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Nr. 132 HERDRUK1  BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN INFRASTRUCTUUR EN 
MILIEU 

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal 

Den Haag, 19 september 2014 

Hierbij stel ik u in kennis van het voorgenomen Besluit emissiearme 
huisvesting landbouwhuisdieren2. 

Dit besluit heeft tot doel de emissie van ammoniak en fijn stof vanuit 
huisvestingssystemen (stallen) te beperken door de uitstoot aan een 
maximum te binden. Deze zogenaamde maximale emissiewaarden zijn 
gebaseerd op de beste beschikbare technieken (BBT). Het instrument 
daartoe is het verplicht toepassen van emissiearme huisvestingssystemen 
en fijn stof reducerende technieken die de emissie van ammoniak 
respectievelijk fijn stof beperken. 

Het besluit vervangt het Besluit ammoniakemissie huisvesting veehou-
derij dat zich beperkt tot emissiewaarden voor ammoniak. 

De belangrijkste aanleiding voor aanscherping van de maximale emissie-
waarden voor ammoniak is de overbelasting van de voor stikstof 
gevoelige habitats van de Natura 2000 gebieden. Dit besluit is een van de 
maatregelen in het kader van de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS), 
waarin maatregelen worden genomen die de stikstofbelasting van deze 
gebieden verlagen en tegelijkertijd ruimte bieden voor de ontwikkeling 
van veehouderijen en andere activiteiten. De aanleiding voor het invoeren 
van maximale emissiewaarden voor fijn stof zijn de hoge achtergrondcon-
centraties van fijn stof in gebieden met veel intensieve veehouderijen. Dit 
besluit is een van de maatregelen in het Nationaal Samenwerkingspro-
gramma Luchtkwaliteit (NSL). 

1 I.v.m. correcties in de termijntekst
2 Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl
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Ontvangen ter Griffie op 19 september 2014.

De voordracht voor de vast te stellen 
algemene maatregel van bestuur is aan de 
Kamer overgelegd tot en met 17 oktober 2014.

De voordracht voor de vast te stellen 
algemene maatregel van bestuur kan niet 
eerder worden gedaan dan op 18 oktober 
2014.
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De procedure van artikel 21.6, vierde lid, van de Wet milieubeheer is van 
toepassing. Dit betekent dat het ontwerpbesluit ter kennisgeving moet 
worden overlegd aan de beide Kamers der Staten-Generaal en in de 
Staatscourant wordt bekendgemaakt voor inspraak. 

De Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, 
W.J. Mansveld
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