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Kamerbrief Aanscherping uitstootnormen fijnstof uit 

pluimveestallen 

 

Aanleiding 

Onlangs heeft u ingestemd met het op hoofdlijnen overnemen van het voorstel 

van de pluimveesector om de fijnstofuitstoot uit pluimveestallen te verminderen. 

Dit besluit kon qua tijdplanning niet meer meegenomen worden in de bredere 

Kamerbrief over emissiearme systemen. Om uw besluit, zoals toegezegd, toch 

spoedig met de Tweede Kamer te delen kunt u bijgevoegde brief verzenden. 

Geadviseerd besluit 

Ik adviseer u in te stemmen met bijgaande brief en deze aan de Tweede Kamer te 

zenden. 

Kernpunten 

- Met deze brief deelt u uw besluit met de Kamer en licht u dit besluit kort toe. 

- De pluimveesector zal over de verzending worden geïnformeerd. 

- Met het verzenden van deze brief doet u de toezegging af dat u een keuze 

maakt tussen eerder aangekondigd beleid en het sectorplan. 

- De onderliggende beslisnota, inclusief bijlagen, wordt meegezonden. 

Krachtenveld 

- Voorafgaand aan uw besluit heeft brede afstemming plaatsgevonden. 

- Spoedige communicatie over dit besluit is in het belang van alle betrokkenen. 

- Deze Kamerbrief is ambtelijk afgestemd met het ministerie van Landbouw, 

Natuur en Voedselkwaliteit. 

Informatie die niet openbaargemaakt kan worden 

Niet van toepassing. 

Bijlagen 

Volgnummer Naam Informatie 

1 Kamerbrief Aanscherping uitstootnormen 

fijnstof uit pluimveestallen 

 

2 Sectorplan: Aanpak van de 

pluimveesector voor reductie van de 

emissie van fijnstof (PM10) 

Voorstel van de 

pluimveesector  
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Leeswijzer bij onderliggende beslisnota’s 

Datum Naam beslisnota Toelichting 

24-10-2022 Beslisnota Sectorplan reductie 

fijnstof pluimveehouderij 

(inclusief bijlagen). 

Deze beslisnota bevat het 

besluit voor het sectorplan op 

hoofdlijnen en de besluiten op 

onderdelen. 

 


