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Verzending rapport 'Verbetering van effectiviteit emissie-

arme stalsystemen in de praktijk' aan de Tweede Kamer 

 

Aanleiding 

Hierbij bied ik u een brief (zie bijlage 1) aan waarmee u het rapport van 

Wageningen University & Research (WUR), getiteld 'Verbetering van effectiviteit 

emissiearme stalsystemen in de praktijk' (zie bijlage 2) aan de Tweede Kamer 

zendt. Dit conform uw toezegging in het commissiedebat leefomgeving op 12 

oktober het rapport deze week aan de Kamer te zenden, zonder beleidsreactie. 

Geadviseerd besluit 

Ik verzoek u uiterlijk 14 oktober in te stemmen met de bijgevoegde brief aan de 

Kamer (zie bijlage 1). 

Kernpunten 

Rapport ‘Verbetering effectiviteit emissiearme stalsystemen in de praktijk’ 

Het rapport ‘Verbetering effectiviteit emissiearme stalsystemen in de praktijk’ (zie 

bijlage 2) stelt dat de reguleringssystematiek in de gehele keten van ontwerp, 

beoordeling en gebruik van een emissiearm stalsysteem niet effectief functio-

neert. Hoewel op basis van het huidige onderzoek niet geduid kan worden hoe 

groot de geconstateerde problemen zijn en wat het effect daarvan is – hoeveel 

emissiereductie er gemist wordt – kan wel geconcludeerd worden dat er het 

nodige mis is met de effectiviteit van emissiearme stalsystemen. Er zijn evenwel 

forse verbeteringen mogelijk. Het rapport bevat daartoe aanbevelingen. 

 

Samenhang  

Omdat het rapport raakt aan het landbouwbeleid in algemene zin is er samenhang 

met de reactie op het advies van dhr. Remkes en het vervolg daarop. Meer 

specifiek is er inhoudelijke samenhang met de recente uitspraken van de Raad 

van State over emissiearme stalsystemen in de toestemmingsverlening Wet 

Natuurbescherming (Wnb) en het rapport van kwartiermaker, de heer Tijssens, 

over het instellen van een regieorgaan voor de versnelling van innovaties op het 

gebied van stallen. 

 

Reikwijdte van de brief 

Zoals u op 12 oktober in het commissiedebat leefomgeving heeft toegelicht, 

ontvangt de Kamer de beleidsreactie op het rapport naar verwachting eind 

november, vanwege de samenhang met andere brieven over de stikstof-

problematiek. 
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Beleidsverantwoordelijkheid 

U bent beleidsverantwoordelijk voor de regulering van ammoniak, fijnstof en geur 

in het Besluit emissiearme huisvesting veehouderij (Behv), Wet geurhinder 

veehouderij (Wgv) en de Wet ammoniak en veehouderij (Wav). U bent tevens 

verantwoordelijk voor de op grond van de Regeling ammoniak en veehouderij 

(Rav), Regeling beoordeling luchtkwaliteit (Rbl) en Regeling geurhinder en 

veehouderij (Rgv) vastgestelde emissiefactoren van staltechnieken die emissies 

van ammoniak, fijnstof en geur reduceren. De minister van LNV is beleids-

verantwoordelijk voor de stimulering van innovatie, verbeteren van dierenwelzijn 

en de aanpak van stalbranden. De minister voor NenS is beleidsverantwoordelijk 

voor de toestemmingsverlening in het kader van de Wet natuurbescherming 

(Wnb). 

 

Krachtenveld 

De aanbevelingen in het rapport over verbetering van de effectiviteit van 

emissiearme stalsystemen zijn van belang voor de veehouder en voor 

omwonenden. De aanbevelingen dragen namelijk bij aan betere effectiviteit van 

stalsystemen en daarmee aan verbetering van de rechtszekerheid voor de 

veehouder en omwonenden. Tegelijk kan het rapport ook tot meer onzekerheid in 

de sector leiden, gezien de kritische conclusies over de effectiviteit van 

emissiearme stalsystemen. De aanbevelingen kunnen echter leiden tot forse 

verbeteringen.  

 

Milieuorganisaties en burgergroeperingen zullen in het rapport hun kritische 

houding ten aanzien van emissiearme stalsystemen bevestigd zien. Ook hier 

zullen de aanbevelingen helpen deze kritiek te ondervangen. 

 

De brief is binnen IenW afgestemd met HBJZ en interdepartementaal met LNV en 

DG Stikstof (DGS). De sector en de provincie Noord-Brabant hadden zitting in de 

begeleidingscommissie bij het onderzoek. 

Toelichting 

Politieke context 

Emissiearme stalsystemen zijn regelmatig onderwerp van politiek debat en zijn 

relevant voor de stikstofaanpak. 

Financiële/juridische overwegingen 

Dit rapport kan een rol gaan spelen in rechtszaken over emissiearme stal-

systemen. 

Uitvoering en gevolgen voor de maatschappij 

Zie onder het kopje “Krachtenveld”. 

Communicatie 

In overleg met Communicatie zijn een redeneerlijn en QenA’s opgesteld. De 

begeleidingscommissie wordt geïnformeerd zodra het rapport aan de Kamer is 

gezonden. 

Informatie die niet openbaargemaakt kan worden 
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Niet van toepassing. 

 

Bijlagen 
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