
Paragraaf 4.23b 
Investeringen in bewezen stikstofreducerende maatregelen in stalsystemen 

Artikel 4.23b.1 Subsidiabele activiteit 
Subsidie als bedoeld in artikel 3, eerste lid, van de AsG kan worden verstrekt voor een project gericht op de inrichting of 
herinrichting van een stalsysteem waarvan de toepassing leidt tot reductie van stikstofemissie binnen de veehouderijlocatie. 

Artikel 4.23b.2 Criteria subsidiabele activiteit 
Subsidie wordt alleen verstrekt: 

a.voor de aanschaf en het gebruiksklaar maken van een of meer nieuwe bewezen technieken, installaties, apparatuur,
machines of uitrusting die leiden tot brongerichte reductie van stikstofemissie in een stalsysteem; of

b.voor een combinatie van een van de brongerichte maatregelen onder a en een nageschakelde techniek;

c.als de investeringen onder a en b, passen binnen tenminste een van de doelstellingen, bedoeld in artikel 14, derde lid,
onder a, b en d, van de Landbouwvrijstellingsverordening;

d.als de investeringen onder a en b, passen binnen de criteria van artikel 14, vijfde lid en elfde lid, van de 
Landbouwvrijstellingsverordening;

e.als aannemelijk is dat het reductiepercentage van stikstofemissie, te berekenen ten opzichte van de referentiewaarde per
diercategorie, volgend uit Rav-code in bijlage 1 van de Rav, tenminste bedraagt:

i.melkvee: 30% ten opzichte van Rav-code A1.100;

f. als de stikstofdepositie van de gehele veehouderijlocatie op een van de volgende stikstofgevoelige Natura-2000 gebieden 
in Gelderland, minimaal bedraagt:

I. i.22349 mol per jaar in de Veluwe;
II. ii.890 mol per jaar in Rijntakken;

III. iii.90 mol per jaar in de Achterhoek.

Artikel 4.23b.3 Aanvrager 
1.De subsidie wordt verstrekt aan een veehouderij.
2.In afwijking van artikel 5, eerste lid, van de AsG kan subsidie ook worden verstrekt aan veehouderijen zonder
rechtspersoonlijkheid.

Artikel 4.23b.4 Aanvraag 
Onverminderd artikel 1.2.3 bevat de aanvraag de volgende gegevens: 

a. een onafhankelijke en door onderzoeksorganisatie onderbouwde berekening ter onderbouwing van het minimaal
te verwachten reductiepercentage van stikstofemissie, te berekenen ten opzichte van de referentiewaarde per
diercategorie;

b. benaming van de investering en Rav-code of de benaming en het reductiepercentage van de techniek zoals 
onderbouwd en gebleken in de praktijk;

c. offertes van de investeringen als bedoeld in artikel 4.23b.2, onder a.

Subsidiepercentage 
Artikel 4.23b.5 Hoogte van de subsidie 
1.De subsidie bedraagt 40% van de subsidiabele kosten, te verhogen met 20% als

a. subsidie wordt verstrekt aan jonge landbouwers of landbouwers die zich hebben gevestigd in de periode van vijf
jaar voorafgaand aan de datum van de subsidieaanvraag, bedoeld in artikel 14, dertiende lid, onder a, van de 
Landbouwgroepsvrijstellingsverordening;

b. subsidie wordt verstrekt voor de extra kosten voor investeringen om het natuurlijke milieu, de 
hygiëneomstandigheden of de normen inzake dierenwelzijn te verbeteren om een hoger niveau dan de geldende 



normen van de Europese Unie te halen, en die niet leiden tot een verhoging van de productiecapaciteit, bedoeld in 
artikel 14, dertiende lid, onder e, van de Landbouwgroepsvrijstellingsverordening. 

Subsidiebedrag 
2.De maximale subsidie is afhankelijk van het percentage waarmee de toegestane stikstofemissie op de vergunning in het
kader van de Wet natuurbescherming wordt verlaagd en bedraagt ten hoogste:

a.€ 75.000 bij een verlaging van de toegestane stikstofemissie met 30% van het reductiepercentage van stikstofemissie; 

b.€ 90.000 bij een verlaging van de toegestane stikstofemissie met maximaal 45% van het reductiepercentage van 
stikstofemissie; 

c.€ 105.000 bij een verlaging van de toegestane stikstofemissie met maximaal 60% van het reductiepercentage van 
stikstofemissie; 

d.€ 120.000 bij een verlaging van de toegestane stikstofemissie met maximaal 75% van het reductiepercentage van 
stikstofemissie; 

e.€ 135.000 bij een verlaging van de toegestane stikstofemissie met maximaal 90% van het reductiepercentage van 
stikstofemissie; 

f.€ 150.000 bij een verlaging van de toegestane stikstofemissie met meer dan 90% van het reductiepercentage van 
stikstofemissie. 

Artikel 4.23b.6 Subsidiabele kosten 
1.Voor subsidie komen in aanmerking de kosten, bedoeld in artikel 14, zesde lid onderdelen a tot en met d van de 
Landbouwgroepsvrijstellingsverordening.

2.Voor subsidie komen niet in aanmerking de kosten die gemaakt worden om te voldoen aan wettelijke verplichtingen,
waaronder verplichtingen ingevolge het Besluit emissiearme huisvesting veehouderij.

Artikel 4.23b.7 Weigeringsgronden 
De subsidie wordt geweigerd als: 

a. met de uitvoering van de activiteit de op grond van het Besluit emissiearme huisvesting veehouderij van
toepassing zijnde maximale emissiewaarde voor ammoniak wordt overschreden;

b. de activiteit naar verwachting leidt tot een verminderd niveau van dierenwelzijn en brandveiligheid.

Artikel 4.23b.8 Verplichtingen 
1.Binnen drie maanden na de subsidieverlening wordt met de uitvoering van de activiteit gestart.
2.Gedeputeerde Staten kunnen de in het eerste lid genoemde termijn op verzoek met maximaal twaalf maanden verlengen.
3.De activiteit is binnen twee jaar na start van de activiteit voltooid.
4.Binnen zes maanden na de start van de uitvoering van de activiteit, dient aanvrager een verzoek in tot wijziging van de 
vergunning in het kader van de Wet natuurbescherming, om de toegestane stikstofemissie op de vergunning te verlagen 
met het percentage, bedoeld in artikel 4.23b.5, tweede lid, waarop de subsidie is verleend.

Artikel 4.23b.9 Opschortende voorwaarde 

1.De subsidie wordt verleend onder de opschortende voorwaarde dat de subsidieontvanger binnen één jaar na de verlening 
aantoont dat een milieueffectbeoordeling is uitgevoerd of de vergunning voor het investeringsproject is verleend als voor de 
uitvoering van het project een milieueffectbeoordeling wordt uitgevoerd als bedoeld in artikel 14, vijfde lid, van de 
Landbouwvrijstellingsverordening.
2.Op verzoek kunnen Gedeputeerde Staten de termijn als bedoeld in het eerste lid, verlengen tot een periode van maximaal
twee jaar na de beschikking tot subsidieverlening.
3.De subsidieontvanger verstrekt de bescheiden bedoeld in het eerste lid, binnen één maand na de uitvoering van de 
milieueffectbeoordeling of ontvangst van de benodigde vergunning, bedoeld in het eerste lid, aan Gedeputeerde Staten.



Benodigdheden subsidieaanvraag 

Projectplan 

Bewijs tenaamstelling (kopie bankafschrift) 

Onderbouwing van de kosten (offerte Lely Sphere) 

Onderbouwing van de te verwachten stikstofreductie 


