
Vouchers voor herbestemming lege stallen en schuren in Brabant

Het aantal lege stallen en schuren in Brabant groeit snel. Dat komt doordat agrarisch ondernemers 
zijn gestopt, overwegen te stoppen of zich op andere bedrijfsactiviteiten willen gaan richten. Er zijn 
twee voucherregelingen waar eigenaren van agrarische bouwpercelen een beroep op kunnen doen. 
Een regeling voor stallen en schuren die al leeg staan en een regeling voor stallen en schuren van 
veehouderijen die in de toekomst leeg komen te staan. Met een voucher ter waarde van € 4.000 
kunnen de eigenaren in gesprek gaan met geheel onafhankelijke deskundigen en specialisten die 
zijn aangesloten bij VABIMPULS om de mogelijkheden te verkennen om hun stallen en schuren een 
nieuwe bestemming te geven.

 
€ 941.830

Verleende subsidie

 
€ 1.489.667
Investeringsimpuls

 
221

Projecten

 
219

Ondersteunde organisaties
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Wist u dat...
VABIMPULS een nieuwe aanpak van de leegstandsproble-
men in Brabant is. Het is een initiatief van de provincie in 
samenwerking met Brabantse gemeenten, BrabantAdvies 
en Stimulus Programmamanagement. 

Al ruim 250 eigenaren via VABIMPULS ondersteuning en 
advies op maat krijgen. Daarmee stellen ze een concreet 
plan van aanpak op om hun agrarische bedrijfslocatie 
een nieuwe bestemming te geven. 

Het vaak complexe en langlopende trajecten zijn met 
diverse betrokkenen, maar dat de eerste succesverhalen 
een feit zijn. 

Dat bouwkundig ingenieur Roland Verbrugge uit Maar-
heeze al helemaal heeft uitgewerkt hoe hij van de lege 
stallen op zijn agrarische locatie een B&B wil maken. 
VABIMPULS staat hem bij in het doorlopen van het amb-
telijke traject. 

Piet en Jacky Zebregts twee florerende varkensbedrijven 
runnen in Midden-Brabant met zeugen, opfokzeugen en 
vleesvarkens. Omdat hun pensioengerechtigde leeftijd in 
zicht komt, buigt het echtpaar zich samen met VABIM-
PULS over hun toekomst en kunnen ze spijkers met 
koppen slaan met de gemeente. 

Ook in 2019 vouchers aangevraagd kunnen worden
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CONTACT
 
Stimulus Programmamanagement
Postbus 585
5600 AN Eindhoven

           040 – 237 01 00

           info@stimulus.nl

           www.stimulus.nl/voucher-vab/

 
Stimulus Programmamanagement 
voert Europese, nationale en 
regionale subsidieprogramma’s en 
fondsen uit in Zuid-Nederland en 
Vlaanderen.
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Projectfinanciering 
 
        Provincie: 0.9 M 

        Privaat: 0.5 M 

        
 
 

Uitputting subsidiebudget * 
 

        Lopende projecten: 0.8 M

        Nog beschikbaar: 0.8 M 

        Afgeronde projecten: 0.8M

 
 

Thema * 
 
        Vrijgekomen agrarische bedrijfslocaties 0.6 M 

        Vrijkomende agrarische bedrijfslocaties 0.3 M

 

Type aanvragen * 

 

        Privé persoon 0.3 M

        Voormalig landbouwer: 0.2 M

        Voormalig landbouwer: 0.3 M

        Ondernemer: 0.1 M 

      

    

 * De genoemde bedragen betreffen provinciale subsidie
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