
Bijlage 2 – Wet- en regelgeving

Wetsvoorstel Strekking Planning 
aanbieding TK

Beoogde 
inwerkingtreding

MLNV
Wijziging Wet dieren Invoering verplichting 

cameratoezicht 
slachthuizen en 
verzamelcentra

December 2023 Nog nader te 
bepalen

Wijziging Meststoffenwet Aanpassing 
mestproductieplafonds 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 (35746) 

Op een andere wijze vorm 
geven “amendement 
artikel 2.1 Wet dieren”

Februari/maart 
2023

1 januari 2024

MNenS
Wetsvoorstel wijziging 
Omgevingswet ivm 
omgevingswaarde stikstof

Vervroegen 
omgevingswaarde 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 
inwerkingtreding

MLNV
Wijziging 
Activiteitenbesluit 
milieubeheer

Aanpassing regeling 
teeltvrije zones aan eisen 
derogatie met betrekking 
tot bufferzones

Voorhang eerste
helft 2023

1 januari 2024

Wijziging Besluit 
activiteiten leefomgeving
Materieel gelijk aan 
wijziging Activiteitenbesluit
miliieubeheer

Aanpassing regeling 
teeltvrije zones aan eisen 
derogatie met betrekking 
tot bufferzones

Voorhang eerste
helft 2023

1 januari 2024

Wijziging Besluit gebruik 
meststoffen

Implementatie 7e 
actieprogramma 
Nitraatrichtlijn (beperking 
najaarsbemesting op 
bouwland, aanpassing 
scheurverbod 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 
najaarsbemesting op 
bouwland, aanpassing 
scheurverbod grasland 
ivm 
landschapselementen)

Voorhang medio
2023

1 januari 2024



Wijziging van het 
Landbouwkwaliteitsbesluit 
ivm een verordening 
betreffende de etikettering 
van biologisch
voeder voor 
gezelschapsdieren

Eisen tav productie en 
etikettering biologisch 
voeder voor 
gezelschapsdieren

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

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 
vergunningplicht intern 
salderen.

Voorhang medio
2023

1 januari 2024

Amvb ivm 
gegevensinwinning, - 
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 
uitroeiingsmaatregelen, 
beheersmaatregelen 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 
verordening)

Wijziging Besluit 
activiteiten leefomgeving 
in verband met het 
vervallen van 

Laten vervallen van 
uitzonderingen op de 
herbeplantingsplicht voor 
boskap in het kader van 

Voorhang 
tweede helft 
2023

1 januari of 1 juli 
2024



uitzonderingen op de 
meldplicht vellen 
houtopstand en de plicht 
tot herbeplanting

Natura 2000 (uitvoering 
geven aan paragraaf 3.1 
van de Bossenstrategie)

Wijziging Besluit 
activiteiten leefomgeving 
in verband met 
mitigerende maatregelen 
en monitoring bij 
windprojecten op land

Nadere eisen in het kader 
van ontheffingverlening 
soortenbescherming 
windparken

Voorhang 
tweede helft 
2023

1 januari 2024

Ontwerp ministeriële 
regeling (mr)

Strekking Planning 
aanbieding TK en 
EK

Beoogde 
inwerkingtreding

MLNV
Ministeriële regeling op 
basis van artikel 21.6, 
zesde lid, Wet 
milieubeheer

Versnelde regeling 
bufferstroken mest

Voorhang in 
februari 2023

Zo spoedig mogelijk

Wijziging van de 
Landbouwkwaliteitsregelin
g 

Uitbreiden taken 
SKAL als bevoegde 
autoriteit tav 
controle biologische 
productie

Voorhang eerste 
kwartaal 2023

Medio 2023


