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De Staatssecretaris van Economische Zaken, 

 

Gelet op artikel 9 van Richtlijn 89/662/EEG van de Raad van de Europese 

Gemeenschappen van 11 december 1989 inzake veterinaire controles in het 

intracommunautaire handelsverkeer in het vooruitzicht van de totstandkoming 

van de interne markt (PbEG 1989, L395), artikel 10, eerste lid, van Richtlijn nr. 

90/425/EEG van de Raad van 26 juni 1990 inzake veterinaire en zoötechnische 

controles in het intracommunautaire handelsverkeer in bepaalde levende dieren 

en produkten in het vooruitzicht van de totstandbrenging van de interne markt 

(PbEG 1990, L 224); artikel 31 van Richtlijn 2005/94/EG van de Raad van 20 

december 2005 betreffende communautaire maatregelen ter bestrijding van 

aviaire influenza en tot intrekking van Richtlijn 92/40/EEG (PbEU 2006, L 10), en 

de artikelen 17, 18, 30, eerste en derde lid, 31 en 32 van de Gezondheids- en 

welzijnswet voor dieren; 

 

Besluit: 

 

Artikel I 

 

De Regeling maatregelen beschermings- en toezichtsgebied vogelgriep Stolwijk 

2016 wordt ingetrokken. 

 

Artikel II 

 

Deze regeling wordt bekendgemaakt op www.rijksoverheid.nl en treedt in werking 

op 22 januari 2017 om 00.00 uur.  

 

Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst. 

 

's-Gravenhage, 17 januari 2017 

 

De Staatssecretaris van Economische Zaken, 

 

M. van Dam 
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Toelichting 

 

Op 22 december 2016 is in Stolwijk, gemeente  Krimpenerwaard, een 

beschermings- en toezichtsgebied ingesteld door middel van de Regeling 

maatregelen bestrijding vogelgriep Stolwijk 2016. De aanleiding voor het instellen 

van het beschermings- en toezichtsgebied was een uitbraak van hoogpathogene 

aviaire influenza (hierna: HPAI) bij een handelsbedrijf in vogels en andere dieren 

in Stolwijk. Binnen het beschermings- en toezichtsgebied waren verschillende 

maatregelen van kracht ter preventie en bestrijding van HPAI.  

 

Op grond van artikel 31 van Richtlijn 2005/94/EG blijven de maatregelen in het 

beschermings- en toezichtsgebied van kracht tot ten minste 30 dagen na de 

datum waarop de voorlopige reiniging en ontsmetting van het besmette bedrijf 

voltooid is. De reiniging en ontsmetting van het besmette bedrijf in Stolwijk heeft 

plaatsgevonden op 23 december 2016. Derhalve kan het beschermings- en 

toezichtsgebied op  22 januari 2017 worden opgeheven. De onderhavige regeling 

strekt daartoe.  

 

Binnen het voormalige beschermings- en toezichtsgebied blijven de maatregelen 

van de (landelijke) Regeling maatregelen preventie vogelgriep 2016 van kracht. 

 

De Staatssecretaris van Economische Zaken, 

 

M. van Dam 


