
Regeling van de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van 11 oktober 

2022, nr. WJZ/22514176, tot wijziging van de Regeling maatregelen beschermings- en 

bewakingszone hoogpathogene vogelgriep Waddinxveen 2022 in verband met het 

wijzigen van de route naar Exportslachterij Clazing 

 

De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,  

 

Gelet op de artikelen 64, eerste lid, 65, eerste lid, en 71, eerste lid, van verordening (EU) 

2016/429 van het Europees Parlement en de Raad van 9 maart 2016 tot intrekking van bepaalde 

handelingen op het gebied van diergezondheid (“diergezondheidwetgeving”) (PbEU 2016, L 84), de 

artikelen 21, eerste lid, 25, eerste lid, 27, eerste en tweede lid, en 42 van gedelegeerde 

verordening (EU) 2020/687 van de Commissie van 17 december 2019 tot aanvulling van 

Verordening (EU) 2016/429 van het Europees Parlement en de Raad wat regels voor de preventie 

en bestrijding van bepaalde in de lijst opgenomen ziekten betreft (PbEU 2020, L 174) en de 

artikelen 5.2, 5.4, 5.5, 5.6 en 6.3, tweede lid, van de Wet dieren;  

 

Besluit: 

 

Artikel I 

 

Bijlage 3 van de Regeling maatregelen beschermings- en bewakingszone hoogpathogene 

vogelgriep Waddinxveen 2022 wordt vervangen door de bijlage, behorende bij deze regeling. 

 
Artikel II 

 

Deze regeling wordt bekendgemaakt op www.rijksoverheid.nl, en treedt onmiddellijk na haar 
bekendmaking op het internet in werking. 

 

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

 

’s-Gravenhage 11 oktober 2022 

 

De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, 
namens deze:  

 
 
 
 
 
J.C. Goet  
secretaris-generaal 

  



Bijlage als bedoeld in artikel I 

 

Bijlage 3, behorende bij artikel 4, derde lid 

 

Route naar Exportslachterij Clazing Zevenhuizen vanaf de A12 

 
1. Vanaf A12, afslag 9, Provincialeweg N219 volgen in zuidelijke richting tot aan Bierhoogtweg. 

2. Bierhoogtweg volgen in noordelijke richting tot aan Bierhoogtweg 17, locatie Exportslachterij 

Clazing. 

 

Route naar Exportslachterij Clazing Zevenhuizen vanaf de A20 

 
1. Vanaf A20, afslag 17, 1e Tochtweg N219 volgen in noordelijke richting tot aan Bierhoogtweg. 

2. Bierhoogtweg volgen in noordelijke richting tot aan Bierhoogtweg 17, locatie Exportslachterij 

Clazing. 

  



TOELICHTING 

 
Deze regeling wijzigt de Regeling maatregelen beschermings- en bewakingszone hoogpathogene 

vogelgriep Waddinxveen 2022. Het vervoer van vogels naar Exportslachterij Clazing is nu ook 
mogelijk via een voorgeschreven route vanaf de A20, in aanvulling op de route vanaf de A12 die al 
was vastgesteld. Hiertoe is bijlage 3 van de Regeling maatregelen beschermings- en 
bewakingszone hoogpathogene vogelgriep Waddinxveen 2022 opnieuw vastgesteld. 
 
Deze regeling wordt op basis van artikel 5.2 van de Wet dieren bekendgemaakt op internet. De 
regeling wordt ook aan de Staatscourant aangeboden voor publicatie.  

 
 
De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,  
namens deze:  
 
 

 

 
 
J.C. Goet  
secretaris-generaal 

 


