
Vanuit de samenleving is er een groeiende roep om het leefklimaat rondom veehouderij
bedrijven in veedichte gebieden te verbeteren. Het gaat hier primair om varkensbedrijven 
met een grote geurimpact op omwonenden in de concentratiegebieden Zuid en Oost van de 
Meststoffenwet. De geuroverlast zorgt voor aantasting van het leefklimaat, maatschappelijke 
onrust en heeft daarmee ook een negatieve invloed op de waardering van de sector. Met 
een goede zorg voor de leefomgeving voorkomt de varkenshouderij dat omwonenden van 
varkensbedrijven, varkenshouders en hun medewerkers nadelige effecten ondervinden van 
het houden van varkens. Hiermee vermindert ook de stikstofemissie van varkensbedrijven op 
kwetsbare natuurgebieden. 

Opgaven en doelstellingen

Twee sporenaanpak: sanering en innovatie

1.  Saneren van bedrijfslocaties die geuroverlast veroorzaken 
in de regio’s Zuid en Oost. Het Ministerie van LNV heeft 
hiervoor de Subsidieregeling sanering varkenshouderijen 
(Srv) opgesteld. De Srv wordt ondersteund door 
flankerend beleid vanuit provincies en gemeenten. 
Deelnemende varkenshouders ontvangen een vergoeding 
voor de varkensrechten en een vergoeding voor het 
waardeverlies van stallen die worden gesloopt.  

2.  Systeeminnovaties en het ontwikkelen van nieuwe 
stalsystemen met brongerichte emissiebeperkende 
maatregelen in bestaande en nieuwe stallen om de 
uitstoot van milieubelastende stoffen zoals ammoniak, 
broeikasgassen, geur en fijnstof verder te reduceren. Er 
worden nieuwe stalconcepten ontwikkeld, die passen bij 
een diervriendelijke houderij, bij de wensen van de markt 
en consument en die een brandveilige leefomgeving 
garanderen. Dit draagt tevens bij aan het behalen van 
milieu- en klimaatdoelen en de circulaire economie.
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Acties en investeringen

Actie Trekker Budget

Saneringsregeling Ministerie van LNV € 180.000.000,-

Flankerend beleid saneringsregeling Gemeenten en provincies Nader te bepalen

Emissiebeperkende maatregelen in bestaande 
stallen en mestsystemen

Coalitie Vitale Varkenshouderij en Ministerie van LNV € 15.000.000,- Rijk 
+ bijdrage CoViVa*

Emissiebeperkende maatregelen in  
nieuwe stalsystemen

Coalitie Vitale Varkenshouderij en Ministerie van LNV € 8.000.000,- Rijk 
+ bijdrage CoViVa*

Bepalen emissie reducerend effect van nieuwe 
brongerichte maatregelen in stallen

Coalitie Vitale Varkenshouderij en Ministerie van LNV € 7.000.000,- Rijk + 
bijdrage CoViVa*

Ondersteuning first movers bij investeren 
in nieuwe brongerichte emissiebeperkende 
maatregelen

Coalitie Vitale Varkenshouderij en Ministerie van LNV € 10.000.000,- Rijk 
+ bijdrage CoViVa*

* CoViVa stelt € 2.000.000,- beschikbaar voor de uitvoering van het programma en reserveert € 24.000.000,- voor een revolverend fonds voor de uitrol van effectieve systemen.
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Programma Vitale Varkenshouderij
De ambitie ‘Goede zorg voor de leefomge-
ving’ is één van vijf ambities voor een vitale 
varkenshouderij. Met de vijf ambities wil 
de varkenshouderij zich de komende jaren 
verder ontwikkelen tot een duurzame top-
sector. Een sector die zorg draagt voor een 
vitale leefomgeving, een gezond milieu en 
goede voeding. Een sector die mondiaal 

koploper is in duurzaam circulaire land-
bouw en zich met een transparante ke-
tenproductie internationaal onderscheidt 
op het gebied van nutriënten- en minera-
lenkringlopen, voedselkwaliteit, gezonde 
dieren, dierenwelzijn en N- / CO2-footprint. 
De Coalitie Vitale Varkenshouderij is ver-
antwoordelijk voor de uitvoering van de 

ambities. Het betreft een ketenbrede sa-
menwerking van Producenten Organisatie 
Varkenshouderij (POV), Rabobank, Vion, 
Agrifirm, ForFarmers, Topigs Norsvin en 
het ministerie van Landbouw, Natuur en 
Voedselkwaliteit. Graag nodigen zij andere 
ketenpartijen en overheden uit om dit plan 
samen met hen ten uitvoer te brengen. 

Meer informatie is te vinden via www.vitalevarkenshouderij.nl

Te verwachten resultaat

     Jaar Saneringsregeling Innovatiespoor

2022 Afgeronde regeling ‘warme 
sanering varkenshouderij’  

Per varkenscategorie 3 tot 5 brongerichte emissiebeperkende stalmaatregelen 
met als minimale emissiereductiedoelstelling per dierplaats (t.o.v. een 
traditionele stal zonder emissiemaatregelen):
• Ammoniak: 75%
• Broeikasgassen: 80%
• Geur: 50%
• Fijnstof en endotoxinen: 30%
•  Stallucht: maximaal 20 ppm ammoniak en 3.000 ppm CO2 
Dit gaat om gemiddelde waarden. Elk bedrijf is uniek en vraagt om maatwerk. 

2025 Toepassing brongerichte emissiebeperkende stalmaatregelen in 22,5% van de 
stallen (7,5% per jaar in periode van 3 jaar), onder voorwaarde van voldoende 
stimuleringsmaatregelen en tijdige beschikbaarheid van vergunningen.

2030 Per varkenscategorie 3 tot 5 brongerichte emissiebeperkende stalmaatregelen 
met als minimale emissiereductiedoelstelling per dierplaats (t.o.v. een 
traditionele stal zonder emissiemaatregelen):
• Ammoniak: 85%
• Broeikasgassen: 90%
• Geur: 70%
• Fijnstof en endotoxinen: 50%
• Stallucht: maximaal 20 ppm ammoniak en 3.000 ppm CO2  
Toepassing brongerichte emissiebeperkende stalmaatregelen in 60% van de 
stallen (7,5% per jaar in periode van 8 jaar), onder voorwaarde van voldoende 
stimuleringsmaatregelen en beschikbaarheid van vergunningen.


