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36 200 XIV Vaststelling van de begrotingsstaten van het 
Ministerie van Landbouw, Natuur en 
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Diergezondheidsfonds (F) voor het jaar 2023 

F  BRIEF VAN MINISTER VAN LANDBOUW, NATUUR EN DE 
MINISTER VOOR NATUUR EN STIKSTOF VOEDSELKWALITEIT 

Aan de Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal 

Den Haag, 13 februari 2023 

Hierbij sturen wij de Kamer een jaarplanning voor het jaar 2023 met 
daarin een indicatie van wanneer de Tweede Kamer wet- en regelgeving 
en andere beleidsbrieven kan verwachten. 

De planning is een inschatting van de huidige stand van zaken en dat het 
dus mogelijk is dat hier van afgeweken wordt. BNC-fiches zijn niet in het 
overzicht meegenomen, aangezien deze door de Minister van Buiten-
landse Zaken naar de Kamer worden verzonden. Dit geldt tevens voor 
andere brieven waarbij LNV mede namens ondertekent. 

De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,
P. Adema 

De Minister voor Natuur en Stikstof,
Ch. van der Wal-Zeggelink 
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– GEPLANDE KAMERBRIEVEN 

Q1 

CBS monitor fosfaat en stikstof excretie in dierlijke mest 
Voortgang integrale aanpak landelijk gebied, waaronder het NPLG 
Uitwerking piekbelastersaanpak en voortgang PAS-melders 
Startnotitie visie op voedselwinning uit zee en grote wateren 
Appreciatie Visketen_ in beeld 
Economische impactanalyse visserijsector 
Stand van zaken vogelgriep 
Verzamelbrief soortenbeleid 
Pledge EU Biodiversiteitstrategie 
Uitkomsten WBVR-dierproef in verband met vaccinatie aviaire influenza 
Rapportage stand van zaken natuur, milieu en duurzaamheid 
Stand van zaken slachthuizen 
Eerste fase convenant dierwaardige veehouderij 
Actieplan in stand houding visbestanden en marine ecosysteem 
Intensiveringsplan vogelgriep op hoofdlijnen 
Evaluatie roadmap vogelgriep 
Beter Leven Keurmerk (BLK) 1 ster pluimvee 
Verzamelbrief diergezondheid 
Voortgangsbrief antimicrobiële resistentie 
Adviezen en streefbeelden aangeboden door NCad 
Tussenrapportage DuurzaamDoor 
Voortgang Actieplan IJsselmeervisserij en stand van zaken sanering IJsselmeervisserij 
Voortgangsrapportage Gemeenschappelijk Visserijbeleid 
Voedselverspilling (monitoringsgegevens) 
Actualiteiten en moties/toezeggingen gewasbescherming 
SCoPAFF 25/26 januari 2023 
Wetsvoorstel/wijziging Wet gewasbeschermingsmiddelen en biociden 
Loskoppelen verkoop en advies 
Regionale voedselstrategieën 
Investeringsfonds Duurzame Landbouw 
Bedrijfsovernamefonds Vermogensversterkend Krediet 
EU-kwartaalrapportage 
Appreciatie prioriteiten aankomend EU-voorzitterschap 
Geannoteerde Agenda Landbouw- en Visserijraad 
Verslag Landbouw- en Visserijraad 
Proces Landbouwakkoord

 

Q2 

CBS monitor fosfaat en stikstof excretie in dierlijke mest 
Versterkte handhavingstrategie mest 
Rapportage Nederlands Mestbeleid 
Voedselbeleid 
Actieprogramma digitalisering 
Subsidiemodules brongerichte verduurzaming stal- en managementmaatregelen 
Verzamelbrief dierenwelzijn 
Tweede fase convenant dierwaardige veehouderij 
Aanbiedingsbrief Jaarbeeld NVWA over 2022 
Impactanalyse gevolgen onderbrengen KDS bij NVWA 
Jaarstukken Staatsbosbeheer 
Stand van zaken monitoring natuur 
Kabinetsreactie evaluaties WOT Natuur en Milieu en WOT Visserij 
Voortgang integrale aanpak landelijk gebied, waaronder het NPLG 
Onderzoek beprijzen 
EU-kwartaalrapportage 
Geannoteerde Agenda Landbouw- en Visserijraad 
Verslag Landbouw- en Visserijraad 
Landbouwakkoord

 

Q3 

CBS monitor fosfaat en stikstof excretie in dierlijke mest 
Beleidsreactie op evaluatie exotenverordening en opvolging aanbevelingen 
Fiscaliteit 
Green deal natuurinclusieve landbouw (groen onderwijs) en Groenpact 
Preventie natuurbranden: uitkomsten bestuurlijk overleg 
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Q3 

Voortgang integrale aanpak landelijk gebied, waaronder het NPLG 
EU-kwartaalrapportage 
Geannoteerde Agenda Landbouw- en Visserijraad 
Verslag Landbouw- en Visserijraad

 

Q4 

CBS monitor fosfaat en stikstof excretie in dierlijke mest 
Voortgangsrapportage Natuur 
Aanbieding Jaarplan NVWA 2024 
Zo Doende, jaarrapportage over dierproeven en proefdieren van NVWA 
Voortgang integrale aanpak landelijk gebied, waaronder het NPLG 
EU-kwartaalrapportage 
RVO jaarplan 
Geannoteerde Agenda Landbouw- en Visserijraad 
Verslag Landbouw- en Visserijraad
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– WET- EN REGELGEVING 

Wetsvoorstel Strekking Planning 

aanbieding TK 

Beoogde inwerking-

treding 

MLNV 
Wijziging Wet dieren Invoering verplichting 

cameratoezicht 
slachthuizen en 
verzamelcentra 

December 
2023 

Nog nader te 
bepalen 

Wijziging Meststoffenwet Aanpassing mestpro-
ductieplafonds nav 
derogatiebeschikking 

Medio 2023 1 januari 2024 

Nota van wijziging van 
wetsvoorstel tot wijziging 
Wet dieren in verband 
met actualisering van de 
diergezondheidsregels en 
enkele technische 
aanpassingen (35 746) 

Op een andere wijze 
vorm geven «amen-
dement artikel 2.1 Wet 
dieren» 

Februari/maart 
2023 

1 januari 2024 

MNenS 
Wetsvoorstel wijziging 
Omgevingswet ivm 
omgevingswaarde 
stikstof 

Vervroegen omgevings-
waarde stikstof 
2035->2030 
IJkmomenten 2025 en 
2028 
Vergunningplicht intern 
salderen 

Medio 2023 1 januari 2024

 

Ontwerp algemene 

maatregel van bestuur 

(avmb) 

Strekking Planning 

aanbieding TK 

en EK 

Beoogde inwerking-

treding 

MLNV 
Wijziging Activiteitenbe-
sluit milieubeheer 

Aanpassing regeling 
teeltvrije zones aan 
eisen derogatie met 
betrekking tot bufferzo-
nes 

Voorhang 
eerste helft 
2023 

1 januari 2024 

Wijziging Besluit 
activiteiten leefomgeving 
Materieel gelijk aan 
wijziging Activiteitenbe-
sluit miliieubeheer 

Aanpassing regeling 
teeltvrije zones aan 
eisen derogatie met 
betrekking tot bufferzo-
nes 

Voorhang 
eerste helft 
2023 

1 januari 2024 

Wijziging Besluit gebruik 
meststoffen 

Implementatie 7e 

actieprogramma 
Nitraatrichtlijn 
(beperking najaarsbe-
mesting op bouwland, 
aanpassing scheurver-
bod grasland ivm 
landschapselementen) 

Voorhang 
medio 2023, 
nahang 
november 
2023 

1 januari 2024 

Wijziging Besluit 
activiteiten leefomgeving 
Materieel gelijk aan 
wijziging Besluit gebruik 
meststoffen 

Implementatie 7e 
actieprogramma 
Nitraatrichtlijn 
(beperking najaarsbe-
mesting op bouwland, 
aanpassing scheurver-
bod grasland ivm 
landschapselementen) 

Voorhang 
medio 2023 

1 januari 2024 

Wijziging van het 
Landbouwkwaliteitsbe-
sluit ivm een verordening 
betreffende de etikette-
ring van biologisch 
voeder voor gezelschaps-
dieren 

Eisen tav productie en 
etikettering biologisch 
voeder voor gezel-
schapsdieren 

Voorhang 
eerste kwartaal 
2023 

Eerste helft 2023 

Wijziging Besluit houders 
van dieren 

Eisen brandveiligheid 
stallen 

Voorhang 
medio 2023 

1 januari 2024 

Wijziging Besluit houders 
van dieren 

Aanpassing criteria 
positieflijst huis- en 
hobbydieren 

Voorhang 
tweede 
kwartaal 2023 

1 januari 2024 
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Ontwerp algemene 

maatregel van bestuur 

(avmb) 

Strekking Planning 

aanbieding TK 

en EK 

Beoogde inwerking-

treding 

Wijziging Besluit houders 
van dieren 

Verbod handel 
hoogdrachtige runderen 
en varkens 

Voorhang 
medio 2023 

2024 

Wijziging Besluit houders 
van dieren 

Verbod gebruik 
stroomstootapparatuur 

Voorhang 
tweede helft 
2023 

2024 

Wijziging Besluit houders 
van dieren 

Regels ter bescherming 
van gedragsbehoeften 
van dieren en over 
ingrepen bij dieren in 
de veehouderij 

Voorhang 
tweede helft 
2023 

2024 

Wijziging diverse AMvB’s 
ogv de Wet dieren 

technische wijzigingen 
ten aanzien van 
dierenwelzijn 

Voorhang 
eerste helft 
2023 

2024 

MNenS 
Amvb ter uitwerking van 
wetsvoorstel wijziging 
Omgevingswet ivm 
omgevingswaarde 

Nadere regels vergun-
ningplicht intern 
salderen. 

Voorhang 
medio 2023 

1 januari 2024 

Amvb ivm gegevensin-
winning, – gebruik en 
-deling op terrein natuur, 
stikstof en gebiedsgericht 
werken 

– Versterking grondslag 
inwinning gegevens 
voor beleid en 
uitvoering op terrein 
van natuur, stikstof en 
gebiedsgericht werken 
– Grondslag delen 
persoonsgegevens 

Voorhang 
tweede helft 
2023 

Eerste helft 2024 

Wijziging Besluit kwaliteit 
leefomgeving in verband 
met de additionele 
aanwijzing van door de 
provincies te bestrijden 
invasieve uitheemse 
soorten 

Aanwijzing gevallen 
waarin provincie 
verantwoordelijkheid 
heeft voor uitroeiings-
maatregelen, beheers-
maatregelen en 
herstelmaatregelen tav 
invasieve uitheemse 
soorten die zijn 
opgenomen op de door 
de EC vastgestelde lijst 
van voor de EU 
zorgwekkende invasieve 
uitheemse soorten 

Voorhang 
tweede helft 
2023 

Zo spoedig mogelijk 
(afwijking vaste 
verandermomenten 
in verband met 
implementatie 
Europese verorde-
ning) 

Wijziging Besluit 
activiteiten leefomgeving 
in verband met het 
vervallen van uitzonde-
ringen op de meldplicht 
vellen houtopstand en de 
plicht tot herbeplanting 

Laten vervallen van 
uitzonderingen op de 
herbeplantingsplicht 
voor boskap in het 
kader van Natura 2000 
(uitvoering geven aan 
paragraaf 3.1 van de 
Bossenstrategie) 

Voorhang 
tweede helft 
2023 

1 januari of 1 juli 
2024 

Wijziging Besluit 
activiteiten leefomgeving 
in verband met mitige-
rende maatregelen en 
monitoring bij windpro-
jecten op land 

Nadere eisen in het 
kader van ontheffing-
verlening soortenbe-
scherming windparken 

Voorhang 
tweede helft 
2023 

1 januari 2024

 

Ontwerp ministeriële 

regeling (mr) 

Strekking Planning 

aanbieding TK 

en EK 

Beoogde inwerking-

treding 

MLNV 
Ministeriële regeling op 
basis van artikel 21.6, 
zesde lid, Wet milieube-
heer 

Versnelde regeling 
bufferstroken mest 

Voorhang in 
februari 2023 

Zo spoedig mogelijk 
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Ontwerp ministeriële 

regeling (mr) 

Strekking Planning 

aanbieding TK 

en EK 

Beoogde inwerking-

treding 

Wijziging van de 
Landbouwkwaliteitsrege-
ling 

Uitbreiden taken SKAL 
als bevoegde autoriteit 
tav controle biologische 
productie 

Voorhang 
eerste kwartaal 
2023 

Medio 2023
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