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Onderwerp Statenbrief: Hoofdlijnenakkoord warme sanering varkenshouderij 
 
Voorgestelde behandeling: ter informatie 
 
 
Geachte dames en heren, 
 
 
Inleiding 
 
Essentie / samenvatting 
Het Rijk heeft in het regeerakkoord 200 miljoen euro beschikbaar gesteld voor een warme sanering van de 
varkenshouderij in gebieden met een hoge veedichtheid met als doel de kwaliteit van de leefomgeving in deze 
gebieden te verbeteren. In combinatie met deze sanering wordt een stimuleringsprogramma voor verduurzaming 
van de blijvende bedrijven uitgevoerd. In bijgaand Hoofdlijnenakkoord Warme Sanering Varkenshouderij staan 
afspraken hoe het Rijk in samenwerking met de provincies Brabant, Limburg, Gelderland, Overijssel en Utrecht, 
gemeenten en de varkenshouderijsector uitvoering wil geven aan deze warme sanering. 
 
 
Voorgeschiedenis 
Het Rijk heeft in het regeerakkoord 200 miljoen euro beschikbaar gesteld voor een warme sanering van de 
varkenshouderij in gebieden met een hoge veedichtheid met als doel de kwaliteit van de leefomgeving in deze 
gebieden te verbeteren. De bespreking van dit actiepunt uit het regeerakkoord in de Tweede Kamer heeft 
geresulteerd in de afspraak dat de beschikbare 200 miljoen euro niet alleen besteed zal worden aan sanering van 
de varkenshouderij, maar dat 60 miljoen hiervan besteed zal worden aan innovatie en verduurzaming van zowel 
varkensbedrijven, pluimveebedrijven als geitenhouderijen. Ook is afgesproken dat de varkensrechten van de 
varkensbedrijven die meedoen aan de vrijwillige beëindigingsregeling worden opgekocht door het Rijk en worden 
doorgehaald. Op die manier heeft de beëindigingsregeling een maximaal effect en wordt verplaatsing van de 
problematiek voorkomen. De regeling zal worden uitgevoerd in de concentratiegebieden Zuid en Oost uit de 
meststoffenwet (de voormalige reconstructiegebieden). Hieronder vallen delen van de provincies Brabant, 
Limburg, Gelderland, Overijssel en Utrecht. In het voorjaar van 2018 heeft de minister van LNV enkele 
overleggen gehad met de provincies, de Vereniging van Nederlandse Gemeenten en de varkenshouderijsector 
over de uitgangspunten en hoofdlijnen voor de sanering en verduurzaming van de varkenshouderij. Een 
belangrijk discussiepunt wat betreft de rol van de provincies was de wens van LNV en de varkenshouderijsector 
dat de provincies geld beschikbaar zouden stellen voor een sloopregeling voor varkensstallen. De provincies 
hebben gezegd niet op voorhand geld beschikbaar te willen stellen voor een sloopregeling. De provincies zullen 
er wel voor zorgen dat de sanering van de varkenshouderij niet leidt tot verrommeling in het landelijk gebied en 
zullen de functiewijzing op de locaties van gesaneerde varkensbedrijven faciliteren; bijvoorbeeld door Ruimte 
voor Ruimte regelingen. In Utrecht zal de opgave om te komen tot een passende vervolgfunctie van vrijkomende 



 

  

locaties van voormalige varkensbedrijven deel uitmaken van het al ingezette beleid en besluitvorming voor 
Vrijkomende Agrarische Bebouwing (VAB). Ook besluitvorming over eventuele sloopregelingen en/of regelingen 
voor asbestverwijdering vindt plaats binnen het VAB beleidsspoor. Voor de verduurzaming van de veehouderij  
zullen de provincies de beschikbare budgetten zoals POP3 optimaal inzetten. 
 
De overleggen van de minister van LNV met de provincies, VNG en de varkenshouderijsector hebben op 6 juli 
2018 geresulteerd in het Hoofdlijnenakkoord Warme Sanering Varkenshouderij (zie bijlage). 
 
Meetbaar / beoogd beleidseffect 
De warme sanering van de varkenshouderij in combinatie met verduurzaming van de blijvende bedrijven zal 
leiden tot een vermindering van geuroverlast en vermindering van gezondheidsrisico’s door ammoniak, fijnstof en 
andere emissies in gebieden met een hoge veedichtheid. De kwaliteit van de leefomgeving wordt zo verbeterd.  
Pas na openstelling van de beëindigingsregeling zal duidelijk worden hoeveel varkensbedrijven van deze 
vrijwillige regeling gebruik zullen maken. Een ruwe schatting is dat het in totaal om 200 tot 300 bedrijven zal gaan, 
waarvan ongeveer de helft in Brabant. In Utrecht zal het waarschijnlijk om niet meer dan 5 á 10 bedrijven gaan. 
 
 
Financiële consequenties 
 
Het Hoofdlijnenakkoord heeft geen directe gevolgen voor de provinciale financiën. De kosten voor de 
beëindigingsvergoeding en de opkoop van varkensrechten worden door het Rijk gedragen. De opgave om te 
komen tot een passende vervolgfunctie of sanering van vrijkomende varkensbedrijven zal deel uitmaken van het 
al ingezette algemene beleid en besluitvorming voor VAB. Ook besluitvorming over eventuele sloopregelingen 
en/of regelingen voor asbestverwijdering vindt plaats binnen het VAB beleidsspoor. 
 
Vervolgprocedure/voortgang 
 
In de komende maanden zal het Rijk in overleg met provincies, gemeenten en de varkenshouderijsector de 
saneringsregeling voor de varkenshouderij en de regelingen voor verduurzaming van de veehouderij verder 
uitwerken (o.a. selectiecriteria, uitgangspunten voor berekening van de hoogte van de vergoeding). De eerste 
tranches van de regelingen zullen in begin 2019 worden opengesteld. 
 
Concreet voorliggende vraag aan statencommissie / Provinciale Staten 
  
Kennis te nemen van deze brief en bijlage. 
 
 
 
 
Gedeputeerde Staten van Utrecht, 
 
 
De voorzitter, 
 
  
De secretaris,  
 


