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Verzoek ondertekening TK brief impactanalyse 
veehouderij RIE 

 

Aanleiding 
In het BNC-fiche over de herziening van de RIE is voor veehouderij aangegeven 
dat Nederland in beginsel positief is over het voorstel, maar dat Nederland eerst 
een impactanalyse uitvoert om de gevolgen voor de veehouderij in beeld te 
brengen voordat Nederland een definitief standpunt inneemt. U heeft eerder 
aangegeven de impactanalyse met de Tweede Kamer te delen en de sector bij de 
impactanalyse te betrekken. U en de minister van Landbouw, Natuur en 
Voedselkwaliteit worden verzocht de impactanalyse samen met de bijgevoegde 
brief aan de Tweede Kamer aan te bieden voor het Commissiedebat Milieuraad 
d.d. 8 maart a.s.

De brief is ambtelijk afgestemd met LNV en is parallel voorgelegd aan de minister 
van LNV. De eerdere nota over de impactanalyse is aan alle betrokken 
bewindspersonen gestuurd (naast u, de ministers van LNV, NenS en EZK). Allen 
steunden de inzet op een zo laag mogelijke drempelwaarde. Vanwege de beperkte 
beschikbaarheid tijdens het reces heeft LNV voorgesteld dat de brief alleen wordt 
mede-ondertekend door minister Adema.  

Geadviseerd besluit 
• U wordt geadviseerd akkoord te gaan met de aanbieding van de

impactanalyse, die in opdracht van het ministerie van LNV en het ministerie
van IenW is uitgevoerd.

• U wordt verzocht de aanbiedingsbrief aan de Tweede Kamer te ondertekenen.

Kernpunten 
• Een samenvatting van de concept uitkomsten van de impactanalyse is eerder

met u gecommuniceerd. De definitieve impactanalyse bevat geen nieuwe
informatie.

• Bij de impactanalyse zijn het bevoegd gezag, de veehouderijsector en
wetenschap betrokken.

• De impactanalyse geeft geen aanleiding om het standpunt uit het BNC-fiche
te wijzigen.

• Op 8 maart vindt het Commissiedebat plaats voorafgaand aan de Milieuraad
van 16 maart, waar de algemene oriëntatie voor de RIE geagendeerd staat.

Krachtenveld 
Bij de impactanalyse zijn bevoegd gezag, de sector en wetenschap betrokken. 



Pagina 2 van 3 

Datum 
23 februari 2023 

Onze referentie 
IenW/BSK-2023/59274 

Opgesteld door 
Bestuurskern 
Dir Duurzame Leefomg & Circ 
Economie 
Marktprikkels en Agro 

Aan 
de  minister van LNV en de 
staatssecretaris IenW 

Bijlage(n) 
3 

 

In de toelichting wordt ingegaan op de belangrijkste uitkomsten van de analyse. 

Toelichting 
Bevindingen impact assessment 
• Bij een drempelwaarde van 150 LSU (livestock units) valt ca. 25% van de

veehouderijbedrijven in Nederland onder de richtlijn. 
• De sector is voor een lage drempelwaarde (150 LSU), omdat het kan

bijdragen aan een gelijker speelveld op Europees niveau aangezien het
Nederlandse beleid rondom ammoniak en methaan toch al stuurt op
emissiereductie.

• De sector benoemt de onzekerheid rondom de uitwerking van de exacte
(emissie)eisen voor de veehouderij in de uitvoeringsregels. Dit speelde in
2010 ook voor de RIE en dat is uiteindelijk meegevallen. Voor methaan en
rundvee is lastiger in te schatten wat de exacte maatregelen (BBT) gaan zijn,
omdat dit nieuw in de RIE is. Lidstaten, NGO’s en sector worden betrokken bij
de totstandkoming van de Best Beschikbare Technieken (BBT). De ervaring is
dat de BBT met dit proces gematigd en goed haalbaar zijn voor de
desbetreffende sector (in Nederland).

• De omgevingsdiensten hebben aangegeven problemen met kennis en
capaciteit te voorzien. Het gaat hier onder andere over het grotere aantal
vergunningen dat moet worden geactualiseerd. Volgens het huidige voorstel
zal een getrapte aanpak komen voor het aanpassen van de vergunningen. In
het interbestuurlijk programma versterking VTH-stelsel, waarin de
aanbevelingen van de commissie Van Aartsen worden uitgevoerd, wordt
gewerkt aan de versterking van het stelsel van vergunningverlening, toezicht
en handhaving (VTH) en daarmee aan de versterking van de
omgevingsdiensten. De herziening van de RIE is voorzien per 2029/2030. Dan
gaat ook de transitieperiode in voor het aanpassen van de vergunningen. Het
is de verwachting dat het VTH-stelsel dan is versterkt. Gezien de lange
voorbereidingstermijn kan het ministerie van IenW als
stelselverantwoordelijke voor het VTH-stelsel tijdig maatregelen nemen om
met het bevoegd gezag (provincies en gemeenten) en omgevingsdiensten
adequate maatregelen qua kennis en capaciteit te nemen om op de RIE
voorbereid te zijn. De Omgevingsdiensten benoemen verder dat een
minimumeis gaat gelden voor het aantal uit te voeren inspecties, deze
bepaling geldt echter voor industrie. Voor veehouderij is vooralsnog geen
minimumeis in de RIE opgenomen.

• Bijdrage klimaatbeleid: In het Coalitieakkoord geldt een ambitieuzere
klimaatopgave voor de landbouw. De landbouw in Nederland is volgens de
emissieregistratie verantwoordelijk voor 76% van de totale methaanuitstoot.
Op dit moment wordt het verminderen van de methaanuitstoot door de
landbouw wel gestimuleerd vanuit het Rijk, maar is er geen normerend beleid.
Door het toevoegen van methaan en rundvee aan de RIE wordt dit normerend
beleid geïntroduceerd.
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Intern gebruik 

Bijlagen 

Volgnummer Naam Informatie 

1 Herziening RIE: impact 
assessment mbt de veehouderij 

Impactanalyse herziening RIE 
op de veehouderij (voor sector 
en bevoegd gezag) 

2 Tweede Kamerbrief Aanbiedingsbrief impactanalyse 

Leeswijzer bij onderliggende beslisnota’s 

Datum Naam beslisnota Toelichting 

1 Beslisnota definitieve 
standpuntbepaling inzake 
veehouderij en Richtlijn 
Industriële Emissies 

Standpuntbepaling RIE en 
concept uitkomsten 
impactanalyse ter advisering 
voorgelegd 
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