Regeling van de Staatssecretaris van Economische Zaken van
,
nr. WJZ / 14144564, houdende regels met betrekking tot subsidiëring van
de kosten van sloop en ombouw nertsenhouderijen (Regeling subsidiëring
sloop- en ombouwkosten pelsdierhouderij)

De Staatssecretaris van Economische Zaken;
Gelet op artikel 3, tweede lid, 7, tweede, derde en vierde lid, en 13 van het
Besluit subsidiëring sloop- en ombouwkosten pelsdierhouderij en de artikelen 19
en 50 van het Kaderbesluit EZ-subsidies;
Besluit:
Artikel 1 Definitie
In deze regeling wordt verstaan onder:
vierkante meter: alles onder en op de oppervlakte ter grootte van een vierkant
met de zijden van één meter, waar de sloopwerkzaamheden worden verricht.
Artikel 2 Hoogte subsidie sloop
1. Het bedrag, bedoeld in artikel 3, tweede lid, onderdeel a, van het Besluit
subsidiëring sloop- en ombouwkosten pelsdierhouderij is:
a. € 6 per vierkante meter voor de sloop van een gebouw of bouwwerk, indien het
gebouw, bouwwerk, of het bouwdeel ervan geen staalconstructie bevat;
b. € 2 per vierkante meter voor de sloop van een gebouw of bouwwerk, indien het
gebouw, bouwwerk, of bouwdeel ervan een staalconstructie bevat;
c. € 1,50 per vierkante meter voor de sloop van de betonnen of geasfalteerde
erfverharding indien daarop geen gebouw of bouwwerk rust.
2. Het bedrag, bedoeld in artikel 3, tweede lid, onderdeel b, van het Besluit
subsidiëring sloop- en opbouwkosten pelsdierhouderij is € 95.000.
Artikel 3 Subsidie asbestverwijdering
1. Het krachtens artikel 2, eerste lid, vastgestelde maximum bedrag wordt
verhoogd met:
a. € 3,70 per vierkante meter voor de sloop van asbesthoudende daken, dakgoten
of gevelplaten van het bedrijf;
b. € 17,50 per vierkante meter voor de sloop van asbest op andere plaatsen dan
genoemd in onderdeel a.
2. Het bedrag, bedoeld in artikel 3, derde lid, van het Besluit subsidiëring sloopen ombouwkosten pelsdierhouderij is € 120.000.
Artikel 4 Hoogte subsidie ombouw
Het bedrag, bedoeld in artikel 7, tweede lid, van het Besluit subsidiëring sloop- en
ombouwkosten pelsdierhouderij is € 95.000.
Artikel 5 Hoogte subsidie sloop en ombouw
1. Het bedrag, bedoeld in artikel 7, derde lid, van het Besluit subsidiëring sloopen ombouwkosten pelsdierhouderij is € 95.000.
2. Het bedrag, bedoeld in artikel 7, vierde lid, van het Besluit subsidiëring sloopen ombouwkosten pelsdierhouderij is € 120.000.
Artikel 6 De-minimis verklaring
De nertsenhouder die subsidie aanvraagt voor de ombouw, bedoeld in artikel 10
van het Besluit subsidiëring sloop- en ombouwkosten pelsdierhouderij, overlegt bij
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de subsidieaanvraag een de-minimisverklaring, bedoeld in artikel 6 van
Verordening (EU) nr. 1407/2013 van de Commissie van 18 december 2013
betreffende de toepassing van de artikelen 107 en 108 VWEU van het Verdrag
betreffende de werking van de Europese Unie op de-minimissteun (PbEU L352/1).
Artikel 7
De aanvraag voor subsidies als bedoeld in artikel 2 en 6 van het Besluit
subsidiëring sloop- en opbouwkosten pelsdierhouderij bevat in ieder geval:
a. gegevens over de aanvrager;
b. de grootte van de onderneming;
c. gegevens over de sloop- dan wel ombouwactiviteiten, waaronder offertes voor
sloop en asbestverwijdering;
d. gegevens over de locatie, en
e. verklaring dat de aanvrager over de juiste vergunningen beschikt, zowel ten
aanzien van het slopen als ten aanzien van ombouw.
Artikel 8
Indien de aanvrager een grote onderneming is als bedoeld in bijlage I bij
verordening (EU) nr. 702/2014 van de Commissie van 25 juni 2014 waarbij
bepaalde categorieën steun in de landbouw- en de bosbouwsector en in
plattelandsgebieden op grond van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag
betreffende de werking van de Europese Unie met de interne markt verenigbaar
worden verklaard (PbEU L193):
a. beschrijft deze in de aanvraag de situatie als er geen steun zou worden
verleend en worden bewijsstukken voorgelegd om deze situatie te staven;
b. bevat zijn aanvraag een bedrijfsplan waarin onder andere wordt aangegeven
naar welke agrarische sector hij omschakelt, hoe de inzet van de subsidie wordt
ingezet in het nieuwe landbouwbedrijf, en
c. bevat zijn aanvraag de boekhouding van het nieuw op te richten
landbouwbedrijf.
Artikel 9
Als ambtenaren als bedoeld in artikel 13, eerste lid, van het Besluit subsidiëring
sloop- en ombouwkosten pelsdierhouderij worden aangewezen de ambtenaren
van:
a. de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit;
b. de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, en
c. de Auditdienst Rijk.
Artikel 10
Deze regeling treedt in werking op het tijdstip waarop het Besluit subsidiëring
sloop- en ombouwkosten pelsdierhouderij in werking treedt.
Artikel 11
Deze regeling wordt aangehaald als: Regeling subsidiëring sloop- en
ombouwkosten pelsdierhouderij.

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.

's-Gravenhage,
De Staatssecretaris van Economische Zaken
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TOELICHTING
1. Aanleiding en doel
In deze ministeriële regeling worden nadere regels gesteld ter uitwerking van het
Besluit subsidiëring sloop- en ombouwkosten pelsdierhouderij (hierna: besluit).
De Wet verbod pelsdierhouderij (hierna: wet) verbiedt het houden, doden of doen
doden van een dier dat uitsluitend of in hoofdzaak wordt gehouden ter verkrijging
van diens pels. De wet bevat tevens een overgangstermijn. Deze houdt in dat
nertsenhouders die op 15 januari 2013 een nertsenhouderij hadden, onder
voorwaarden hun bedrijf nog tot 1 januari 2024 uit kunnen oefenen.
Naast het verbod bevat de wet ook grondslagen om bij of krachtens algemene
maatregel van bestuur flankerende maatregelen te kunnen vaststellen. Deze
flankerende maatregelen omvatten onder andere een tegemoetkoming in de
kosten van sloop en ombouw van gebouwen die, als gevolg van de wet, hun
functie verliezen (artikel 7 van de wet). Het besluit geeft uitvoering aan de
tegemoetkoming in de kosten van sloop en ombouw.
In deze ministeriële regeling wordt de hoogte van de subsidie bepaald voor sloop
en voor ombouw. Tevens wordt de hoogte van het subsidiebedrag vastgesteld
indien voor zowel sloop als ombouw een subsidie wordt aangevraagd. Tevens
wordt vastgesteld welke informatie moet worden aangeleverd bij het indienen van
een subsidieaanvraag. Ten slotte worden in deze regeling de toezichthouders
aangewezen die op de naleving van het besluit en de regeling moeten toezien.
2. Hoogte subsidie
2.1 Sloopsubsidie
Van sloop is sprake als de gebouwen, bouwwerken en betonnen of geasfalteerde
erfverharding die behoorden tot de nertsenhouderij verwijderd worden. Hierbij
kan bijvoorbeeld gedacht worden aan het geheel of gedeeltelijk verwijderen van
muren, daken, en het verwijderen van asbest.
In het besluit is vastgelegd dat de subsidie voor sloop 50% bedraagt van de
redelijk gemaakte subsidiabele sloopkosten. Tevens is vastgelegd dat er bij
ministeriële regeling een maximumbedrag per vierkante meter kan worden
vastgesteld, dat voor verschillende omstandigheden verschillend kan worden
vastgesteld en dat een maximum per locatie wordt vastgesteld. In artikel 2 van
deze regeling worden deze omstandigheden aangegeven en worden de
maximumbedragen vastgesteld.
Ten eerste is relevant of een gebouw ten behoeve van de nertsenhouderij wel of
geen staalconstructie heeft. Indien een gebouw wel een staalconstructie bevat,
dan wordt er een lager bedrag per vierkante meter vergoed, dan voor gebouwen
zonder staalconstructie (artikel 2, onderdelen a en b). De verkoop van staal levert
namelijk inkomsten op waardoor een lagere sloopprijs mogelijk is.
De maximale vergoeding per vierkante meter voor het verwijderen van betonnen
of geasfalteerde erfverharding, is gebaseerd op vergelijkbare subsidieregelingen
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van provincies waarin onder andere het afbreken van oude stallen wordt
gestimuleerd.
Per locatie zal maximaal € 95.000 voor sloop worden gesubsidieerd.
2.2 Subsidie asbestverwijdering
In artikel 3 zijn er twee bedragen opgenomen per vierkante meter indien er
asbest verwijderd moet worden, waarmee het “gewone” bedrag per vierkante
meter wordt verhoogd.
Het eerste maximumbedrag voor verwijdering van asbest, betreft de verwijdering
van zogenoemde “buitenasbest”. Dit is asbest dat vóórkomt in daken, dakgoten
en gevelplaten. Het maximumbedrag is afgeleid van de marktprijzen voor het
verwijderen van de asbest, ten tijde van het opstellen van deze regeling.
Het tweede bedrag is een bedrag voor de verwijdering van het overige zogenoemd
“gebouwgebonden” asbest. Dit asbest is afkomstig uit het interieur van
gebouwen. Het verwijderen van asbest van deze locaties komt voor een hoger
subsidiebedrag in aanmerking, omdat het verwijderen van dit type asbest over het
algemeen kostbaar is.
Voor de vergoeding van asbestverwijdering geldt als uitgangspunt het aantal
vierkante meters zoals dat is opgenomen in de getekende opdracht voor de
asbestverwijdering. Aan deze getekende opdracht dient altijd een
asbestinventarisatierapport ten grondslag te liggen. Aangetoond moet worden dat
er sprake is van verwijdering en gescheiden afvoer van het asbesthoudende
materiaal door een gecertificeerde instantie.
Kosten voor bodemsanering in de pelsdierhouderij zijn op grond van artikel 5 van
het besluit niet subsidiabel. Dit sluit aan bij het algemene beleid van
asbestverwijdering en bodemsanering van de Minister van Infrastructuur en
Milieu.
In artikel 3 is tevens uitvoering gegeven aan artikel 3, derde lid, onderdeel b, van
het besluit. Hierin is namelijk bepaald dat indien het maximumbedrag dat aan
sloopsubsidie kan worden verleend zou moeten worden overschreden vanwege de
kosten van asbestverwijdering, ten behoeve van de subsidiëring van die
asbestverwijderingskosten, niettemin subsidie wordt verstrekt en wel uit een
apart, bij ministeriële regeling te bepalen, maximum subsidiebedrag per locatie.
Het bedrag per locatie voor sloop of ombouw, danwel sloop en ombouw, inclusief
de asbestverwijdering bedraagt in dat geval maximaal € 120.000.
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2.3 Ombouwsubsidie
Ombouw is volgens de definitie in artikel 1 van het besluit het investeren in de
bouw of verbetering van onroerende goederen ten behoeve van een nieuw
landbouwbedrijf, of een nieuw bedrijf niet zijnde een landbouwbedrijf op dezelfde
locatie waar een nertsenhouderij zich bevond.
Ten aanzien van ombouw wordt een percentage vergoed van 40% van de
gemaakte investeringskosten. Daarbij geldt tevens een maximumbedrag per
locatie van € 95.000 (artikel 4). Het maximum voor ombouw is gelijk gesteld aan
het maximale subsidiebedrag voor sloop van een locatie. Indien er sprake is van
sloop én ombouwactiviteiten op dezelfde locatie, dan is het maximum
subsidiebedrag voor beide activiteiten eveneens € 95.000. Hier is voor gekozen
omdat de memorie van toelichting bij de wet aangeeft dat voor ombouwkosten
hetzelfde maximum geldt als voor sloopkosten.
Uit de memorie van toelichting bij de wet blijkt dat de wetgever de sloop van
gebouwen het belangrijkste doel vond. Daarnaast kan ook subsidie worden
toegekend voor de omschakeling naar een andere onderneming. Daarom wordt
het subsidiebedrag voor ombouw afhankelijk gemaakt van het bedrag dat reeds is
toegekend als sloopsubsidie. Ik ben van mening dat gelet daarop € 95.000 een
redelijk maximumbedrag is als er zowel subsidie wordt verleend voor sloop als
voor ombouw.
Indien dit maximumbedrag dat aan zowel sloop- als ombouwsubsidie kan worden
verleend zou moeten worden overschreden vanwege de kosten van
asbestverwijdering, kan extra subsidie wordt verstrekt en wel uit een apart, bij
ministeriële regeling te bepalen, subsidiebedrag per locatie. Het bedrag per locatie
voor sloop of ombouw, danwel sloop en ombouw, inclusief de asbestverwijdering
bedraagt in dat geval maximaal €120.000.
2.4 Ombouwsubsidie voor niet-landbouwbedrijf
Indien een voormalig nertsenhouder zijn ombouwsubsidie gebruikt om te
investeren in een nieuw niet-landbouwbedrijf, geldt de zogenoemde de
minimisverordening. Dit houdt in dat er maximaal € 200.000 staatssteun mag
worden gegeven per drie jaar per nertsenhouder.
In artikel 6 is voor deze situatie de verplichting opgenomen dat er een
zogenoemde de-minimis verklaring wordt overlegd. Bij de toekenning van deminimissteun zijn alle Europese lidstaten verplicht deze steun te monitoren. Om
aan die monitoringverplichting te voldoen, moet de betrokken lidstaat, voordat hij
die steun verleent, van de onderneming een verklaring krijgen over andere onder
de de-minimisverordening of andere de-minimisverordeningen vallende deminimissteun die deze onderneming gedurende het betrokken belastingjaar en de
twee voorgaande belastingjaren heeft ontvangen. In artikel 6 wordt de
ondernemer verplicht een dergelijke verklaring toe te zenden bij de aanvraag.
3. Indienen aanvraag en beslissing op aanvraag
De subsidieverlening zal worden uitgevoerd door de Rijksdienst voor
Ondernemend Nederland (hierna: RVO). In artikel 7 staan globaal de stukken
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genoemd die bij de aanvraag moeten worden ingediend. De aanvraag kan worden
ingediend via internet of via een daartoe beschikbaar gesteld formulier.
Als een onderneming een grote onderneming is, dan zal hij de aangegeven
stukken moeten indienen. Met deze stukken kan bepaald worden of mogelijk het
subsidiebedrag moet worden beperkt. Op grond van de staatssteunrichtsnoeren
mogen grote ondernemingen namelijk niet meer staatssteun ontvangen dan
noodzakelijk is om het project voldoende winstgevend te maken.
4. Aanwijzing toezichthouders
Ambtenaren van RVO en van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (hierna:
NVWA) zijn aangewezen als toezichthouder. Daarbij zal RVO de administratieve
controles uitvoeren. De NVWA zal eventuele controles op de locatie zelf uitvoeren.
Ambtenaren van de Auditdienst Rijk zijn ook aangewezen als toezichthouder. Dit
is conform de aanwijzing van deze ambtenaren als toezichthouder op grond van
de Kaderwet EZ-subsidies.
5. Inwerkingtreding
De regeling zal tegelijk met het besluit inwerking treden.
De Staatssecretaris van Economische Zaken,
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