Veel gestelde vragen over saneringsregeling varkenshouderijen aan
provincie Noord Brabant (Versie 12 juli 2019)
1. Welke inzet wordt er van de gemeenten verwacht in het kader van de saneringsregeling
varkenshouderij (SrV)
Het ministerie van LNV is verantwoordelijk voor het toezicht op en de handhaving van de
voorwaarden en verplichtingen die rechtstreeks volgen uit de SrV. Gemeenten blijven op grond van
hun bevoegdheden verantwoordelijk voor het vigerende omgevings- en milieurecht, ook voor wat
betreft de locaties en inrichtingen die op grond van de SrV een beëindigingssubsidie ontvangen. In de
bijlage vindt u een handzaam overzicht van alle handelingen voor gemeenten die volgen uit de
regeling. Dit overzicht is afkomstig van de ODZOB.

2. Mag een gemeente ook extra financiële steun verlenen.
Jazeker, de Minister vraagt de gemeenten en provincies flankerend beleid te voeren om
varkenshouders te helpen bij sloop en herbestemmen. Omdat elke situatie anders is, hebben de VNG
en de vijf provincies met de Minister afgesproken geen generiek flankerend beleid te maken, maar
voor elke deelnemer afzonderlijk maatwerk te leveren.

3. Hoe weet ik welke bedrijven in mijn gemeenten meedoen aan de regeling SrV
Afgesproken is dat RVO de gemeenten op de hoogte brengt van zowel varkenshouders die een
beschikking krijgen voor deelname als afwijzing. De provincie stimuleert dat gemeenten actief
contact opnemen met varkenshouderijen die om welke reden dan ook een afwijzingsbeschikking
hebben ontvangen. Wellicht dat deze bedrijven op een andere manier, al dan niet met tussenkomst
van VABIMPULS en het pakket van ondersteunende maatregelen van de provincie, geholpen kunnen
worden bij het stoppen.

4. Kunnen gemeenten financiële tegemoetkoming krijgen bij werkzaamheden SrV?
De Minister heeft toegezegd hier 10 mln voor opzij te leggen. Geprobeerd wordt het bedrag te
verdelen naar gemeenten naar rato van het aantal bedrijven dat daadwerkelijk subsidie krijgt vanuit
de SrV. Dit moet nog verder vorm krijgen. Als hier duidelijkheid over is wordt u hierover
geïnformeerd.

5. Welke hulp kan de ontwikkelingsmaatschappij Ruimte voor Ruimte (ORR) gemeenten
bieden bij het saneren van veehouderijlocaties?
De ORR kan bijdragen aan de saneringsopgave van leegkomende bebouwing bij stoppende
veehouders. Om een goede afweging van de saneringsopgave te maken, is het belangrijk te melden
dat een varkenshouder die meedoet aan de SrV niet kan meedoen met de Ruimte voor Ruimteregeling vanwege de anti-dubbeltelbepaling in die regeling.
Met tussenkomst van de ORR bestaan er echter wel mogelijkheden om actuele
saneringsvraagstukken op te lossen. Bijvoorbeeld voor het bouwen van woningen in

bebouwingsconcentraties in het buitengebied waardoor er, in overleg, ook
financieringsmogelijkheden kunnen ontstaan om elders leegkomende bebouwing te slopen. Denk
hierbij bijvoorbeeld aan een gecombineerde ontwikkeling van RvR-woningen in combinatie met
reguliere woningen. De opbrengst van de reguliere woningen kan de gemeente inzetten om
leegkomende bebouwing te slopen, de opbrengst van de RvR-woningen zijn gericht op het terug
verdienen van geïnvesteerde sloopvergoedingen door de provincie in 2001. In overleg met de ORR en
provincie zijn ook andere constructies denkbaar.
De inzet van de ORR is breed en kan helpen bij actuele saneringsvraagstukken. Het gaat daarbij niet
alleen om leegkomende opstallen bij stoppende varkenshouders vanwege de Rijksregeling sanering
varkenshouderij (SrV) maar ook bij andere veehouders die stoppen en die niet zelf mee (kunnen)
doen aan de ruimte voor ruimte regeling. In toenemende mate wordt de ORR gevraagd om niet
alleen op individueel niveau (van één agrarisch bedrijf) behulpzaam te zijn, maar om op
gebiedsniveau c.q. gemeentelijk niveau te helpen de problematiek aan te pakken. Er wordt dan een
portefeuille gecreëerd van woningbouw en sanering van veehouderijen. En wellicht ontstaan er
mogelijkheden om op het niveau van de regio’s dit soort afspraken te maken. De sanering van de
veehouderijen vindt dan plaats in de plattelandsdorpen, terwijl de woningbouw opgave met en via
de ORR gerealiseerd wordt in de verstedelijkte gebieden, daar waar de vraag naar woningbouw het
hoogst is. De ORR levert daarbij een bijdrage aan verschillende type woningen (waaronder ook
tweekappers en sociale woningbouw) en is dus niet alleen gericht op vrije sector kavels.
Bij vragen of voor een verkennend gesprek kan u rechtstreeks contact opnemen met de heer Van de
Kerkhof, directeur van de ORR: 073--6154959.

6. Welke combinaties met provinciale instrumenten en regelingen kan een deelnemer aan
de SrV allemaal maken.
Het loont de varkenshouder ook te oriënteren op provinciale regelingen die kunnen worden ingezet
bij een vrijkomende agrarische locatie in combinatie met sloop. Naast de inzet van de
Ontwikkelingsmaatschappij Ruimte voor Ruimte (zie hierboven) kan gedacht worden aan regelingen
als Stalderen of Stal eraf, zon erop. Op www.sloopschakel.nl kan een varkenshouder informatie
vinden over alles wat er komt kijken bij sloop van lege stallen en de verwijdering van asbestdaken. De
varkenshouder kan hier ook berekenen wat het slopen van de stal(len) kost. Indien de ondernemer
hulp zoekt bij de zoektocht naar een passende herbestemming kan ook hiervoor VABIMPULS worden
ingeschakeld.

7. Hoe lang kunnen de meters bij sloop worden vastgehouden voor stalderen?
Deelnemers aan de SrV kunnen ook stalderen. Voorwaarden is wel dat de stalderingsmeters voldoen
aan de eis dat de stallen op 17 maart 2017 en de drie voorafgaande jaren legaal en onafgebroken in
gebuik waren. Voor stalderen is nu geen eindtermijn in de verordening opgenomen. Deze meters
blijven dus ook na sloop inzetbaar. Indien de stalderingsmeters door een potentiële uitbreider zijn
gekocht maar achteraf toch niet voor die uitbreiding worden ingezet, dan zijn de stalderingsmeters
ook weer verhandelbaar. Dit loopt dan wel via het provinciale stalderingsloket.

8. Kan de provincie aan de voorkant meedenken bij het zoeken naar passende
herbestemmingen en inzet van ondersteunende maatregelen
Je kan als gemeente sowieso gebruik maken van je normale kanalen. In veel gemeenten is aanvullend
daarop een ondersteuningsnetwerk actief waar medewerkers van de provincie in meedraaien. Deze
mensen kunnen de verbinding leggen met de provincie over herbestemmingen en de inzet van
ondersteunende maatregelen. Is er nog geen ondersteuningsnetwerk in je gemeente actief, dan kan
je contact opnemen met Hans van Dommelen: hvdommelen@brabant.nl of 06-18303283.

9.

Kan de overheid veehouders die stoppen ook helpen bij het zoeken naar een nieuwe
baan?

Samen met de ZLTO is hiervoor “Van Werk naar Werk” opgezet om gestopte veehouders inclusief
hun personeel te begeleiden naar een nieuw arbeidsmarktperspectief. Het programma loopt al en de
deelnemers zijn enthousiast. Het programma staat ook open voor niet ZLTO-leden. Meer informatie
vind u op https://www.zlto.nl/nieuw-toekomstperspectief.

