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Q&A’s sluiting aanmeldperiode Srv (15 jan 2020) 
 

Hoeveel varkenshouders hebben zich aangemeld voor de subsidieregeling en 

zijn dit er meer of minder dan verwacht? 

Er zijn 503 aanmeldingen voor de Subsidieregeling sanering varkenshouderijen. Dat zijn 

meer aanmeldingen van locaties dan het subsidieplafond toelaat. Er zal daarom 

gerangschikt worden. De locaties met de grootste geuroverlast komen het eerst in 

aanmerking voor subsidieverstrekking.  

Is er een max aan het aantal deelnemers dat gebruik kan maken van de 

regeling? 

Ja. Het was de inschatting dat, binnen het beschikbare budget van € 180 miljoen euro, 

ruimte is om aan circa 300 varkenshouders een subsidie te verstrekken. In de praktijk 

moet nu door RVO.nl worden bezien welke bedrijven het eerst in aanmerking komen voor 

subsidie op basis van de ‘geurscore’.     

Wanneer weten varkenshouders of ze de subsidie krijgen toegewezen of niet?  

In principe worden varkenshouders binnen 13 weken na de sluitingsdatum (15 januari) 

geïnformeerd over het al dan niet toekennen van de subsidie. Het kan zijn dat in 

sommige gevallen meer tijd nodig is om de juiste geurscore te berekenen. In dat geval 

kan het bericht over toekenning later komen. Is dat het geval, dan worden 

varkenshouders hierover door RVO.nl geïnformeerd.  

Wat gebeurt er met de varkenshouders die wel willen stoppen maar geen 

subsidie krijgen via de Srv?  

Eerst wordt bekeken aan welke varkenshouders we de subsidie kunnen toekennen. Ook 

spannen we ons maximaal in om ook voor de varkenshouders die zich wel hebben 

aangemeld, maar geen subsidie krijgen toegewezen, een oplossing te vinden. Er is een 

bedrag van 180 miljoen gereserveerd. Er wordt, zoals minister Schouten al aangaf, 

maximaal gekeken wat er gedaan kan worden. 

Wordt deze regeling nog een keer opengesteld, bijvoorbeeld voor heel 

Nederland of alle sectoren? 

Dat is nu nog niet aan de orde. We richten ons eerst op het goed uitwerken van deze 

regeling.  

Op welke manier draagt deze regeling bij aan een oplossing voor de 

stikstofcrisis? 

De (vrijwillige) sanering van de varkenshouderij, levert een maximale stikstof-reductie 

op van circa 10 mol/ha/jr. Daarnaast is deze subsidieregeling een voorbeeld van een 

gebiedsgerichte aanpak waarbij gericht ingezet wordt op maatregelen daar waar ze nodig 

zijn en het meeste effect hebben.  

Hoeveel varkens komen er nu minder in Nederland? 

Het aantal varkens zal naar verwachting met 7 tot 10% afnemen. 

Wanneer zien we de eerste resultaten, zoals het verminderen van geuroverlast? 
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Varkenshouders die deelnemen aan deze regeling, zullen in het voorjaar van 2020 

beginnen met het afbouwen van de varkenshouderij. Daar krijgen zij voldoende tijd voor: 

begin 2021 moet de varkenshouderij definitief gestopt zijn, dieren en mest afgevoerd, en 

krijgt de varkenshouderij het grootste deel van de subsidie (70%) uitbetaald. In het 

voorjaar van 2021 moeten de gebouwen gesloopt zijn. Rond deze tijd verwachten we ook 

de eerste resultaten m.b.t. verminderde geuroverlast.  

Wat zijn de maatregelen voor varkenshouders die niet willen stoppen, maar die 

wel teveel stikstof produceren?  

Deze varkenshouders kunnen de stikstofuitstoot van hun varkenshouderij verminderen 

door maatregelen te nemen zoals het aanpassen van veevoer, waardoor de ammoniak 

uit mest en urine afneemt.  

Wat kan een boer nu direct doen om te verduurzamen?  

Op korte termijn, namelijk in het voorjaar van 2020, worden twee nieuwe subsidies 

opengezet. Dit zijn subsidies om veehouders te ondersteunen bij het verduurzamen van 

hun bedrijven. Hiervoor is in de periode van 2020-2030 €112 miljoen euro beschikbaar 

vanuit zowel het Hoofdlijnenakkoord als het Klimaatakkoord.   

Het landbouwcollectief heeft aangekondigd een zaak aan te spannen over het 

benutten van de vrijgekomen stikstofruimte door de warme sanering. Wat 

betekent dat voor deze regeling?  

LNV neemt de aankondiging voor kennisgeving aan en wacht de stappen van het 

landbouwcollectief af. Tot op heden zijn deze stappen niet bekend.    

Mogen ondernemers die zich laten uitkopen het uitgekeerde bedrag gebruiken 

om te emigreren en elders een nieuwe start te maken?  

Als de varkenshouder aan de verplichtingen heeft voldaan (definitief stoppen van de 

bedrijfslocatie, dieren en mest opruimen) dan kan hij de vergoeding naar eigen 

inzicht  gebruiken. Binnen Nederland betekent dat dat zij niet elders in Nederland een 

varkenshouderij mogen starten. Wel zal staking van de bedrijfslocatie uiteraard eerst 

(fiscaal) moeten worden afgewikkeld in Nederland.   

 

 


