Beleid
• Per 1-1-2022 moeten stallen van 15
(varkens, pluimvee, geiten) of 20 jaar
(rundvee) voldoen aan de Verordening
natuurbescherming
• Voor 1-1-2020 vergunbare aanvraag
indienen

Eisen geiten
1) aantal dieren = totaal C1 +C2 + C3
2) biologisch is vrijgesteld
Aantal dieren 1, 2)

Streefwaarde

Eis t/m 31-122019

Eis 1-1-2020 t/m
31-12-2023

Eis 1-1-2024 t/m
31-12-2027

Eisen vanaf 1-1-2028

%

kg

%

kg

%

kg

%

kg

%

kg

< 500 dieren

0%

1,9

0%

1,9

0%

1,9

0%

1,9

0%

1,9

>= 500 dieren

85 %

1,9

70 %

0,6

70 %

0,6

85 %

0,29

85 %

0,29

< 500 dieren

0%

0,8

0%

0,8

0%

0,8

0%

0,8

0%

0,8

>= 500 dieren

85 %

0,8

70 %

0,24

70 %

0,24

85 %

0,12

85 %

0,12

< 500 dieren

0%

0,2

0%

0,2

0%

0,2

0%

0,2

0%

0,2

>= 500 dieren

85 %

0,2

70 %

0,06

70 %

0,06

85 %

0,03

85 %

0,03

C1

C2

C3

stimuleren innovatie
stalsystemen
Jos van Lent

Doel:
Bevorderen innovatieve stalsystemen

Kenmerken:
• Aanpak bij de bron i.p.v. end op pipe
• Integraal: minder ammoniak, geur, fijnstof, methaan, ziektekiemen
• En bij voorkeur gunstig voor: brandveiligheid, gezondheid mens en
dier, dierenwelzijn, geluid, emissies, methaan en endotoxines,
energieverbruik, anticipatie op mestbewerking, hergebruik materialen,
efficiënte bedrijfsvoering, sluiten kringlopen

Hoe stimuleren we innovaties in
stallen?
Taskforce Toekomstbestendige Stallen: FME, VNO-NCW BrabantZeeland en ZLTO
http://www.omroepbrabant.nl/?news/2759621093/Brabant+moet+ko
ploper+duurzame+stallen+worden+ondernemers,+boeren+en+prov
incie+slaan+handen+ineen.aspx
Subsidieregeling ‘validatiemetingen’ bij open innovatie.
https://brabant.nl/Applicaties/Producten/Transitie_veehouderijen__V
alidatiemeting_innovatieve_stalsystemen_subsidie_17922.aspx
Subsidieregeling ‘firstmovers en jonge veehouders’
https://www.brabant.nl/applicaties/producten/transitie_veehouderije
n__stalsystemen_first_movers_en_jonge_veehouders_subsidie_18
499

Hoe stimuleren we innovaties in
stallen?
Incidentele subsidies voor open innovaties van nieuwe veelbelovende
stalsystemen:
• Keten Duurzaam Varkensvlees (www.stalvandetoekomst.nl)
• Vleeskalveren
• Geiten
• Konijnen
Achtergestelde lening (via eigen bank) voor veehouders die aanpassingen
moeten doorvoeren aan de stallen.
Krediet (risicodragend) voor ontwikkeling van nieuwe stalconcepten
(gesloten innovatie, bv Familievarken).
Kennis delen, partijen bij elkaar brengen.

Hoe blijft u op de hoogte?
• Meldt je aan bij de Whatsapp service van de
provincie
• ZLTO website bevat veel informatie over
stalsystemen
www.zlto.nl/toekomstbestendigestallen

• Website provincie
https://www.brabant.nl/dossiers/dossiers-opthema/platteland/agrofood-in-brabant/versnellingtransitie-duurzame-veehouderij/ondersteunendemaatregelen/innovatieve-stalsystemen

stimuleren innovatie
stalsystemen
Jos van Lent

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

Firstmovers
• € 2.500.000,- (plus € 1.500.000,- ‘jonge veehouderij’ regeling)
• 100 bedrijven (± 20 per diercategorie)
• Max 40 % en/of max 25.000 euro subsidie voor de eerste vijf.
Jonge veehouders max 30.000 en ook meer dan vijf.
Voorwaarden:
• voldoen aan normen Verordening natuurbescherming
• reductie ammoniak, geur, en fijnstof integraal en aan de bron
• Minimaal bijdragen aan twee van de thema’s: beter voor
gezondheid mens en dier, dierenwelzijn, geluid, emissies methaan
en endotoxines, energieverbruik, anticipatie op mestbewerking,
hergebruik materialen, efficiënte bedrijfsvoering, sluiten kringlopen

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

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)
Jonge veehouders ‘helpen’ bij aanvragen POP3 (JOLA)
•
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)

