubberen vloer heeft groeven waarin de
urine wordt afgevoerd, maar de vaste mest blijft
liggen. De mest wordt vervolgens met een
robotschuif weggehaald. Deze vloer is toe te
passen hij nieuwbouw en in een bestaande stal.
Hierbij wordt een rubbermat op maat gemaakt
en over de bestaande roostervloer u'rtgerold.

Er komen steeds meer stalínnovaties die emissies bij de
bron aanpakken. Dit is goed voor het milieu, dier, boer en
de buren. Vermindering van fijnstof, minder uitstoot van
ziekteverwekkers en een beter stalkiimaat is beter voor
de gezondheid van dier, boeren buren.
Om deze beweging van bronaanpak in de stal vanuit het
bedrijfsleven te versnellen, zijn FME, VNO-NCW Brabant
Zeeland en ZĽTO in opdracht van de Provincie NoordBrabant een taskforce gestart. Deze taskforce zal een
breed netwerk activeren van enkele duizenden bedrijven
en instellingen, zowel binnen als buiten Brabant en met
meer of minder affiniteit tot de veehouderij.

Bmmnkarl wonen ue
metingen voor dit systeem
gestart. De vernoeming is
ifot m 2019 een afhũële
emissiebctorbesáAbaarrs.

De schuine wanden zorgen er voor dat de mest naar
beneden zakt. De mestneeft daardoor minder
contactoppervlak met de stallucht en daardoor ontstaan
er minder emissies.

Devloerlieeĥeenemissiefactw.Eľ
wordt mi oriënterend gemeten oon
een combinatie met stro, tmarbį
vaste mest en gier ontstaat.

Is toegestmm, maai voldoetop
zichzelf niet aan de normen van
de promote, maar kan
gecombineerd worden met

EBBES

Door mest en urine op te vangen in een laag water, wordt de
concentratie van ammonium lager en is er minder emissie.

.
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Ēnmogelijk

Woah taegepast. Voldoet op
zkhzeSniei aarde normen van de

In deze infographic staan voorbeelden van perspectief
volle innovaties. Deze innovaties zorgen allemaal voor
een beter stalkiimaat en daarmee voor een betere
gezondheid voor dier, boer en buren.

Onder de stal staat een lopende band die vaste
mest opvangt en urine doorlaat.
De lopende band maakt dogontmesting voor de
boer heel makkelijk.

lippen zijn taegestnm.
ì/oldoetop zichzelf niet aan
de normen van deprovincie,
maar kon gecombineerd
worden met andere
innovaties.

D« manieren om emissies bij
de bren aan te pakken zijn:
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pmvmcie, moor kon gecombineerd
worden mer anders innovaties.
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Op het rooster waar een dier op staat blijft mest liggen.
Deze mest komt dan niet in een vervolgsysteem terecht.
Er zijn nieuwe roostere mei een arotere mest door krot er
waar mest en urine minder non hechten. Dit rooster
zargl er dus voar dní er minder mest in de stal zelf blijft

^,

Beton is poreus waardoor mest er makkelijk in trekt en aan blijf
plakken. Door de vloer een speciale coating te geven, worden
urine en vaste mes1 meer en sneller afgevoerd.

Bij volkerts worden stolon en
kunststof toasters toegepastm
cemhċnatie met andere technieken.
Nieuwe roosters worden op kleine
srhaal getestbij vleeskab/eran
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Nog niet teegestoan. ímss»
reductie s beperkt, maat kan in
combinatie met andere innovates

voldoen oon de normen van de
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Koelen:
Hoe koeler de mes) hoe mínder ammoniak vrij komt,
Ak de mest 15 graden of kouder is. komt or nauwelijks
nog ammoniak vrij.

įUţt&m i

Scheiden:
Wanneer urine er voste mest bij elkaar komen, ontstaal
er ammoniak. Door te voorkomen dot deze bij elkaar
komen of deze zo veel mogelijk van elkaar te «heiden,
komt er nauwelijks nog ammoniak vrij.

Contactoppervlak
verkleinen;
Ammoniak komt vrij als de mest in contact slaat met
lucht. Door hal contact mol do lucht Ie verkleinen ís er
minder emissie.

—İ

Dit stakysfeem past scheiding van urine en vasle mest toe.
Het reduceert dus emissies bij de bron en verwerkt daarnaast
mest Zo vers mogelrįk.

Varkens zijn heel slim en schoon. Een varken kan leren om naar een
toilet Ie gaan. Omdol het varken op een vaste plek naar de WC goat, is
er minder mestoppervlakte en kan de mest meteen wordt weggezagen
en opgeslagen. famīlievarken maakt gebruik van een varkenstoilot
Lcm. andere innovaties om emissies tegen te gaan.
Dit įoar bouwt hut
famīlievarken een stalmet
varkenstede! in Bostel.

Wordt binnenkort op praktijkbedńjf toegepost
in Hood Brabant, fmissie moei mg gemeten

Drogen:
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©

®©©Ö

Bij. mest van pluimvee kan de ammaniakemissie worden
aeremd
door mest snel Ie drogen.
geremd door

Dit slalsysteem gaat uit van dogontmesting bíj in combinatie
met andere technieken zoals mestpannen, koelen en
verdunnen met water.
Dit steJspteem wordt
binnenkortop vier
varkensbedrijven m Bibbant
gemeten. Naar verwadf
ting werden de emssefcKtoren in het najaar n
20 ì 9 vastgesteld.

jŕ/N Verdunnen met water:
^—-s

J Door met op te vangen in water, wordt de ammonium
concentratie verdund en komt er minder ammoniak vrij.
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Varkens

Dierenwelzijn

Ammoniak
reductie

Melkvee

Vle eskalveren

Geur

Methaan
reductie

Pluimvee

Gezondheid

Brand
veiligheid

teilen

RjnsloF

Warmtewisseloors worden al langer ingezet om emissies te verminderen,
daarbíj wordt slechts een deel van de lucht door de warmtewisselaar
geleidt. Vencomatic beeft een nieuwe ECO unit waarbij alle inkomende en
uitgaande lucht volledig door de unìl gaal, wordt geconditioneerd en het
stof wordt afgevangen. In de stal is zo een constant klimaat,
Bij vkeslcukens nemen de emissies af doordat hel strooisel droger wordt.

[missie moet neg
gemeten worden.
Ook mogdijk bij geiten

® © ©O

In de ZERO-stal wordt scheiding von urine en voste mest toegepasl.
De mest wardt meteen uit de stal weggetogen naar eea centraal punt.
Daarnaast worden diverse technieken toegepast om de inkomende en
uitgaande staluchl Ie zuiveren. Het concept omvat een geheel nieuw
stalontwerp waarin ook veel andere innovaties zijn opgenomen.

Verkermmgsfase voor
mogelijkheden reatsalte

wniWítroŵsto&n.
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andere èeisoarten.
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Bij Van der Meijden ligt er onder de vorkensroosters een
gekoelde " roostpan’. Deze vangt en koelt de mest De mest
wordt regelmatig uit de stal afgevoerd. Dit systeem met
mestpannen en meslkoeling zorgt voor een ommoniokredvelie van 8556. Daarbij wordt de warmte van de mest gebruikl
l om de biggetjes te verwarmen.

In april 2018 krijgt het ee
emtssrelacfor en kunnen
andere vnrkensbodñjm
spteem.
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stimuleren innovatie
stalsystemen
Jos van Lent

‘Validatiemetingen’:
^ totaal C 1.750.000,- (± 25 metingen)
^ vanaf 3 april 2018 geopend
^ 50 -70 07o subsidie
Voorwaarden:
^ bijzondere of voorlopige emissiefactor
^ voldoen aan normen Verordening natuurbescherming
^ reductie ammoniak, geur, en fijnstof integraal en aan de bron
^ gunstig voor gezondheid mens en dier, dierenwelzijn, geluid, emissies methaan
en endotoxines, energieverbruik, anticipatie op mestbewerking, hergebruik
materialen, efficiënte bedrijfsvoering, sluiten kringlopen.
^ open innovatie

V/

stimuleren innovatie
stalsystemen
Jos van Lent

‘Firstmovers’:
C 2.500.000,- (plus C 1.500.000,- ‘jonge veehouderij’ regeling)
100 bedrijven (± 20 per diercategorie)
Regeling wordt uitgewerkt, voor de zomer operationeel
4007o van de investering tot max C 25.000,- voor firstmovers en max
C 30.000,-jonge veehouders

T

Voorwaarden subsidiëren stalsystemen die:
- emissies integraal en bij de bron reduceren
- bijdragen aan andere doelen zoals dierenwelzijn, gezondheid,
mestbewerking, energie, etc.
- voldoen aan onze normen in de Verordening natuurbescherming.
Uitgangspunt zijn stalsystemen die een definitieve of voorlopige
emissiefactor hebben in de Regeling ammoniak en veehouderij (Rav).

V/

Jonge veehouderij regeling

Paul van Enckevort

Doel:
jonge veehouders helpen met de verduurzaming
Kenmerk:
50 jonge veehouders (t/m 40 jaar) ondersteunen om de extra (vervroegde)
investeringen bij o.a. innovatieve stalsystemen te realiseren die nodig zijn
om tijdig aan de ammoniakemissie-eisen te voldoen

V/

Jonge veehouderij regeling

Paul van Enckevort

Resultaten:
Jonge veehouderij regeling ^ koppeling ‘firstmovers’ (juni); 1,5 mln
Meer emissiebeperkende veehouderij investeringen op de landelijke
investeringslijst voor jonge landbouwers POP3 (JOLA)^Í
Jonge veehouders ‘helpen’ bij aanvragen POP3 (JOLA) Qį
*
Brabants Agrarisch Jongeren Kontakt (BAJK) geholpen
bijeenkomsten te organiseren
*
4 veehouders geholpen bij indienen aanvraag
*
tender december 2016; 40 aanvragen, tender december 2017;
110 aanvragen (waarvan 36 emissie-arme vloeren)

V/

Jonge veehouderij regeling

Paul van Enckevort

Stappenplan POP3 Brabant
subsidie voor agrofood, 2018
Unagowi de äKDHtoam: mik ríniåisid/pop «bilt

uruf 5 maart 2018 is er 11 miljoen «schikbaar voor vemeuwng en
verduurcaming van de agrofoodsecror POP3 Brabant b op »e« naar
projecten die bijdrager aan een transitie van ons agrofood -sş-stwm
een over gang van een overwegend cp kostenreductie gendite
productie naar een agransdie bedr iŗfs wenng waar toegevoegde
waarde en integrale duurzaamheid centaal staan
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V/

Stalderen

Coen Verzantvoort

Doel:
voorkomen van regionale concentratie, groei veestapel ä nieuwe leegstand
Kenmerk:
Binnen een regio de bouw of in gebruik name van een stal uitsluitend
toestaan als er elders in dezelfde regio iets meer staloppervlak (1100Zo)
verdwijnt; een stal moet de afgelopen drie jaar in gebruik zijn geweest
Weiteraten
la noem.
Moerűgk
OoSertouty
Steenbergen

i Haven
Halderberge
Osterwļļh

Htvaienbeek

ŴtrsclW
ļNuenen Gerwen i

RwsekDeì
Heate-Uende
Bergeijl

Ctanertìonrk

Stalderen

Coen Verzantvoort

Resultaat:
^ 2 afgegeven bewijzen (± 500m2)
^ 2 aanvragen afgewezen
^ 2 in behandeling
^ experiment voortoets
aanbod kant stimuleren, hiervoor is geen sloopmelding of
onherroepelijk bestemmingsplanwijziging nodig

V/

Stalderen

Coen Verzantvoort

^
^
^

Aanvragen via het stalderingsloket
Toetsen van de aanvraag aan de voorwaarden
Uitgifte van voorlopige stalderingsbewijzen

^

info: www.brabant.nl/stalderingsloket

V/

Stalderen met stoppers

Jan Buys

Doel (tweeledig):
^ Voor de oudere, stoppende veehouders een extra vergoeding voor
stalderingsmeters die bij het stalderingsloket worden ingebracht
^ Stalderingsmeters vergoeden die ten behoeve van omschakeling, vestiging of
uitbreiding van een hokdierhouderij die produceert op basis van een Beter Leven
keurmerk (dierenwelzijn).

V/

Stalderen met stoppers

Jan Buys

Resultaat:
Vergoeding stalderen met stoppen ^ onderzocht wordt of het
beschikbare budget in samenhang met de kabinetsplannen (200 mln)
Let op!
ingezet kan worden
situatie

gewijzigd

^ Subsidieregeling stalderen en ‘dierenwelzijn’ (september 2018)

V/

Stalderen met stoppers

Jan Buys

Regeling dierenwelzijn

^

Subsidie voor de kosten van verwerving van stalderingsmeters tbv omschakeling,
vestiging of uitbreiding op basis van een gecertificeerd keurmerk; bijvoorbeeld
‘Beter Leven Keurmerk’.

^

De hoogte van de subsidie:
1. Omschakelen zonder uitbreiding; aantal extra stalderingsmeters x gemiddelde
prijs per m2 staldering in de betreffende aanvraag omgevingsvergunning x
600Zo
2. Uitbreiding capaciteit; aantal extra stalderingsmeters x gemiddelde prijs per m2
staldering in de betreffende aanvraag omgevingsvergunning x 4007o

V/

Investeringsfonds
(leningen innovaties)
Frank van Dam

Doel:
Leningen verstrekken aan
^ innovaties en
^ individuele veehouders
waar banken dit niet kunnen door het gebrek aan eigen vermogen bij
ondernemers
Kenmerken:
Zelfde als ondersteunende maatregel ‘innovatie stalsystemen’ hoofdspoor 1;
voldoen aan normen Verordening natuurbescherming, reductie ammoniak, geur,
en fijnstof integraal en aan de bron, etc, etc, m.u.v. open innovatie

V/

Investeringsfonds
(leningen innovaties)
Frank van Dam

Resultaat:
^

individuele ondernemers; instrument ‘achtergestelde leningen’ (augustus 2018)
^ is samen met Nationaal Groenfonds, ING, Rabobank en ABN-AMRO
ontwikkeld
^ aanvraag loopt via ondernemer ^ bank
Nationaal Groenfonds*

*

Incidentele subsidies voor gesloten innovaties van nieuwe veelbelovende
stalsystemen, (bv. Familievarken)
0
*

https:ZZwww.agrifoodcapital.nlZnlZnieuws.-pers^-agendaZnieuwsZid-10900Zprovinciale-lening-voor-het-familievarken-/

V/

Investeringsfonds
(leningen innovaties)

Aanvraag financiering
Transitief on ds Veehouderij (TFV)

Frank van Dam

luring

./fc Ondeftŵkeríd rrachtig-ogsfo

beoordeling oanvraog

m

Investeringsfonds
(leningen innovaties)
Frank van Dam

Kenmerken achtergestelde leningen
6 of 12 jaar

vast en afhankelijk van de opslagen van de bank + 107o
vanwege de achterstelling

Minimaal C 100.000 en maximaal C 250.000 per
lening gefinancierd door; Nationaal Groenfonds 5
mln en provincie 10 mln
sį

-lO V

V/

Voucher omschakelen
(LIC)
Tineke Laarhoven-Bom

Doel:
Veehouders steunen bij het maken van een keuze richting omschakelen.

Opzet voucher in ontwikkeling. Onderzocht wordt of er een link kan worden
gelegd met de uitbreiding van diensten van de provinciale Landbouw
Innovatie Campus (LIC) en VABIMPULS

Natuurinclusieve landbouw

Harrie Vissers

Doel:
Stimuleren overgang naar meer natuurinclusief
‘Kenmerken’ natuurinclusieve landbouw:
Een economisch rendabel landbouwsysteem dat voedsel en gewassen produceert
dat in balans is met de natuurlijke omgeving, dat natuurlijke hulpbronnen integreert in
de bedrijfsvoering en zorg draagt voor de biodiversiteit op en rond
het bedrijf

V/

Natuurinclusieve landbouw

Harrie Vissers

Resultaat:
^ ‘Ontzorgen’ van omschakelaars naar natuurinclusieve landbouw (oktober 2018)
^ Toename van het aantal natuurinclusieve bedrijven (30 - 40)
^ Toekomstbestendige bedrijven (robuust verdienmodel)
^ Vijf voorbeeldbedrijven
^ Scouten potentiële omschakelaars; bij voorkeur ‘collectieven’

V/

Natuurinclusieve landbouw

Harrie Vissers

‘Ontzorgen’:
^ Aanstellen ondernemerscoaches (ervaringsdeskundige met netwerk)
^ voert verdiepingsgesprekken: potentie voor omschakeling
^ begeleidt overgangsproces en doet aan nazorg
^ Pool deskundigen ondersteunen omschakeling
Instrumenten:
^ Opstellen en uitvoeren van businessplannen
^ Waar noodzakelijk aanbieden van grond (provincie, 30 mln)
^ Kavelruil en pachtovereenkomsten (meerjarige pacht
aankoop)
^ Ondersteunen verdienmodel voor clusters ondernemers: lectoraat HAS,
deskundigen uit pool

n

Natuurinclusieve landbouw

Harrie Vissers

‘Kenmerken’
^ alle agrariërs die gemotiveerd zijn voor overgang naar natuurinclusief
^ samenbrengen in collectieven
^ uitbouwen bestaande netwerken
^ gebieden met natuur- en landschapswaarden, recreatie, afzetmarkten

Stichting de
Duinboeren/
land van pauwels

Maashorst

Agrariërs in
het Groene
woud/van
Gogh park
Beerze
boeren

Agrariërs in de
Kempen

Maasheggi
gebied

Natuurinclusieve landbouw

Harrie Vissers

‘Voorbeelden’
Kruidenrijke percee|sranden en
houtwallen aanleggen
Ruige mest gebruiken

Groenbemesters toepassen

Kruidenrijke grasmengsels inzaaien

Vernieuwende teelten toepassen die de
bodemkwaliteit verbeteren, zoals sorghum

Kringlopen van meststoffen en
koolstof sluiten

Verschillende gewassen
combineren
Dieren meer ruimte geven voor
hun natuurlijk gedrag

Soortenrijk Bodemleven bevorderen bijv.
via het toedienen van organische stof

V/

Van werk naar werk

Frank Noten

Doel:
Stoppende veehouders faciliteren zodat zij worden ondersteund in hun
verandertraject als ondernemer of werknemer.
Kenmerk:
^ Begeleiding op maat
^ Inclusief personeel veehouders
^ Intake is gratis, deelname eigen bijdrage van C 150,-

Let op!
situatie
gewijzigd

V/

Van werk naar werk

Frank Noten

Resultaat:
Aanbieden training voor stoppende veehouders en hun personeel.
(september 2018)
Uitvoering project loopt via de ZLTO (ook voor niet leden).

Kwaliteiten in Beeld
Bewustwor
ding en
Awareness
Stoppen en
wat nu?
Weet wat
je wilt?

Bezinning en
Kiezen
Wat wil ík en
ik kìesl

Gesprek over keuze
Vaardigheden en
competenties in
beeld

Scholing/Training
Stage
Kijken in de
keuken
Cursus
Opleiding

Werkgereed
worden
Sollicatietraining

dienstverband

Linkedln
Jezelf
vermarkten

Nieuw
Ondernemerschap

Individueel traject
Min. 50 ondernemers

Bewustwording
5 Regionale
creëren en interesse Startbijeenkomsten
opwekken

Naar behoefte en
op maat

Doorsta rt/
herstart
22 P
Anders...

nieuw
ondernemerschap

Collectieve sloop
ä asbestpleinen
Willy Thijssen

Doel:
Ontzorgen van (voormalig) veehouders om d.m.v. schaalvoordelen
versnelling te krijgen in sloop en asbestsanering.

Collectieve sloop
ä asbestpleinen
Willy Thijssen

Resultaat:
Ontwikkelen van een methodiek waarmee gemeenten een gebiedsgerichte
integrale aanpak kunnen uitvoeren om staleigenaren te informeren, stimuleren en
te ontzorgen bij de sloop van leegstaandeAkomende stallen.
Kenmerken gebiedsgerichte aanpak:
^ kennis bij elkaar brengen voor eigenaren
^ intermediairen koppelen aan eigenaren
^ digitaal/website of ‘kennismarkt’ op locatie/evenement
^ gebiedsgericht: veegronde’ per gemeente(n) en/of ZLTO afdeling ‘massa’
creëren (tbv vraag en aanbod)(‘nu of nooit’ momentum), ontwikkelen aanpak als
aanbod aan gemeenten

Stal eraf- zon erop

—O
Jeroen van Gestel

Doel:
Stoppende veehouders een (mogelijk) financieel aantrekkelijk alternatief bieden voor
de sloop van de stallen en het leegkomend erf door het plaatsen van zonnepanelen.

Stal eraf- zon erop

—O
—*yJeroen van Gestel

Resultaat:
Het aanbieden van een concreet aanbod/oplossingsconcept door de BOM en Mijn
Zonneveld aan de stoppende veehouder voor het plaatsen van zonnepanelen op het
vrijkomende bouwblok van +I- 1,5 ha.
qĵ
Het aanbod aan geïnteresseerde stoppende veehouders om een quick-scan uit te
voeren om op hoofdlijnen te verkennen of dit voor de betreffende ondernemer op de
betreffende locatie een positieve businesscase kan opleveren;
Tien pilotprojecten die extra ondersteuning en begeleiding hebben ontvangen om
best practices te genereren en verder op te kunnen schalen.

V/

Stal eraf- zon erop

—O
—*yJeroen van Gestel

Voorwaarden en uitgangspunten:

- Geheel of gedeeltelijke sloop van de stallen;
- Bij gedeeltelijke sloop dienen minimaal de asbesthoudende stallen gesloopt
te worden;
- Het volledig stoppen van het houden van vee op de betreffende locatie;
-Het afgeven van een omgevingsvergunning door de gemeente om (tijdelijk)
af te wijken van het geldende bestemmingsplan;
-Het starten van een procedure om de bestemming aan te passen,
-Een succesvol beroep op de Subsidieregeling Duurzame Energie (SDE+)
van het Rijk voor subsidie per opgewekte kwh;
-Voldoende ruimte op het bouwblok

Stal eraf- zon erop

-O
■fiP
Jeroen van Gestel

De ondernemer heeft verschillende mogelijkheden;
- De ondernemer organiseert alles zelf. Met eigen of vreemd vermogen en voor
rekening van de ondernemer;
- De ondernemer maakt gebruik van het aanbod van de BOM en Mijn Zonneveld
waarbij de veehouder kiest voor;
- Een aanbod op basis van operational lease, waarbij de jaarlijkse opbrengsten
naar verwachting hoger zijn dan de leasekosten. Exploitatie is voor rekening
en risico van de ondernemer;
- Een aanbod waarbij de ondernemer de grond voor een vast bedrag
beschikbaar stelt en de BOM Z Mijn Zonneveld zorgdragen voor de realisatie
en de exploitatie;
In beide gevallen vervalt het eigendom van de installatie na 15 jaar aan de
ondernemer en zijn de volledige opbrengsten voor de ondernemer.

V/

Stal eraf- zon erop

Jeroen van Gestel
Stal eraf zon erop

Ŵ 1
9

Provincie Noord-Brabant
Het doel van het project is om de stoppende veehouder een financi
eel aantrekkelijk perspectief te bieden wanneer de agrarische activi
teiten 5 toppen en de aanwezige stallen gesloopt worden. Concreet
goot het hierbij om het plaatsen van zonnepanelen op het vrijkomen
de bouwblok van gemiddeld genomen 1-1,5 Ka

quickscan

Als een boer interesse Keert, zal er
noor de
Vte kijken dan bv
hoe groot het perceel is, de ligging,
OO Ö
het
etc
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Financiering van

projecten
vanuit het Brabants

BOM
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Operational
Lease

m

Om stoppende veehouders te
ontzorgen wordt samen met de
BOM (2/3) en Mijn Zonneveld
(1/3) een níeuwe BV opgericht

"TKįKK5W
projecten

Een constructie op basis van Operational Lease, De investering wordt gedaan
door de op te ricnten BV en de stoppende veehouder betaald jaarlijks een
leasevergoeding voor de huur van ae installatie. De ondernemer is zelf verant
woordelijk voor de exploitatie en neemt hierin een risico. De opbrengsten van de
duurzame energieproductie zíjn voor de ondernemer. De verwachte jaarlijkse
opbrengsten zíjn hoger dan de jaarlijkse kosten woardoor de agrariër een
positief financieel resultaat realiseert

...............

uur

Een constructie waarbij de stoppende veehouder het bouwblok ter beschikking
stelt aan de BV en de BV optreedt als ontwikkelaar van het zonneveld. De stop
pende veehouder ontvangt jaarlijks een vaste vergoeding voor het beschikbaar
stellen van de grond Het risico ligt hierbij voor de BV Het resultoat voor de
stoppende veehouder is (normaalgesproken) lager dan in hel geval van operatio
nal lease.

VAB-impuls
(voucher stoppen)
Saskia van Eenbergen

Doel:
Stoppende veehouders ondersteunen in het verkennen en opstarten van
nieuw perspectief.
Er wordt een koppeling gemaakt met het programma tegengaan leegstand.

V/

VAB-impuls
(voucher stoppen)
Saskia van Eenbergen

Resultaat:
Voucherregeling stoppende veehouder; vergelijkbaar met voucherregeling
die nu al werking is voor boeren die al gestopt zijn en lege stallen of schuren
hebben (VAB-impuls),
qĵ
https://www.stimulus.nl/voucher-vab/impuls-voor-aanpak-leqe-stallen-en-schuren-in-brabant/

Leegstand biedt geen perspectief.

VAB1MPULS

Een nieuwe bestemming
Een nieuwe toekomst!
Deskundigen van
VABIMPUL5 adviseren u.
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VAB-impuls
(voucher stoppen)
Saskia van Eenbergen

Voucher stoppende veehouder:
^ uitvoerende instantie Stimulus
^ begeleiding deskundig advies sloop of herbestemming, max. C 4.000,- (pool
van deskundigen)
^ 1e fase; orientatiegesprek, haalbaarheidsanalyse wordt 10007o vergoed tot
C 2.605,Let op!
^ 2e fase; uitwerking plan wordt 37,507o vergoed tot maximum van C 1.395,situatie
gewijzigd

V/

Overige instrumenten (Rijk,
Gemeenten, provincie)

Overige Instrumenten (zoals)
Europese regelingen (POP3)
^ Jola (ook fysieke investeringen)
^ Bedrijfsverplaatsingen, nieuwe natuur NNB
Rijksregelingen
^ Vb Warme sanering varkenshouderij (200 mln)
^ Vb Bedrijfsovername fonds (jonge veehouders, 75 mln)
Overige Provinciale regelingen
^ Ruimte voor ruimte
^ Food-up programma (bv Landbouw Innovatie Campus)
Lokale regelingen
^ Sloopfonds

V/
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^

Voorstellen ondersteunende maatregelen zijn bij het besluit van 8 juli van PS
(versnelling transitie) op hoofdlijnen geduid.

^

Op 10 oktober heeft GS pakket aan ondersteunende maatregelen definitief
vastgesteld.

^

Op 10 november is met de begrotingsbehandeling door PS geld vrijgemaakt voor
de uitvoering daarvan.

V/

Hoofdspoor 1: bevorderen stalsystemen 1
Hoofdspoor 2: bedrijfsgerichte ondersteuning 2
Hoofdspoor 3: Investeringsfonds transitie veehouderij 3
Hoofdspoor 4: Ondersteuningsnetwerk 4
Instrumenten 5
Maatregel wijkt af dan eerder door GS voorgesteld
Maatregel klaar ^
Let op!

Veehouder en zijn gezin

Gemeentelijk ondersteuningsnetwerk

4

backoffice

12

Ondersteunende
maatregelen

3

5

5

5

Provinciaal
Adviesteam
transitie
veehouderij

5

o.

tot en met 2021 75 miljoen

5

5

5

5

