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Geachte portefeuillehouder Ruimte of Milieu, 

 

Vanaf 25 november kunnen varkenshouders die op 1 of meerdere locaties willen stoppen zich 

aanmelden voor de Subsidieregeling sanering varkenshouderijen (Srv). Deze regeling is sinds 

maandag 14 oktober in te zien, zodat varkenshouders zich kunnen voorbereiden. Om een beroep te 

kunnen doen op de regeling is de betreffende varkenshouder voor een deel afhankelijk van de 

medewerking van de gemeenten en kunnen ze voor advies en begeleiding aankloppen bij hun 

gemeente. Bereid u daarom voor op een beroep die op verschillende onderdelen van uw 

organisatie kan worden gedaan. 

 

De regeling biedt gemeenten de kans om geurhinder als gevolg van varkenshouderijen naar 

nabijgelegen woningen te verminderen. Daarom informeren wij u in deze brief over: 

• De regeling op hoofdlijnen 

• Wat van gemeenten wordt verwacht 

• Ondersteuning voor gemeenten ten behoeve van deze regeling 

  

De regeling op hoofdlijnen 

Totstandkoming 

In juli 2018 heeft het Rijk met de VNG, de ketenpartijen uit de coalitie Vitale Varkenshouderij en de 

provincies (Noord-Brabant, Limburg, Gelderland, Overijssel en Utrecht) 7 hoofdlijnen vastgelegd. 

Het doel van dit Hoofdlijnenakkoord is om te komen tot een vitalere sector door de meest urgente 

gezondheids- en leefomgevingsrisico’s als gevolg van varkenshouderijen aan te pakken en 

anderzijds een forse stimulans te geven aan een verdere verduurzaming van de veehouderij.  

 

Aan de portefeuillehouders Milieu en Ruimte 

van gemeenten in de concentratiegebieden 

zuid en Oost van de meststoffenwet 
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Op 10 oktober 2019 is het eerste actiepunt dat daaruit voort is gekomen, bekendgemaakt: de 

‘Subsidieregeling sanering varkenshouderij’ (Srv). In de voorbereiding is naar voren gekomen dat 

varkenshouders tijd nodig hebben om een zorgvuldige afweging te maken. Daarom gaat de 

regeling pas op 25 november open. 

 

Proces  

De regeling is alleen van toepassing voor varkenshouderijen met locaties binnen de zogenaamde 

concentratiegebieden (provincies Noord-Brabant, Limburg, Gelderland, Overijssel en een deel van 

Utrecht). Varkenshouder die voor de regeling in aanmerking willen komen, kunnen hun 

subsidieaanvraag indienen in de periode van 25 november 2019 tot en met 15 januari 2020. Zij 

kunnen zich aanmelden via https://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/sanering-varkenshouderijen 

(RVO). Indien in uw gemeente een aanmelding wordt ingediend dan wordt u door de RVO daarover 

geïnformeerd; zowel over ingediende verzoeken als over de toewijzing of afwijzing daarvan. Zowel 

de RVO als de VNG hebben van nagenoeg alle gemeenten in de concentratiegebieden een 

ambtelijk contactpersoon waarmee relevante informatie wordt gedeeld.  

 

Rol van gemeenten 

Voor en tijdens openstelling 

Geïnteresseerde varkenshouders kunnen via hun gemeente meer informatie en begeleiding 

vragen. Die vragen kunnen gaan over regelgeving, bijvoorbeeld wat betreft sloop en 

herbestemming. Bovendien is het van belang om oog te hebben voor het sociale aspect, zoals 

begeleiding naar ander werk. 

 

Bij toekenning 

Varkenshouders zijn bij deelname aan de subsidieregeling verplicht hun stallen te slopen. In veel 

gevallen volstaat hierbij een melding. Mocht een sloopvergunning wel noodzakelijk zijn dan is het 

aan de gemeente, als bevoegd gezag, om gebruik te maken van de in deze zomer aangepaste 

rekentool Aerius, waarmee veel kleine projecten kunnen doorgaan.  

 

Voor deelname aan de regeling is het noodzakelijk dat de gemeente het verzoek tot herbestemming 

in behandeling neemt. Een definitief besluit tot herbestemming hoeft er nog niet te zijn. Intensieve 

veehouderij mag volgens de regeling niet meer op de aangemelde locatie, maar overige initiatieven 

die binnen het gemeentelijke ruimtelijke beleid passen, zijn in principe mogelijk. Als hierdoor 

stikstofdepositie wordt veroorzaakt, is toestemming van het bevoegd gezag nodig.  

 

Tijdspad 

Een succesvolle uitvoering van deze regeling houdt nauw verband met het tijdig uitvoeren van 

bepaalde werkzaamheden voor gemeenten. Zo is de termijn voor het afgeven van de verklaring dat 

aan een bestemmingswijziging meegewerkt gaat worden, gesteld op 8 maanden na toewijzing van 

de subsidieverlening. Een compleet uitgewerkte tijdlijn voor de varkenshouders vindt u hier: 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/veehouderij/duurzame-varkenshouderij/tijdlijn-

subsidieregeling-sanering-varkenshouderij 

 

Er wordt op dit moment gewerkt aan een stappenplan. Het stappenplan schetst de kritische punten 

in het proces en de rol die u als gemeente daarin vervult. Zodra het stappenplan gereed is, wordt 

het gedeeld met de ambtelijke contactpersonen van uw gemeente. 

 

https://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/sanering-varkenshouderijen
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/veehouderij/duurzame-varkenshouderij/tijdlijn-subsidieregeling-sanering-varkenshouderij
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/veehouderij/duurzame-varkenshouderij/tijdlijn-subsidieregeling-sanering-varkenshouderij
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Ondersteuning voor gemeentelijke uitvoering 

Indien in uw gemeente aan één of meerdere varkenshouderijlocaties subsidie wordt toegekend dan 

kunt u een beroep doen op het budget van 10 miljoen dat het ministerie van Landbouw, 

Natuurbeheer en Visserij voor de gemeentelijke uitvoering beschikbaar gaat stellen. Deze middelen 

zijn bestemd voor de juridisch/technische uitvoering (vergunningverlening, toezicht, handhaving, 

bestemmingswijziging, meldingen, asbest, bodem, soortenbescherming) en voor flankerend beleid 

om het proces van deelname te begeleiden (ondersteuningsnetwerken, erfcoaches, etc.) 

 

De regeling voor dit budget wordt op dit moment nog uitgewerkt door de RVO. De strekking van de 

regeling zal ongeveer de volgende zijn: 

 

• Een van de vereisten om in aanmerking te komen voor een deel van het budget is dat 

gemeenten de noodzakelijke capaciteit en de deskundigheid gezamenlijk organiseren (bijv. 

een ecoloog die nodig is voor soortenbescherming, of expertise vanwege 

archeologie/cultuurhistorie, bodem en asbest).  

 

• De toekenning van de subsidie wordt gekoppeld aan resultaat, in twee stappen: 
o na 8 maanden als de deelnemende varkenshouder alle stukken heeft overlegd, 

waaronder de nodige documentatie vanuit de gemeente (controle of bedrijf voldoet 
aan besluit emissiearme huisvesting, intrekken vergunningen Wabo evt. Wnb, 
verklaring dat bestemmingswijziging in behandeling is genomen, etc.). 

o na 14 maanden als de deelnemende varkenshouder de documentatie oplevert 
waarbij blijkt dat de sloop is afgerond volgens de geldende regels. 

  

Over de definitieve versie van de regeling zullen wij de ambtelijke contactpersoon van uw gemeente 

later informeren. 

  

Voor nadere informatie over deze regeling verwijzen wij u naar: 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/veehouderij/duurzame-varkenshouderij/subsidieregeling-

sanering-varkenshouderij 

 

Voor vragen over de inhoud van de regeling verwijzen wij u naar de Rijksdienst voor Ondernemend 

Nederland RVO. 

 

Meer informatie  

Voor meer informatie over de voortgang kunt u contact opnemen met Nicole van Eeden. Zij is 

bereikbaar op het telefoonnummer (070) 3738393 of per e-mail: nicole.vaneeden@vng.nl. 

 

Met vriendelijke groet, 

Vereniging van Nederlandse Gemeenten 

 

J. Kriens 

Algemeen directeur 
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