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• Is een nieuwe aanpak van de huidige en 
aankomende agrarische leegstand in Brabant. 

• Initiatief van de provincie Noord-Brabant in 
samenwerking met Brabantse gemeenten, 
BrabantAdvies en Stimulus 
Programmamanagement.
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Is er voor eigenaren van vrijgekomen en 
vrijkomende agrarische bedrijfslocaties
– VAB’s –

en 
voor agrarisch ondernemers –
veehouderijbedrijven die bedrijfsactiviteiten 
willen beëindigen of willen omschakelen en 
zich op een andere bedrijfsactiviteit willen gaan 
richten, binnen of buiten de agrarische sector. 

VABIMPULS



Kortom;

VABIMPULS is er voor oplossingen en

her invulling van vrijgekomen agrarische 

bouwpercelen en wil bijdragen aan het 

voorkomen van meer lege agrarische 

bouwpercelen. 
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• Stimulans om in beweging te komen 

• Helpen bij het traject te zoeken naar andere opties  

•Meer kennis ontwikkelen en uitwisselen 

• Zoeken naar vernieuwende duurzame oplossingen

• Bijdragen aan kwaliteit en leefbaarheid landelijk 

gebied
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Voucherregeling
Vanaf eind 2017 tot en met maart 2019 > gesloten
340 aanmeldingen

Per 2 april 2019 nieuwe subsidieregeling opengesteld 
‘vouchers agrarische bouwpercelen Noord-Brabant’
• eigenaren van vrijgekomen agrarische bouwpercelen
• veehouderijen die voornemens zijn om de 

bedrijfsactiviteiten te beëindigen of om te schakelen 
(m.u.v. in bedrijf zijnde nertsenhouderijen)

(voucherregeling loopt tot eind 2019 of zolang er budget beschikbaar is)
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 eigenaar van een vrijgekomen, agrarische bedrijfslocatie en op zoek 
naar een oplossing of initiatiefnemer van een nieuwe invulling? 

 agrarisch ondernemer die overweegt te stoppen en u bent op zoek 
naar een oplossing? 

 agrarisch ondernemer en u wilt een andere bedrijfsactiviteit gaan 
ontplooien? 

 agrarisch ondernemer en u wilt omschakelen naar een andere 
agrarische invulling? 



• Helpt eigenaren bij het maken van keuzes 
over hun vrijgekomen of vrijkomende 
agrarische bedrijfslocaties. 

• Samen met deskundigen van VABIMPULS
verkent de eigenaar de mogelijkheden om 
zijn stallen, schuren of locatie een tweede 
leven te geven. 

• Ook sloop kan daarbij een overweging zijn.
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•Vertrekpunt is de aanvrager/eigenaar

•Overleg gemeente is van belang

•Aansluiten bij initiatieven VAB-aanpak

Samenwerking gemeenten



Voucher per 2 april 2019 voor:
Ondersteuning en begeleiding in twee fasen: 
- Fase 1: oriëntatiegesprek, verkenning van ideeën en 

mogelijkheden. Begeleiding van de uitwerking van een 
haalbaarheidsanalyse

- 100% subsidie tot een maximum van 30 uren als 
voorschot € 2.790 (ex btw)

- Fase 2: begeleiding van de uitwerking van een plan dat als basis 
kan dienen voor een traject van herbestemming. 

- 65% subsidie tot een maximum van 20 uren 
- Na behalen resultaat volgt betaling van maximaal 

€ 1.209,- (ex btw)
In totaal staat een voucher voor € 4.000,- (ex btw) subsidie exclusief 
eigen bijdrage.
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VABIMPULSwww.vabimpuls.nl

http://www.vabimpuls.nl/
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vouchers agrarische bouwpercelen Noord-Brabant

www.vabimpuls.nl

www.stimulus.nl/voucher-vab/

Voucherregeling
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