Tijdlijn Subsidieregeling sanering varkenshouderij (Srv)
Het kabinet wil de varkenshouderij verduurzamen en geuroverlast van varkenshouderijen in veedichte gebieden
verminderen. Eén van de maatregelen die minister Schouten (Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit) daarvoor
neemt, is een subsidieregeling voor varkenshouders die veel geuroverlast veroorzaken en die willen stoppen met
hun varkenshouderij. Deze tijdlijn geeft een overzicht van de ontwikkelingen die hebben geleid tot de
subsidieregeling en de stappen die varkenshouders moeten nemen bij deelname aan de subsidieregeling.

Tijdlijn Subsidieregeling sanering varkenshouderijen (SRV)
2017
10 oktober 2017

Regeerakkoord
In het Regeerakkoord Vertrouwen in de Toekomst staat dat het kabinet
gezondheids- en leefomgevingsrisico’s in gebieden met een zeer hoge
veedichtheid gaat verminderen. Hiervoor is €200 miljoen gereserveerd.

2018
Juni 2018

Kamerbrief en Hoofdlijnenakkoord
Minister Schouten informeert de Tweede Kamer in een kamerbrief en
presenteert het Hoofdlijnenakkoord (HA). Hierin beschrijft zij haar voorstel voor
het verduurzamen van de varkenshouderij. De subsidieregeling voor het
saneren van varkenshouderijen moet varkenshouders ondersteunen die willen
stoppen met hun varkenshouderij. Hiervoor is €120 miljoen gereserveerd. Voor
de investeringen in innovatieve stal- en houderijsystemen is €60 miljoen
voorzien. De overige €20 miljoen is gereserveerd voor de uitvoering.

2019
Januari 2019

Kamerbrief
In deze Kamerbrief zijn een aantal uitgangspunten en hoofdlijnen van de
Subsidieregeling sanering varkenshouderijen (Srv) benoemd. Bijvoorbeeld het
vrijwillige karakter van de regeling, het inzetten van een selectiecriterium
gebaseerd op het doel – geuroverlast verminderen – en het uitsluiten van
gedoogstoppers.
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Daarnaast wordt aangegeven dat het maatregelen voor verduurzaming en
innovatie worden uitgewerkt in een innovatie- en investeringsprogramma.
Hiervoor neemt de Coalitie Vitalisering Varkenshouderij (CoViVa) het voortouw.

30 april 2019

De Kamerbrief, Concept-Saneringsregeling en Nota van toelichting
Op 29 april 2019 presenteert minister Schouten de concept-saneringsregeling.
Hierin staat omschreven dat varkenshouders die geuroverlast veroorzaken en
die willen stoppen een marktconforme financiële vergoeding kunnen
ontvangen voor het varkensrecht, naast een vergoeding voor het waardeverlies
van de stallen. De regeling richt zich specifiek op het concentratiegebied waar
de meeste varkens worden gehouden. In de concept-saneringsregeling kunt u
bekijken of u in aanmerking komt voor deelname aan de Srv en hoeveel subsidie
u ontvangt.

1 – 31 mei 2019

Internetconsultatie
De conceptregeling en nota van toelichting worden aangeboden voor publieke
internetconsultatie. U kunt tot en met 31 mei reageren op het voorstel van de
minister. Op de website www.internetconsultatie.nl ziet u na sluiting van de
internetconsultatie ook wat er met de reacties wordt gedaan.

Juni 2019

Subsidieregeling is definitief
De regeling is gepland om in juni 2019 definitief te maken en te publiceren.

15 augustus 2019

Opening inschrijfperiode subsidie
Per 15 augustus 2019 kunt u zich aanmelden voor de subsidieregeling. Dat kan
gedurende zes weken via de website van RVO. Welke informatie hiervoor moet
worden aangeleverd, is te vinden op de website van RVO vanaf juni 2019.

Eind september 2019

Sluiting inschrijfperiode subsidie

Eind september

Beoordeling aanmeldingen

t/m

RVO beoordeelt de ingediende subsidieaanvragen.

Eind december 2019
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Eind december 2019

Uitgifte beschikkingen
Eind december 2019 ontvangt u een beschikking met daarin een antwoord of u
deel kunt nemen aan de subsidieregeling of niet.
RVO vraagt bij positieve beschikking om een getekend contract terug te sturen
waarin u aangeeft deel te willen nemen aan de subsidieregeling en akkoord te
gaan met de voorwaarden. Dit contract moet binnen acht weken terug worden
gestuurd. Ook wordt u gevraagd om een bericht van uw gemeente mee te
sturen, waarin deze bevestigt de milieuvergunning in te trekken op het moment
dat u daadwerkelijk stopt met uw varkenshouderij.

2020
Januari 2020

Start afbouwen varkenshouderij
Heeft u bericht gehad dat u mag deelnemen aan de subsidieregeling, dan gaat
de afbouwperiode van de varkenshouderij in

Januari 2020

Eerste voorschot: 10% subsidie
Gelijktijdig met de start van deze afbouwperiode ontvangt u de eerste 10% van
het totale subsidiebedrag.

Augustus 2020

Definitief stoppen met de varkenshouderij
Na acht maanden dient u daadwerkelijk gestopt te zijn met uw varkenshouderij.
Dit betekent onder andere dat alle dieren de stal uit moeten zijn, de mestkelders
leeggeruimd moeten zijn en de milieuvergunning ingetrokken moet zijn.

Augustus 2020

Tweede voorschot: 70% subsidie
Als u voldaan heeft aan de voorwaarden die bij deze fase horen, ontvangt u het
tweede subsidievoorschot van 70%.

2021
Februari 2021

Sloop van gebouwen
Na de periode van acht maanden afbouw heeft u zes maanden de tijd om de
gebouwen die gebruikt zijn voor de varkenshouderij te (laten) slopen.
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Februari 2021

Laatste subsidiebetaling: 20%
Op het moment dat de gebouwen daadwerkelijk gesloopt zijn, ontvangt u het
laatste subsidiepercentage van 20%.
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