
Bijlage  
 
Wetgevingsagenda LNV 2022 
 

Wetsvoorstel Strekking Planning aanbieding 
TK 

Beoogde 
inwerkingtreding 

 
Natuur en stikstof 

    
Wijziging Wet 
natuurbescherming en 
Omgevingswet 
(natuurcompensatiebank) 
 

Regels over het 
registreren, 
reserveren en 
toedelen van 
maatregelen ter 
compensatie van de 
gevolgen voor Natura 
2000-gebieden van 
stikstofdepositie 
veroorzaakt door 
projecten van groot 
openbaar belang 

maart/april 2022 medio 2023 

Tijdelijke wet 
Transitiefonds landelijk 
gebied 

Instelling en regeling 
van de reikwijdte van 
het begrotingsfonds 
transitie landelijk 
gebied 

4e kwartaal 2022 september 2023 

 
 

Ontwerp AMVB Strekking Planning aanbieding 
TK 

Beoogde 
inwerkingtreding 

 
LNV 

Wijziging van het Besluit 
houders van dieren – 
nood- en alarmsystemen 
 

Introductie van een 
bevoegdheid om bij 
ministeriële regeling 
concrete 
voorschriften te 
stellen over 
noodsystemen voor 
ventilatie en 
alarmsystemen in 
stallen (dit ter 
vervanging van de 
huidige 
doelvoorschriften 
terzake). 

Voorjaar 2022 2023 

Wijziging van het Besluit 
houders van dieren – 
criteria positieflijst 

Aanpassing criteria 
voor het opstelling 
van de positieflijst, 
zodat deze beter 
aansluiten bij het 
nieuw vormgegeven 
toetsingskader om 
dieren te beoordelen 
op de geschiktheid 
om te houden 

Najaar 2022 2023 



Wijziging van het Besluit 
houders van dieren en 
het Besluit 
diergeneeskundigen – 
enige technische 
wijzigingen 

Ten aanzien van een 
aantal bepalingen is 
geconstateerd dat 
deze niet helemaal 
juist zijn 
geformuleerd, op het 
juiste niveau zijn 
geregeld of 
anderszins 
aanscherping 
behoeven. Het 
betreft onder andere 
de uitfasering van 
het vriesbranden, dat 
nu middels een 
tijdelijke voorziening 
bij ministeriële 
regeling is geregeld. 
Destijds is  
aangekondigd dat de 
uitfasering in het 
Besluit 
diergeneeskundigen 
zal worden 
opgenomen. 

Najaar 2022 2023 

Wijziging van het Besluit 
houders van dieren - 
brandveiligheid 

Regels voor de 
bescherming van vee 
in stallen tegen 
brand 

Eind 2022 2024 

Wijziging van het Besluit 
gebruik meststoffen 

Implementatie 7e 
actieprogramma 
Nitraatrichtlijn 
(waaronder 
teeltplannen, 
bufferstroken) 
 

Voorhang medio 2022, 
nahang november 
2022 

1 januari 2023 

Wijziging van het Besluit 
activiteiten leefomgeving 
Materieel gelijk aan 
wijziging Besluit gebruik 
meststoffen  

Implementatie 7e 
actieprogramma 
Nitraatrichtlijn 
(waaronder 
teeltplannen, 
bufferstroken) 
 

Voorhang medio 2022 1 januari 2023 

 
 
 


