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Beslisnota Verslag Milieuraad 16 maart 2023 

 

Aanleiding 
Bijgaand treft u het verslag aan van de Milieuraad van 16 maart 2023 te Brussel. 
Het verslag wordt ook voorgelegd aan de minister voor Klimaat en Energie 
(MKenE) en de minister voor Natuur en Stikstof (MNenS), aangezien er tijdens 
deze Raad agendapunten zijn behandeld die (deels) op hun beleidsterrein liggen.  
Voor MNenS betreft dat het element van de veehouderij in de herziening richtlijn 
industriële emissies. Voor de MKenE betreft het de certificering van 
koolstofverwijdering.  
 
Tevens ontvangt de Kamer in deze brief ook een terugkoppeling over de motie 
Van Esch/Beckerman om in Europa te pleiten voor de opheffing van de 
uitzonderingsmogelijkheid op de strengste Europese normen voor de uitstoot van 
schadelijke stoffen.  

Geadviseerd besluit 
De staatssecretaris wordt geadviseerd om:  

1. Akkoord te gaan met de teksten in het verslag die onder uw portefeuille 
vallen en de terugkoppeling van de motie Van Esch/Beckerman en de 
brieven te ondertekenen voor verzending naar de Eerste en Tweede 
Kamer.  

2. Akkoord te gaan met het meesturen van de gezamenlijke verklaring die 
Finland namens Nederland, Denemarken, Ierland en Luxemburg heeft 
ingediend tijdens de Milieuraad betreffende de algemene oriëntatie die is 
bereikt op de herziening van de richtlijn industriële emissies (RIE). Deze 
gezamenlijke verklaring is van te voren aan u voorgelegd1. 

 
De minister wordt geadviseerd om:  

1. Akkoord te gaan met de teksten in het verslag die onder uw portefeuille 
vallen en de brieven mede namens u te verzenden naar de Eerste en 
Tweede Kamer.  

Beslistermijn  
De uiterlijke termijn voor het toesturen van het verslag aan de Eerste en Tweede 
Kamer is donderdag 30 maart 2023.  
 

 
1 RZM-2023/3124 
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Informatie die niet openbaargemaakt kan worden  
Niet van toepassing. 
 
 


