
Kamerstuknummer Omschrijving Stand van zaken Bewindspersoon 

31793-225 Verzoekt de regering om tijdens de klimaattop in 
Sharm el-Sheikh, samen met gelijkgestemde landen, 
het voortouw te nemen voor het opzetten van een 
mondiaal initiatief voor klimaatslimme landbouw 
gericht op concrete acties voor het reduceren van 
emissies uit de landbouw en het versterken van de 
wereldwijde voedselzekerheid. 

LNV organiseert met landen en partners een 
aantal events rondom dit thema. Dit loopt door 
tot COP28 in november dit jaar. 

Minister LNV 

36200, nr. 96 Verzoekt het kabinet hiertoe beleidsopties uit te 
werken, en daarbij rekening te houden met mogelijke 
macroprudentiële gevolgen. 

Onderhanden Minister LNV 

33037-464 Verzoekt de regering ook de gevolgen en effecten van 
het afbouwen van de derogatie en de lagere 
gebruiksnorm per 2025 mee te nemen in de 
perspectiefbrief, het Nationaal Programma Landelijk 
Gebied en de gebiedsprocessen, zodat boeren en 
bestuurders goede langetermijnkeuzes kunnen maken. 

Onderhanden Minister LNV 

22112, nr. 3504 Verzoekt de regering zich uiterst kritisch op te stellen 
bij de beoordeling van en het overleg over het 
genoemde voorstel en ervoor te zorgen dat het 
vakmanschap van agrarische ondernemers op een 
goede manier uitgedaagd en niet belemmerd wordt, 

Motie is afgedaan in uitgaande brief [17-11-2022] 
- Actuele ontwikkelingen gewasbescherming: 
glyfosaat en verordening duurzaam gebruik 
gewasbeschermingsmiddelen 

Minister LNV 

22112, nr. 3501 Verzoekt het kabinet zich maximaal in te spannen voor 
herintroductie van het voorzorgsbeginsel in het 
voorstel voor een Verordening duurzaam gebruik 
gewasbeschermingsmiddelen op een wijze dat 
lidstaten de vrijheid hebben om het gebruik van 
gewasbeschermingsmiddelen te beperken of te 
verbieden als er twijfel bestaat over de veiligheid voor 
mens en milieu. 

De Kamer wordt regelmatig geïnformeerd over de 
onderhandelingen van de Verordening duurzaam 
gebruik gewasbeschermingsmiddelen. Zie onder 
andere uitgaande brief [19-10-2022] - Actuele 
ontwikkelingen op het terrein van 
gewasbescherming.  

Minister LNV 



30252-38 Verzoekt de regering om iedere agrariër de 
mogelijkheid te bieden zich onafhankelijk te laten 
adviseren over de keuzes aangaande stoppen, 
verplaatsen, omscholing en sociaal-emotionele 
begeleiding en hiervoor voldoende middelen te 
reserveren. 

Onderhanden Minister LNV 

30252-70 (was nr. 
40) 

Verzoekt de regering de mogelijkheden te bezien hoe 
een deel van deze leningen kan worden 
afgewaardeerd en de besparingen die hierdoor 
ontstaan ten goede te laten komen aan de 
verduurzaming van de landbouw. 

Onderhanden Minister LNV 

33 835, nr. 207 Verzoekt de regering de invoering van 
kostendekkende tarieven en de invoering van het 
nieuwe verrekenstelsel met elkaar in de pas te laten 
lopen door in 2023 de tarieven deels generiek te 
dempen, en tot een inspanningsverplichting hiertoe in 
2024; verzoekt de regering in het najaar van 2023 op 
basis van de WEcR-impactanalyse opnieuw met een 
voorstel te komen voor het dempen van tarieven 
indien het nieuwe verrekenstelsel tegen die tijd nog 
niet is ingevoerd. 

Onderhanden. De Kamer is geïnformeerd over de 
invulling van deze motie met de brief [1-12-
2022] – Tarieven 2023 NVWA.  

Minister LNV 



36200-XIV-26 Verzoekt de regering, met de provincie Overijssel, de 
landsadvocaat binnen twee weken om een 
spoedadvies te vragen: – op welke gronden provincies 
kunnen afzien van handhaving van PAS-melders en 
daarbij de algemene beginselen van behoorlijk bestuur 
in de Algemene wet bestuursrecht (Awb) te 
betrekken; – of, en zo ja, onder welke voorwaarden 
een landelijk dan wel provinciaal 
handhavingsmoratorium mogelijk is; verzoekt de 
regering hier voorts advies te vragen over: – de 
mogelijkheid voor provincies om als tussenpartij op 
vrijwillige basis zelf stikstofruimte te verwerven 
teneinde PAS-melders te legaliseren; – de 
mogelijkheid voor provincies om bij de bank een 
garantstelling af te geven, zodat veehouders zelf 
stikstofruimte kunnen verwerven binnen de Wsn. 

Motie is afgedaan in uitgaande brief [23-12-2022] 
–Beleidsadvies Landsadvocaat over handhaving 
PAS-meldingen en instellen onafhankelijke 
commissie 

Minister NenS 

30252-51 Verzoekt de regering te onderzoeken hoe het 
toepassen van de best beschikbare technieken bij alle 
veehouderijen in Nederland kan bijdragen aan 
stikstofreductie en een robuuste aanpak. 

Motie is afgedaan in uitgaande brief [25 
november 2022] - Beleidsreactie op rapport 
verbetering effectiviteit emissiearme 
stalsystemen 

Minister LNV en 
Minister NenS 

22112, nr. 3511 Verzoekt de regering om in de voorgestelde 
verordening in te zetten op milieu-impact en niet op 
hoeveelheden kilogrammen. 

De Kamer wordt regelmatig geïnformeerd over de 
onderhandelingen van de Verordening duurzaam 
gebruik gewasbeschermingsmiddelen. Zie ook 
uitgaande brief [19-10-2022] - Actuele 
ontwikkelingen op het terrein van 
gewasbescherming 

Minister LNV 

28286-1271 Verzoekt de regering vriesbranden niet meer toe te 
staan voor alle runderen die na 2024 zijn geboren. 

Onderhanden. De Kamer is geïnformeerd over de 
invulling van deze motie met de uitgaande brief 
[16-12-2022] - Tijdelijke vrijstelling ingrepen 
klopmerken, achterste teen haan en vriesbranden 
Regeling diergeneeskundigen 

Minister LNV 



30252-61 Verzoekt de regering om te onderzoeken of en op 
welke manier boeren nabij Natura 2000-gebieden 
financieel kunnen worden ondersteund in het 
aanpassen van de bedrijfsvoering. 

Onderhanden Minister LNV en 
Minister NenS 

30252-63 Spreekt uit dat de stikstofdeadline van 2030 niet 
dogmatisch moet zijn. 

Betreft een spreek uit-motie. Minister NenS 

30252-60 Verzoekt de regering om in overleg met buurlanden 
tot een geïntensiveerde gezamenlijke aanpak te 
komen om de stikstofneerslag te reduceren. 

Onderhanden. In de brief Stand van zaken van 
een aantal moties en toezeggingen inzake het 
landelijk gebied en stikstof van 6 december 2022 
gaat het kabinet nader in op de stappen die 
worden gezet met de buurlanden om de 
verschillen tussen landen beter te verklaren en 
waar mogelijk te verkleinen. De Tweede Kamer 
wordt over de genoemde stappen nader 
geïnformeerd. 

Minister NenS 

30252-42 Verzoekt de regering geen verder beleid te 
ontwikkelen op basis van het zoneringskaartje zoals 
gepresenteerd in het advies van de heer Remkes «Wat 
wel kan». 

Motie is afgedaan in uitgaande brief [06-12-2022] 
Stand van zaken van een aantal moties en 
toezeggingen inzake het landelijk gebied en 
stikstof 

Minister NenS 

30252-64 Verzoekt de regering in overleg met het RIVM zo 
spoedig mogelijk deze AVG-rechten op een 
laagdrempelige manier vorm te geven bij de 
emissiegegevens en andere gegevens die het RIVM 
van agrarische bedrijven verzamelt en verwerkt, en de 
Kamer hierover binnen vier weken te informeren. 

Onderhanden Minister NenS 

33576-343 Verzoekt de regering met voorstellen te komen 
waarbij de informatiepositie van gemeenten in de 
gebiedsgerichte aanpak geborgd is; verzoekt de 
regering de Kamer hierover gelijktijdig te informeren 
met de provinciale doelen voor klimaat, natuur en de 
structurerende keuzes, tegelijk met de stikstofdoelen 
voor onder andere industrie en mobiliteit. 

De Kamer wordt in februari geïnformeerd. Minister NenS 



36200-XIV-62 Roept op tot spoedige implementatie van een verbod 
op het gebruik van stroomstootapparatuur 

Onderhanden. In de Kamerbrief 'voortgang 
dierenwelzijn' van 19 januari 2023 (28 286, nr. 
1287) staat dat momenteel een zo breed mogelijk 
verbod wordt uitgewerkt, waarvan naar 
verwachting een concept voor de zomer in 
consultatie zal gaan. 

Minister LNV 

33835-206 Verzoekt de regering een onafhankelijke 
impactanalyse te laten uitvoeren naar de gevolgen van 
het onderbrengen van KDS bij de NVWA, en bij deze 
analyse in ieder geval te betrekken: –gevolgen voor 
de personele beschikbaarheid voor KDS-diensten in de 
operatie; –een doorrekening van zowel de incidentele 
als structurele kosten; –een doorrekening van de 
potentiële lastenverzwaring voor het bedrijfsleven; 
verzoekt de regering deze impactanalyse uiterlijk in 
Q2 2023 aan de Kamer te doen toekomen en tot nader 
orde geen onomkeerbare stappen te zetten. 

Onderhanden. De Kamer is geïnformeerd over de 
invulling van deze motie met uitgaande brief [13-
12-2022] – Jaarplan NVWA 2023. 

Minister LNV 

33835-205 Verzoekt de regering om de voorbereidingen te treffen 
voor de introductie van elektronische identificatie van 
dieren. 

Onderhanden. De Kamer wordt naar verwachting 
in volgende verzamelbrief 'Diergezondheid' 
geïnformeerd. 

Minister LNV 

22112, nr. 3509 Verzoekt de regering om overal daar waar 
bestrijdingsmiddelen nu nog een bijdrage hebben aan 
slechte waterkwaliteit, het gebruik ervan zo aan 
banden te leggen dat bestrijdingsmiddelen geen 
belemmering meer zijn voor de Kaderrichtlijn Water. 

Deze wordt meegenomen in de SUR-
onderhandelingen in elke RWG. Hierover wordt de 
Kamer regelmatig geïnformeerd. Hierbij wordt 
tevens met IenW opgetrokken. 

Minister LNV 

28807, nr. 270 Verzoekt de regering parallel aan de onderzoeken in 
laboratoria te starten met veldproeven, zodat zo snel 
mogelijk begonnen kan worden met het vaccineren 
van de pluimveestapel. 

Motie is afgedaan in uitgaande brief [30 
november 2022] – Leidraad omgang met wilde 
vogels met vogelgriep en andere 
vogelgrieponderwerpen. 

Minister LNV 



22112, nr. 3499 Verzoekt het kabinet zich in te zetten voor een 
berekeningsmethode in Annex 1 van het voorstel voor 
een Verordening duurzaam gebruik 
gewasbeschermingsmiddelen waarin toxiciteit op een 
juiste wijze wordt meegewogen. 

De Kamer wordt regelmatig geïnformeerd over de 
onderhandelingen van de Verordening duurzaam 
gebruik gewasbeschermingsmiddelen.  
 
Motie is afgedaan met uitgaande brief [19-10-
2022] - Actuele ontwikkelingen op het terrein van 
gewasbescherming 

Minister LNV 

22112, nr. 3507 Verzoekt de regering om te pleiten voor een aparte 
reductiedoelstelling voor categorie 2-middelen. 

Motie is afgedaan in uitgaande brief [19-10-2022] 
- Actuele ontwikkelingen op het terrein van 
gewasbescherming 

Minister LNV 

28807, nr. 271 Verzoekt de regering te onderzoeken wat de precieze 
kosten zijn die partijen als dierenhulporganisaties en 
natuurorganisaties maken in de bestrijding van 
vogelgriep en te onderzoeken of, en zo ja, welk deel in 
aanmerking zou kunnen komen voor een bijdrage 
vanuit het Rijk. 

Onderhanden Minister LNV 

33835-204 Verzoekt de regering verwerkers die brede 
verantwoordelijkheid nemen voor de naleving van 
wetten door hun toeleveranciers en die met adequate 
kwaliteitsschema’s werken, te belonen bij de ingroei 
naar kostendekkende tarieven. 

 Onderhanden Minister LNV 

36200-XII-104 Verzoekt het kabinet een halt toe te roepen aan de 
stikstofjacht op boeren voor snelwegen en luchtvaart 
en de stikstofruimte in te zetten voor legalisatie PAS-
melders en natuurherstel. 

Onderhanden. De Kamer is geïnformeerd over de 
voortgang in de uitgaande brief [10-02-2022] – 
Voortgang integrale aanpak landelijk gebied, 
waaronder het NPLG en uitgaande brief [10-02-
2022] – Uitwerking piekbelastersaanpak en 
voortgang PAS-melders.  

Minister NenS 

36200-XIV-37 Verzoekt de regering om de gevolgen van de 
gemaakte afspraken in het landbouwakkoord op de 
voedselprijzen door te rekenen; verzoekt de regering 
om te onderzoeken of en hoe lage inkomens 
gecompenseerd kunnen worden voor een eventuele 
stijging van de voedselprijzen, en om beide 
bevindingen te presenteren samen met het 
landbouwakkoord. 

Onderhanden Minister LNV 



36200-XIV-25 Verzoekt de regering bij het landbouwakkoord te 
bepalen welke brongegevens als input kunnen dienen 
voor een stoffenbalans; verzoekt de regering 
gelijktijdig met een plan van aanpak te komen over 
hoe een «stoffenbalans 1.0» nog in 2023 van start kan 
gaan. 

Onderhanden Minister LNV 

36200-XIV-38 Verzoekt de regering om voor verschillende types 
agrarische bedrijven mogelijke verdienmodellen door 
te rekenen die rekening houden met de bindende 
water-, klimaat- en stikstofdoelen, en daarbij zowel 
het verdienvermogen van de boer als de bijdrage aan 
deze doelen in kaart te brengen. 

Onderhanden Minister LNV 

36200-XIV-61 Spreekt uit dat het onacceptabel is dat bij het vangen 
van dieren gebruik wordt gemaakt van methoden 
waarvan bekend is dat zij vermijdbaar extra 
dierenleed opleveren, omdat dit economisch 
voordeliger is, zoals het ondersteboven vangen van 
kippen. 

Betreft een spreekt uit-motie Minister LNV 

36200-XIV-74 Verzoekt de regering om zich in te zetten voor 
internationale en Europese beschermingsmaatregelen 
en daarbij de meest recente wetenschappelijke 
rapporten leidend te laten zijn. 

Onderhanden Minister LNV 

36200-XIV- 48 Verzoekt de regering om de regelgeving zo aan te 
passen dat het nuttige gebruik van maaisel 
makkelijker wordt. 

Onderhanden Minister LNV 

36200-XIV-88 Verzoekt de regering om samen met agrarische 
partijen te werken aan een juridisch houdbaar 
alternatief. 

Onderhanden Minister LNV 



21501-32-1476 Verzoekt de regering te streven naar eenduidige 
regels voor productie van voedsel en ervoor te pleiten 
dat er geen producten worden geïmporteerd van 
buiten de EU die niet aan dezelfde regels voor de 
productiewijze voldoen. 

Onderhanden Minister LNV 

28807-281 Verzoekt de regering te zorgen dat omgevingsdiensten 
beschikken over de gegevens die nodig zijn om 
effectief toezicht te houden op dieraantallen; verzoekt 
de regering te zorgen dat er altijd wordt opgetreden 
tegen fraude met dieraantallen. 

Onderhanden Minister LNV 

28286-1281 Verzoekt de regering te streven naar eenduidige 
regels voor dierenwelzijn en ervoor te pleiten dat er 
geen producten worden geïmporteerd van buiten de 
EU die niet aan deze regels voldoen. 

Onderhanden. In de Kamerbrief 'Voortgang 
dierenwelzijn' van 19 januari 2023 is aangegeven 
hoe aan deze motie uitvoering wordt gegeven.  

Minister LNV 

36200-XIV-55 Verzoekt de regering het Fonds Kleine Toepassingen te 
continueren en optimaliseren, zodat er, naast extra 
inzet op sterkere rassen door veredeling, ook 
effectieve duurzame middelen voor 
vollegrondsgroenteteelten en andere kleine teelten 
blijvend worden ontwikkeld en beschikbaar komen, 
zodat typisch Hollandse groenten in Nederland geteeld 
kunnen blijven worden. 

Het verkennende onderzoek naar de beste 
invulling wordt in februari opgeleverd. Hierover 
wordt de Kamer in de volgende verzamelbrief 
inzake gewasbeschermingsmiddelen over 
bericht.   

Minister LNV 

36200-XIV-57 Verzoekt de regering zich tijdens de onderhandelingen 
over het landbouwakkoord in te zetten voor de 
stimulering van natuurinclusieve, biologische, 
circulaire landbouw en agroforestry, waaronder 
voedselbossen, en dit tevens in te passen in het NPLG 
en het een volwaardige ontwikkelrichting te laten zijn. 

Onderhanden Minister LNV 



36200-XIV-46 Verzoekt de regering innovatieve grondgebonden 
natuurinclusieve veehouderij te ondersteunen en de 
huidige experimenten op te schalen en de opgedane 
kennis te delen. 

Onderhanden Minister LNV 

36200-XIV-33 Verzoekt de regering zorg te dragen dat keuzes in het 
landbouwakkoord voldoende concreet zijn gemaakt, 
zodat deze tijdig in het NPLG kunnen worden 
meegenomen, en indien dit niet lukt het kabinet deze 
keuzes zelf tijdig heeft gemaakt zodat het NPLG geen 
vertraging oploopt wanneer het landbouwakkoord niet 
tot passende keuzes komt. 

Onderhanden. Zie ook uitgaande brief [10-02-
2022] – Voortgang integrale aanpak landelijk 
gebied, waaronder het NPLG.  

Minister LNV 

36200-XIV-67 Verzoekt de regering geen belastinggeld te steken in 
technische innovaties die het welzijn van dieren 
verslechteren. 

Onderhanden Minister LNV 

36200-XIV-69 Verzoekt de regering om zich actief te blijven inzetten 
voor het beschermen van de wolf, zowel in Nederlands 
als Europees verband. 

De Kamer wordt in februari geïnformeerd. Minister NenS 

36200-XIV-31 Verzoekt de regering de nationale parken een rol te 
laten spelen tijdens de huidige transitie om de waarde 
van natuur over te brengen en mensen hier bekender 
mee te maken; verzoekt de regering de positie van de 
nationale parken zo vorm te geven dat ze deze rol 
goed kunnen vervullen. 

Onderhanden Minister NenS 

28807-280 Verzoekt de regering te komen met een plan voor een 
verzwaarde monitoring van virussen bij gemengde 
bedrijven met varkens en kippen. 

Onderhanden. De Kamer wordt op korte termijn 
per Kamerbrief geïnformeerd door zowel VWS als 
LNV. 

Minister LNV 

28286-1275 Verzoekt de regering, conform de aangenomen motie, 
niet akkoord te gaan met dit sectorplan. 

Onderhanden Minister LNV 



33037-465 Verzoekt de regering te onderzoeken hoe mest- en 
gifvrije bufferstroken door teelt van alternatieve 
gewassen, natuurbeheer, et cetera kunnen bijdragen 
aan het verdienvermogen van de creatieve 
innoverende boeren. 

Onderhanden Minister LNV 

33037-476 (was 
470) 

Verzoekt de regering om, als er gewerkt gaat worden 
met bemestingsvrije zones, met provincies in gesprek 
te gaan over het inzetten op een alternatieve wijze 
van financiering van slootkanten en te zorgen voor 
langjarige contracten. 

Zowel bij de ecoregeling als het ANLb is het 
mogelijk om op bemestingsvrije zones, beheerde 
bufferstroken en andere landschapselementen te 
financieren. In afstemming met provincies wordt 
onderzocht of en hoe beide regelingen een 
grotere bijdrage kunnen leveren. Bij het ANLb 
worden langjarige contracten, tot 12 jaar 
uitgewerkt. 

Minister LNV 

36200-XIV-84 Verzoekt de regering de tellingen van de WBE’s al voor 
integratie mee te nemen en reeds verzamelde 
informatie te betrekken bij de inzichten rondom 
populatieontwikkelingen, 

Gesprek met CBS is gepland. De Kamer wordt in 
februari geïnformeerd. 

Minister LNV 

36200-XIV-43 Verzoekt de regering om een tegemoetkoming te 
ontwikkelen voor de boeren die voortaan moeten 
werken met een fors hoger waterpeil. 

In het NSP GLB 2023-2027 is de 
Samenwerkingsmaatregel veenweide en natuur 
opgenomen waarmee ondernemers die via een 
gebiedsgerichte samenwerking gaan boeren bij 
een hoger waterpeil financieel kunnen worden 
ondersteund. Voor de langere termijn wordt in 
samenwerking met provincies een systematiek 
ontwikkeld voor nadeelcompensatie (bepaling van 
inkomensvermindering en vermogensschade) als 
gevolg van hogere peilbesluiten. Deze methodiek 
is naar verwachting eind 2024 beschikbaar. In 
samenhang hiermee wordt gewerkt aan het 
operationaliseren van het instrument 
‘landschapsgrond’: via een eenmalige financiële 
afwaardering van de grond kan de inkomens- en 
vermogensschade structureel worden vergoed. 
 

Minister LNV 



36200-XIV-24 Verzoekt de regering in het landbouwakkoord 
afspraken te maken over de wijze waarop de integrale 
keten bijdraagt aan een goed verdienvermogen voor 
boeren en tuinders. 

Onderhanden Minister LNV 

36200-XIV-97 (tvv 
36200-XIV-47) 

Verzoekt de regering te onderzoeken hoe de afzet van 
biologische producten gestimuleerd kan worden, door 
bv. Het inkoop beleid van (semi-)overheidsinstellen 
over te laten stappen op biologisch van Nederlandse 
oorsprong. 

Onderhanden Minister LNV 

36200-XIV-32 Verzoekt de regering met een plan van aanpak te 
komen om tot kwaliteitseisen te komen voor 
kringloopadviseurs om te garanderen dat het advies 
ook daadwerkelijk bijdraagt aan de transitie. 

Met inzet van versnellingsmiddelen uit het 
Transitiefonds wordt gewerkt aan een regeling 
voor sociaaleconomische adviseurs die agrariërs 
ondersteunen in de transitie. Hierbij wordt ook 
een plan gemaakt voor borging van de kwaliteit 
van deze adviseurs. 

Minister LNV 

36200-XIV-73 Spreekt uit dat het onwenselijk is dat het Dolfinarium 
overgaat tot de verkoop van deze zeezoogdieren aan 
een Chinees pretpark. 

Betreft een spreekt uit-motie Minister LNV 

36200-XIV-99 (tvv 
36200-XIV-56) 

Verzoekt de regering de teelt van vezelgewassen te 
bevorderen, onder andere door het onderscheid tussen 
regio’s in de financiële vergoeding per hectare in de 
ecoregeling weg te nemen door de lagere waardering 
en vergoeding in regio 1 (onder andere Veenkoloniën) 
gelijk te stellen aan de hogere waardering en 
vergoeding in regio 2 (onder andere kleigebieden). 

Onderhanden Minister LNV 

36200-XIV-42 Verzoekt de regering om zich in te spannen voor een 
herwaardering binnen het GLB van lisdodde en andere 
alternatieve gewassen die passen in een 
natuurinclusieve landbouw. 

Onderhanden Minister LNV 



36200-XIV-79 Verzoekt de regering bij het Interprovinciaal Overleg 
aan te dringen op deelname aan het Platform 
Multifunctionele Landbouw en de gesprekstafel over 
multifunctionele landbouw in het kader van het 
landbouwakkoord vanwege zijn rol in de 
gebiedsprocessen en de ruimtelijke ordening; verzoekt 
de regering ervoor te zorgen dat het Ministerie van 
Volksgezondheid, Welzijn en Sport gaat deelnemen 
aan het Platform Multifunctionele Landbouw en de 
gesprekstafel over multifunctionele landbouw in het 
kader van het landbouwakkoord vanwege de gewenste 
aanpak van knelpunten voor zorgboerderijen. 

Onderhanden Minister LNV 

28286-1282(was 
28286-1279) 

Verzoekt het kabinet, op het moment dat de lijst in 
wet- en regelgeving is verankerd maar voor het in 
werking treden van deze lijst, een objectieve 
wetenschappelijke toets van de dromedaris voor de 
huis- en hobbydierenlijst te laten uitvoeren door het 
adviescollege, waarbij de door de dromedarishouder 
aangedragen wetenschappers op het gebied van 
domesticatie van de dromedaris worden geraadpleegd 
en in het geval dat deze gedomesticeerd wordt 
beschouwd deze voor het in werking treden van de 
lijst toe te voegen. 

Onderhanden. In de Kamerbrief 'Voortgang 
dierenwelzijn' van 19 januari 2023 staat 
omschreven dat de Kamer over de uitkomsten 
van de toets zal worden geïnformeerd als deze is 
uitgevoerd. 

Minister LNV 

36200-XIV-50 Verzoekt de regering te onderzoeken wat nodig is om 
de ontwikkeling van fossielvrije landbouwmachines te 
ondersteunen en aanschaf en gebruik hiervan te 
bevorderen. 

Onderhanden Minister LNV 



36200-XIV-91 Verzoekt de regering in kaart te brengen in welke 
mate en op welke wijze de ontwikkeling van 
precisiefermentatie in Nederland wordt gestimuleerd; 
verzoekt de regering de Tweede Kamer hierover in het 
eerste kwartaal van 2023 te informeren. 

Verzoek voor het onderzoek is reeds uitgezet. 
Naar verwachting is dit onderzoek in april 
afgerond.  

Minister LNV 

36200-XIV- 49 Verzoekt de regering om een effectief systeem van 
vergoedingen te ontwerpen waarmee deze 
landschapselementen hersteld en onderhouden 
kunnen worden en zo ook bijdragen aan het 
verdienmodel van de boer. 

Uitvoering van de motie wordt betrokken bij het 
Landbouwakkoord. Beantwoording van de motie 
wordt naar verwachting meegenomen in de 
Kamerbrief over normeren en beprijzen eind Q1, 
begin Q2.  

Minister LNV 

36200-XIV-66 Verzoekt de regering de mogelijkheden te 
onderzoeken om ook in Nederland de minimale 
transportleeftijd voor kalfjes te verhogen. 

Onderhanden. De Tweede Kamer wordt in het 
eerste kwartaal 2023 geïnformeerd.  

Minister LNV 

36200-XIV-65 Verzoekt de Minister de adviezen van de OVV, 
waaronder een maximumaantal dieren per 
brandcompartiment en het verplicht compartimenteren 
van de technische ruimte, in het aankomend 
maatregelenpakket tegen stalbranden op te nemen. 

Onderhanden Minister LNV 

36200-XIV-34 Verzoekt de regering een onderzoek naar beprijzing 
uit te voeren en hierover ruim voor de deadline van 
het NPLG te rapporteren; verzoekt de regering hierbij 
in het bijzonder in te gaan op de mogelijkheid om 
deze heffing bij de verwerkende industrie te innen. 

Beantwoording van de motie wordt naar 
verwachting meegenomen in de Kamerbrief over 
normeren en beprijzen eind Q1, begin Q2. 

Minister NenS 

28807-282 Verzoekt de regering vooraf een impactanalyse te 
doen om te bepalen in welke mate het doorvoeren van 
beperkingen in waterrijke gebieden daadwerkelijk het 
risico voor uitbraken van vogelgriep bij 
pluimveehouderijen terugdring. 

Onderhanden Minister LNV 



36200-XIV-35 Verzoekt de regering om samen met BoerenNatuur, 
SoortenNL, LandschappenNL en andere 
belanghebbende partijen een monitoringsprotocol en 
een kennisprogramma te ontwikkelen, zodat boeren 
zelf de biodiversiteit op en rond het boerenerf kunnen 
monitoren. 

Onderhanden Minister LNV 

28286-1274 Verzoekt de regering ook agrarische opleidingen aan 
tafel te brengen bij het convenant dierwaardige 
veehouderij. 

Onderhanden Minister LNV 

28286-1273 Verzoekt de regering ook de dierwaardige veehouderij 
mee te nemen in de adviesverlening aan boeren. 

Onderhanden Minister LNV 

36200-XIV-80 Verzoekt de regering om onderzoek ten behoeve van 
maatschappelijke waardecreatie in de biologische, 
agro-ecologische en natuurinclusieve landbouw en de 
duurzame voedselvoorziening mee te nemen in het 
traject van het landbouwakkoord en bij de herijking 
van de kennisagenda ten behoeve van het 
missiegedreven topsectoren- en innovatiebeleid. 

In februari wordt een bijeenkomst georganiseerd 
met de opstellers van het groenboerenplan over 
het verbeteren van de kennisinstrumenten van 
het ministerie. In deze bijeenkomst wordt ook de 
herijking van de kennisagenda besproken. Ook 
zijn deze partijen betrokken in het traject van het 
Landbouwakkoord.  

Minister LNV 

36200-XIV-59 Verzoekt de regering, met de ervaringen in Frankrijk, 
België en Zwitserland en hier te lande met de 
Alcoholwet op het netvlies, uit te werken hoe met het 
creëren van een wettelijke grondslag prijsstunten met 
agrarische basisproducten als fruit, groente, zuivel en 
vlees is tegen te gaan, waarbij wel ruimte blijft voor 
het afprijzen van levensmiddelen in verband met de 
houdbaarheidsdatum, teneinde voedselverspilling te 
voorkomen, en de Kamer over het resultaat te 
informeren. 

Onderhanden Minister LNV 



36200-XIV-54 Verzoekt de regering om een afwegingskader met de 
Kamer te delen voor de toewijzing van stikstofruimte 
en deze met de Kamer te bespreken. 

Onderhanden Minister NenS 

36200-XIV-95 (tvv 
36200-XIV-30) 

Verzoekt de regering in kaart te brengen welke 
verduurzamingsmaatregelen voor de industrie 
bijdragen aan zowel CO2-reductie als stikstofreductie 
en deze maatregelen voortvarend op te pakken binnen 
de maatwerkafspraken met de industrie. 

Onderhanden Minister NenS 

36200-XIV-87 Verzoekt de regering om ook afdoende ruimte te 
bieden, bij de aanpak van piekbelasters, voor 
stikstofreductie door innovatie. 

Onderhanden Minister NenS 

36200-XIV-41 Verzoekt de regering te inventariseren waar landelijke 
of lokale regels functievermenging onbedoeld 
tegenwerken. 

Onderhanden Minister NenS 

30252-46 Verzoekt de regering op de kortst mogelijke termijn 
een berekening met de Kamer te delen over de 
emissiereductie die reeds heeft plaatsgevonden sinds 
2018, gebaseerd op de meest recente CBS-cijfers, 
rekening houdend met stalsystemen, en deze te 
verdisconteren in de opgave. 

De Kamer wordt uiterlijk eind februari per brief 
geïnformeerd over de opvolging van deze motie. 

Minister NenS 

36200-IV-15 Verzoekt de regering, in overleg met de BES-eilanden, 
Wageningen University & Research het land- en 
tuinbouwbeleid te laten onderzoeken en aanbevelingen 
te doen voor de korte en middellange termijn, en de 
Kamer daarover voor april 2023 te informeren. 

Onderhanden Minister LNV 

33576-342 Verzoekt de regering binnen drie maanden aan de 
Kamer te rapporteren welke technieken onder de «go-
to areas» kunnen vallen en daarbij specifiek in te 
zetten op biogas en netinvesteringen. 

Onderhanden. De Kamer is geïnformeerd over de 
voortgang in de uitgaande brief [10-02-2022] – 
Voortgang integrale aanpak landelijk gebied, 
waaronder het NPLG en uitgaande brief [10-02-

Minister LNV en 
Minister NenS 



2022] – Uitwerking piekbelastersaanpak en 
voortgang PAS-melders. 

36200-XIV-102 Verzoekt de regering in Europa te pleiten voor het 
wijzigen van artikel 9 van de LULUCF-verordening, 
zodat, conform de systematiek bij bosbouw, 50% van 
de koolstofvastlegging toegerekend wordt aan de 
telers van biogrondstoffen en daarmee aan de 
agrarische sector. 

Onderhanden Minister LNV 

21501-32-1500 Verzoekt de regering om passieve visserij toe te staan 
in Offshore Windparken en te onderzoeken of Offshore 
Windparken zo in te richten zijn dat ook actieve 
visserij mogelijk is. 

Zie uitgaande brief [07-02-2022]  
Startnotitie voor de Visie voedsel uit zee en grote 
wateren.  

Minister LNV 

36200-XIV-100 Verzoekt de Minister voor april 2023 de Kamer te 
informeren over het door de Minister genoemde 
wettelijke instrumentarium om transparantie bij de 
retail te realiseren. 

Onderhanden Minister LNV 

21501-32-1490 Verzoekt de regering om het gevaar van handel en 
gebruik van traditionele medicijnen en 
voedingssupplementen, gemaakt van bedreigde 
diersoorten, in het belang van zowel de 
volksgezondheid als de biodiversiteit actief aan te 
kaarten en te laten opnemen bij mogelijke 
herzieningen van relevante CITES- en WHO-
documenten, zoals bijvoorbeeld de herziening van de 
WHO-richtlijnen voor traditionele voedselmarkten. 

Onderhanden Minister NenS 

21501-32-1491 Verzoekt de regering om een 
bewustwordingscampagne op te zetten over de 
gevaren van (illegale) handel in wilde dieren en 
planten voor biodiversiteitsverlies en volksgezondheid. 

Onderhanden Minister NenS 



33576-340 Verzoekt de regering de middels de Maatregel 
Gerichte Aankoop gecreëerde stikstofruimte met 
voorrang te gebruiken voor het voorkomen van 
handhaving bij en/of het legaliseren van urgente PAS-
knelgevallen. 

Onderhanden Minister NenS 

28807-281 Verzoekt de regering te zorgen dat omgevingsdiensten 
beschikken over de gegevens die nodig zijn om 
effectief toezicht te houden op dieraantallen; verzoekt 
de regering te zorgen dat er altijd wordt opgetreden 
tegen fraude met dieraantallen. 

Onderhanden Minister LNV 

22112-3518 (was 
3517) 

Verzoekt de regering om onderzoek te doen naar het 
opnemen in het Uitvoeringsprogramma Toekomstvisie 
Gewasbescherming van laagdrempelige 
stimuleringsprogramma’s en bijbehorende middelen 
voor: • Precisieland- en tuinbouw; • Biologische land- 
en tuinbouw; • Ontwikkeling IPM-tools voor duurzame 
teeltsystemen; • Kennisverspreidingsprogramma’s 

Op dit moment wordt er gewerkt aan de 
vormgeving van de stimuleringsregeling. Het 
streven is om deze nog in Q2 open te stellen. 
 

Minister LNV 

33037, nr. 475 Verzoekt de regering om conform de Europese GLB-
verordening de afname van grasland te monitoren op 
nationaal, regionaal en bedrijfsniveau, en hierover de 
Kamer jaarlijks te informeren. 

De Kamer wordt voor 1 april geïnformeren over 
de wijze waarop uitvoering wordt gegeven aan de 
motie.   

Minister LNV 

21501-32-1488 
(t.v.v. 21501-32-
1499) 

Verzoekt de regering in beeld te brengen, voor de 
belangrijkste Nederlandse landbouwexportproducten, 
wat de emissies daarvan zijn op het gebied van water, 
klimaat en stikstof en dit voor dezelfde 
productieprocessen voor andere lidstaten, waar de 
productie zal worden opgevangen als Nederland de 
productie terugschroeft, in kaart te brengen. 

Onderzoek over deze motie wordt uitgezet.  Minister LNV 



33037-469 Verzoekt de regering om, naast de impactanalyse die 
is gedaan van de mestmarkt, ook een analyse uit te 
voeren van de impact op de akkerbouw en de 
daarmee gepaarde voedselproductie. 

Onderhanden Minister LNV 

33037-467 Verzoekt de regering met een voorstel te komen 
waarin ammoniakruimte die ontstaat door het 
voorgeschreven afbouwpad tot 2026 ingezet wordt 
voor de vergunningverlening van PAS-melders, en de 
Kamer hierover nog dit jaar te informeren. 

Onderhanden Minister LNV 

33037-468 Verzoekt de regering zo spoedig mogelijk een 
maatschappelijke kosten-batenanalyse uit te voeren 
naar het verlies van derogatie; verzoekt de regering 
hierbij in ieder geval de economische én ecologische 
effecten in kaart te brengen. 

Inmiddels hebben besprekingen plaatsgevonden 
met zowel Wageningen Environmental Research 
(WEnR) als Wageningen Economic Research 
(WEcR). WEnR komt binnen enkele dagen met 
een definitief projectplan en is inmiddels al aan 
de slag met modelberekeningen, oplevering 
voorzien begin Q2. WEcR is momenteel in beraad 
wat er mogelijk is om in Q2 op te leveren. 

Minister LNV 

28807-282 Verzoekt de regering vooraf een impactanalyse te 
doen om te bepalen in welke mate het doorvoeren van 
beperkingen in waterrijke gebieden daadwerkelijk het 
risico voor uitbraken van vogelgriep bij 
pluimveehouderijen terugdringt. 

Onderhanden Minister LNV 

21501-32-1498 (tvv 
21501-32-1484) 

Verzoekt de regering in Europa (opnieuw) te pleiten 
voor een spoedig verbod op de nertsenfokkerij. 

Onderhanden Minister LNV 



33576-339 Verzoekt de regering te onderzoeken op welke wijze 
het verslechteringsverbod vorm zou kunnen krijgen 
zonder dat het land verder op slot gaat, en we de 
positie van de natuur beter borgen als gevolg van de 
natuurherstelverordening. 

Onderhanden Minister NenS 

36200-XIV-71 Verzoekt de regering uiterlijk voor de zomer van 2023 
te komen met een eigen plan van aanpak om de 
sterfte van jonge dieren in alle sectoren van de 
veehouderij niet alleen in beeld te brengen maar ook 
structureel en significant terug te dringen. 

Onderhanden. De Kamer is bij brief van 16 
december 2022 (28 286, nr. 1285) geïnformeerd 
over de laatste stand van zaken. 

Minister LNV 

36200-XIV-96 (tvv 
36200-XIV-39) 

Verzoekt de regering om te onderzoeken of en hoe 
een bijmengverplichting van duurzame grondstoffen 
opgelegd aan de verwerkende industrie en retail kan 
bijdragen aan het verbeteren van het verdienmodel 
van de boeren die extra duurzaam voedsel produceren 
en de kamer hier voor de zomer 2023 over te 
informeren. 

Onderhanden Minister LNV 

22112, nr. 3512 Verzoekt de regering om in aansluiting op de 
voorgestelde verordening zich ertoe te verplichten dat 
de wettelijke barrières voor moderne 
veredelingstechnieken en groene middelen worden 
weggenomen en dat de toepassing hiervan wordt 
gestimuleerd. 

Het voorstel voor de Verordening New Breeding 
Techniques door de Commissie wordt 7 juni a.s. 
verwacht. 
Op de groene middelen brengt het Ctgb de 
knelpunten in kaart. Deze wordt in februari 
verwacht.  

Minister LNV 



36200-XIV-40 Verzoekt de regering om samen met partijen zoals 
Sovon, de Koninklijke Nederlandse Jagersvereniging, 
de Zoogdierenvereniging en andere relevante 
maatschappelijke organisaties gezamenlijk tot een 
wetenschappelijk gedragen wildsoortentelprotocol en 
analyse- en beoordelingssystematiek te komen, zodat 
alle data deel uit gaan maken van Netwerk 
Ecologische Monitoring en continu worden gevalideerd 
door het CBS om vervolgens te delen in de Nationale 
Databank Flora en Fauna, en de Kamer hier voor de 
zomer van 2023 over te informeren. 

De Kamer wordt in februari geïnformeerd. Minister NenS 

36200-XIV-63 Verzoekt de regering om uiterlijk in het voorjaar over 
te gaan tot het verlagen van de maximale 
temperatuur voor diertransporten en daarbij de 
uitkomsten van de EFSA-onderzoeken te betrekken. 

Onderhanden. De sector is gevraagd om de 
consequenties in beeld te brengen van het 
verlagen van de maximale temperatuur van 35 
naar 30 graden, en er wordt gewerkt aan 
aanpassing van de beleidsregel. De Kamer wordt 
hier op korte termijn over geïnformeerd. 

Minister LNV 

36200-XIV-58 Verzoekt de regering duurzame voorlopers 
gemotiveerd te houden door het wegnemen van 
belemmerende wet- en regelgeving en door extra 
inspanningen op het gebied van klimaat, natuur en 
water te waarderen, bijvoorbeeld door de 
ecoregelingen vanaf 2024 daar beter op in te richten. 

Wordt meegenomen in de beleidsontwikkeling 
voor de ecoregeling in 2024. 

Minister LNV 

36200-XIV-28 Verzoekt de regering een onderzoek te starten naar de 
prijsontwikkeling in de dierenzorg en de 
mogelijkheden te bezien om prijsstijgingen te 
beperken, en de Kamer hierover in het tweede 
kwartaal van 2023 te informeren. 

Onderhanden Minister LNV 



21 501-20, nr. 1852 Verzoekt het kabinet zich maximaal in te zetten om dit 
verslechteringsverbod in de Verordening natuurherstel 
van tafel te halen, zodat Nederland niet verder op slot 
komt te zitten op het gebied van woningbouw, 
infrastructuur en energietransitie. 

Onderhanden Minister NenS 

36200-XIV-113 Verzoekt de regering om, zolang er nog onvoldoende 
duidelijkheid is over wat de wisselwerking is tussen 
het ANLb en andere regelingen in het GLB, toch 
zekerheid te bieden dat het beheer dat is aangevraagd 
en goed is uitgevoerd, ook daadwerkelijk uitbetaald 
wordt. 

Onderhanden. Na het ter beschikking komen van 
de landschapskaart is een analyse gemaakt van 
potentiële knelpunten. Op basis daarvan wordt in 
maart in overleg met collectieven een oplossing 
uitgewerkt waarna de Kamer wordt geïnformeerd. 

Minister LNV 

36200-XIV-108 Verzoekt de regering een impactanalyse te maken van 
de primaire en secundaire gevolgen van 
faillissementen in de glastuinbouw. 

Onderhanden Minister LNV 

22112, nr. 3506 Verzoekt de regering tijdens de onderhandelingen in 
Brussel over de verordening de evenredige bijdrage 
van alle lidstaten ten aanzien van goedkeuring en 
toelating van nieuwe gewasbeschermingsmiddelen 
mede-inzet te laten zijn; verzoekt de regering om 
huidige knelpunten bij het Ctgb ten aanzien van 
goedkeuring en toelating van nieuwe 
gewasbeschermingsmiddelen op de Europese markt in 
kaart te brengen, en de Kamer hierover te 
rapporteren. 

Onderzoek is reeds uitgezet door Ctgb. Naar 
verwachting is dit onderzoek in Q2 2023 gereed.  

Minister LNV 

36200-XIV-110 Verzoekt de regering zich in te zetten voor 
verduidelijking van de internationale goederencodes 
zodat genoemde partijen bananen zonder problemen 
ingevoerd kunnen worden voor verwerking tot 
bananenpuree, en zolang de internationale 
goederencodes niet aangepast zijn de Vlaamse aanpak 
te kiezen. 

Uitvoering van deze motie wordt opgepakt met de 
Douane.  

Minister LNV 



36200-XIV-114 (tvv 
36200-XIV-103) 

Verzoekt de regering onafhankelijk uiteen te laten 
zetten wat de gevolgen, kansen en bedreigingen zijn 
van klimaatverandering voor de land- en tuinbouw en 
de mogelijke betekenis daarvan voor strategie en 
beleid inzake de toekomstige voedselproductie in 
Nederland en de Europese Unie. 

Onderhanden Minister LNV 

33576-331 Verzoekt de regering om in 2023 met een voorstel te 
komen om bestuivers wettelijk te beschermen. 

Onderhanden Minister NenS 

33576-338 Verzoekt de regering de beschermstatus van de wolf 
niet heilig te verklaren. 

De Kamer wordt in februari geïnformeerd. Minister NenS 

33037-466 Verzoekt de regering een offensief op te stellen voor 
het verkrijgen van derogatie op de Nitraatrichtlijn om 
kunstmestvervangers bij aanvang van het komende 
mestseizoen toe te staan, en de Kamer hierover nog 
dit jaar nog te informeren. 

Onderhanden Minister LNV 

27858-599 (was 
588) 

Verzoekt de regering de deadline 2025 te hanteren 
waarop de afspraken in werking moeten zijn getreden 
en het uitfaseringsplan zo spoedig mogelijk naar de 
Kamer te sturen. 

Onderhanden Minister LNV 

33037-473 Verzoekt de regering bij zowel de uitwerking van de 
maatregelen uit het zevende actieprogramma die zien 
op het inzaaien van gewassen als bij de uitwerking 
van de bufferstroken uit de derogatiebeschikking 
rekening te houden met de agrarische bedrijfspraktijk, 
met name met inzaai en aangegane verplichtingen van 
de betreffende bedrijven voor 2023. 

Onderhanden Minister LNV 



36200-XIV-27 Verzoekt de regering jaarlijks met de begroting LNV 
een Brusselstrategie te delen met de Kamer, waarin 
gezamenlijk met het bedrijfsleven, maatschappelijke 
organisaties en onderzoeksinstituten de prioriteiten, 
thema’s en ambities worden geformuleerd waarvoor 
het kabinet zich hard maakt bij de Europese 
Commissie en in de Europese Raad; verzoekt de 
regering hierbij in consultatie met betrokkenen ook 
aan te geven hoe zij zich voor deze prioriteiten, 
thema’s en ambities gaat inzetten. 

Onderhanden Minister LNV 

30252-58 Verzoekt de regering te onderzoeken of en hoe het 
inwisselen van NH3 voor NOx bij extern salderen 
voorkomen kan worden, en tegelijk bij behoefte aan 
stikstofruimte voor de uitvoering van projecten van 
grote maatschappelijke waarde deze ruimte voortaan 
ordentelijk en transparant geregistreerd beschikbaar 
te stellen via een stikstofbank, en de Kamer hierover 
uiterlijk in het eerste kwartaal van 2023 te 
informeren. 

In de uitgaande brief [25-11-2022] Voortgang 
integrale aanpak landelijk gebied en opvolging 
uitspraak Raad van State over Porthos is besloten 
het beleidsinstrument extern salderen in de brede 
zin te evalueren. In die evaluatie wordt ook het 
inwisselen van NH3 voor NOx bij extern salderen 
betrokken. Naar verwachting zal in de zomer van 
2023 de ambtelijke en bestuurlijke weging van de 
uitkomsten plaatsvinden. Daarna zal de Tweede 
Kamer over de uitkomsten worden geïnformeerd. 

Minister NenS 

28286-1248 Verzoekt de regering definitieve sluiting van 
recidiverende slachthuizen mogelijk te maken. 

Over de stand van zaken is de Kamer 
geïnformeerd met de Verzamelbrief versterking 
toezicht (Kamerstuk 28286, nr. 1259) d.d. 22 
juni 2022. De verwachting is dat het herziene 
interventiebeleid en de procedure verscherpt 
toezicht in de eerste helft van 2023 in uitvoering 
zullen zijn, waarna de Tweede Kamer ook nader 
geïnformeerd wordt over de uitvoering van de 
motie Graus en Eerdmans. 
  

Minister LNV 



28286-1226 (was 
1223) 

Verzoekt het kabinet, om samen met de NVWA op 
zeer korte termijn afspraken te maken met 
buitenlandse veterinaire autoriteiten om klachten over 
niet-transportwaardige dieren binnen vier weken terug 
te koppelen; verzoekt het kabinet, de procedure rond 
de afhandeling van klachten te wijzigen, waarbij de 
NVWA een buitenlandse klacht zo spoedig mogelijk na 
ontvangst doorspeelt naar de betrokken ondernemer, 
zodat deze zo snel mogelijk zelf onderzoek kan doen 
en zo nodig maatregelen kan treffen. 

Het eerste deel van de motie is afgedaan via de 
brief van 12 november 2021 "Voortgang toezicht 
NVWA" (Kamerstuk 33835, nr. 194). Over het 
tweede deel van de motie wordt de Kamer 
geïnformeerd voorafgaand een komend 
commissiedebat over dieren in de veehouderij of 
voorafgaand aan een commissiedebat NVWA. 

Minister LNV 

28286-1246 Verzoekt de regering om een roulatiesysteem binnen 
de NVWA-teams om intimidaties, dan wel te hechte 
banden met de slachthuisdirectie en -medewerkers, te 
voorkomen. 

Over de stand van zaken is de Kamer 
geïnformeerd met de Verzamelbrief versterking 
toezicht (Kamerstuk 28286, nr. 1259) d.d. 22 
juni 2022.  

Minister LNV 

28286-1254 Verzoekt de regering op korte termijn een 
toetsingskader voor de slachtsnelheid in te stellen, in 
overleg met betrokken belangenpartijen, en de Kamer 
daar zo snel mogelijk over te informeren. 

Over de stand van zaken is de Kamer 
geïnformeerd op 22 juni 2022 met Kamerbrief -
versterking toezicht.  

Minister LNV 

28286-1242 Verzoekt de regering de bandsnelheid van alle 
slachthuizen te re-evalueren tegen het licht van de 
risico’s en de mate waarin maatre-gelen daarvoor 
zowel in de praktijk als in theorie voldoende oplossing 
bieden; spreekt uit dat CO2-bedwelming toepassen 
geen mitigerende maatregel mag zijn om de 
bandsnelheid te verhogen. 

Over de stand van zaken is de Kamer 
geïnformeerd met de Verzamelbrief versterking 
toezicht (Kamerstuk 28286, nr. 1259) d.d. 22 
juni 2022.  

Minister LNV 



28286-1249 Verzoekt de regering bij de uitwerking van de 
procedure voor verscherpt toezicht voor slachthuizen 
een «three strikes out»-handhavingsvoorstel uit te 
werken. 

Over de stand van zaken is de Kamer 
geïnformeerd op 8 november 2022 met uitgaande 
brief Dierenwelzijn van dieren in de veehouderij. 
De verwachting is dat het herziene 
interventiebeleid en de procedure verscherpt 
toezicht in de eerste helft van 2023 in uitvoering 
zullen zijn, waarna de Tweede Kamer ook nader 
geïnformeerd wordt over de uitvoering van de 
motie Van Campen en Eerdmans.  

Minister LNV 

 


