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Subsidies Integraal Duurzame Stallen
Introductie
Jaarlijks wordt de subsidieregeling Integraal Duurzame Stallen
opengesteld. Wanneer u wilt investeren in duurzame huisvesting van uw
dieren en daarbij rekening houdt met dierenwelzijn, diergezondheid,
arbeidsomstandigheden en milieu, kunt u wellicht in aanmerking komen
voor deze subsidie. Binnen de regeling Integraal Duurzame Stallen zijn er
twee varianten, namelijk een Europese regeling (GLB) en een landelijke
regeling (RLS). Naar verwachting wordt in 2013 alleen de landelijke
regeling opengesteld. Per openstelling kunnen de voorwaarden (deels)
wijzigen, hieronder ziet u de belangrijkste voorwaarden die meestal van
toepassing zijn.
Algemene voorwaarden






De investering zorgt ervoor dat de gehele stal duurzaam of duurzamer wordt.
De nieuwe of aangepaste stal voldoet in ieder geval aan de maatschappelijke randvoorwaarden en wettelijke eisen voor
milieu, diergezondheid, arbeidsomstandigheden, landschappelijke inpasbaarheid en economische haalbaarheid.
De openstellingen zijn tenderregelingen, dit betekent dat de aanvragen worden gerangschikt; de projecten die het beste
aansluiten komen als eerste in aanmerking voor subsidie.
Er mogen pas investeringsverplichtingen worden aangegaan na de datum van de toewijsbrief.
De investering moet meestal binnen een termijn van twee jaar na toezegging zijn afgerond.

(Afhankelijk van de openstellingsronde kunnen er eisen worden gesteld aan bijvoorbeeld een minimale ammoniakreductie of
de afstand tot een Natura 2000-gebied met stikstofproblemen.)
Kansrijke projecten
Kansrijke projecten voor de Regeling Integraal Duurzame Stallen zijn bijvoorbeeld:
 Duurzame melkveestallen.
 Ombouw of nieuwbouw van scharrelvleeskuikens.
 Terra Sea concept.
 Wroetstallen voor varkens.
Hoeveel subsidie
Afhankelijk van de openstelling bedraagt de subsidie tussen de 35% en de 50% van de meerkosten. De meerkosten zijn het
verschil tussen de norminvestering en de duurzame investering. De meerkosten worden gemaakt voor verbetering van
dierenwelzijn, diergezondheid en het milieu. De kosten die voor subsidie in aanmerking komen:
 De bouw, inrichting of verbetering van integraal duurzame stallen en de verbouwing van een bestaande stal tot een
integraal duurzame stal.
 Het noodzakelijk materieel voor de verwerking van de integraal duurzame stal. Hieronder vallen de installatiekosten, die
bestaan uit kosten die de leverancier in rekening brengt voor het bouwen en monteren van het materiaal waardoor de
functie van de integraal duurzame stal volledig kan worden benut.
Rol Subvention
Subvention heeft ruime ervaring op gebied van deze regelingen. Het complete subsidietraject kunnen wij voor u verzorgen.
Indien u meer informatie wenst, kunt u vrijblijvend contact met ons opnemen.
Subvention Ommen
0529 – 465 255

Subvention Gouda
0182 – 541 488

