
 1 van 2

STATENBRIEF 
 
 

 
Aan Provinciale Staten 

 

 
 
 

ONDERWERP vaststelling subsidieregeling 
verplaatsing en beëindiging 
veehouderijen Utrecht 

DATUM 14‑03‑2023 
DOCUMENTNUMMER UTSP-1088738041-9830 
VAN Marian Moelands 

TELEFOONNUMMER +31634171842 
E-MAILADRES marian.moelands@provincie-

utrecht.nl 
DOMEIN/OPGAVE LLO 
TEAM NEL 
PORTEFEUILLEHOUDER Sterk 

BIJLAGEN 1. Subsidieregeling verplaatsing en beëindiging veehouderijen Utrecht 
2. Openstellingsbesluit subsidieregeling verplaatsing en beëindiging 

veehouderijen Utrecht 
 

Geachte dames en heren, 
 
Essentie / samenvatting: 
Het belang van een goede instrumentenkoffer voor de aanpak stikstof en de uitvoering van het UPLG is meerdere 
malen benoemd. In dit verband hebben wij besloten om een verplaatsings- en beëindigingsregeling voor 
veehouderijen vast te stellen. Met deze brief wordt u geïnformeerd. 
 
Inleiding: 
De regeling ‘Subsidie verplaatsing en beëindiging veehouderijen’ biedt ons de mogelijkheid om agrarische 
ondernemers financieel te ondersteunen bij verplaatsing of beëindiging van het bedrijf op vrijwillige basis. Met 
behulp van Openstellingsbesluiten kunnen wij sturen op de open te stellen onderdelen van de regeling. Ook is het 
mogelijk om de regeling gebiedsgericht open te stellen. De beëindigingscomponent van de regeling ligt nog ter 
notificatie voor bij de Europese Commissie en kan pas worden opengesteld na goedkeuring. 
Gedurende de openstellingsperiode worden de aanvragen op volgorde van binnenkomst behandeld totdat het 
(voorlopige) subsidieplafond is bereikt. Per aanvraag kan maximaal €500.000 aan subsidie worden uitgekeerd. De 
verwachting is dat de gemiddelde bijdrage €250.000 per aanvraag zal bedragen.  
 
Binnen het programma Agenda Vitaal Platteland bestaat ook een verplaatsingsregeling die primair gericht is op 
realisatie van het Natuurnetwerk. Het is de bedoeling binnen afzienbare termijn tot integratie van beide regelingen 
te komen. Voor de korte termijn is bekeken in hoeverre er overlap in werkingsgebied van beide regelingen is. Deze 
overlap blijkt beperkt. Daarom achten wij het acceptabel dat in de gebieden waar verplaatsing voor NNN-realisatie 
aan de orde is, subsidiëring via de meest gunstige van de twee routes kan plaatsvinden. Tot het moment van 
integratie blijven de regelingen naast elkaar bestaan. 
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Vervolgprocedure / voortgang: 
Na publicatie in het Provincieblad en gereed maken van de uitvoering kan de subsidieregeling op korte termijn 
benut worden. 
 
 
Gedeputeerde Staten van Utrecht, 
 
 
 
 
 
 
Voorzitter, Secretaris, 
mr. J.H. Oosters mr. drs. A.G. Knol-van Leeuwen 
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