
Regeling van de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit van 16 augustus 

2022, nr. WJZ/22410398, tot wijziging van de Regeling maatregelen beschermings- en 

bewakingszone hoogpathogene vogelgriep Lunteren X 2022 in verband met het wijzigen 

van de corridor 

 

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, 5.7 en 6.3, tweede lid, van de Wet dieren; 

 

Besluit: 

 

 

Artikel I 

 

In bijlage 3 van de Regeling maatregelen beschermings- en bewakingszone hoogpathogene 

vogelgriep Lunteren X 2022 komen de onderdelen 2 en 3 te luiden: 

 

2. Harskamperweg volgen in noordelijke richting tot aan Heetkamperweg. 

3. Heetkamperweg volgen in oostelijke richting tot aan Wolweg 2, locatie Jan van Ee, Stroe. 
 

Artikel II 

 

Deze regeling wordt bekendgemaakt op www.rijksoverheid.nl, en treedt onmiddellijk na haar 

bekendmaking op het internet in werking. 

 

 

 

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

 

's-Gravenhage, 16 augustus 2022,  

 

De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, 

H. Staghouwer 

 

 

 

 

 

 



TOELICHTING 

 

 

Deze regeling voorziet in het wijzigen van de corridor (voorgeschreven route) naar 

Pluimveeverwerkingsbedrijf Jan van Ee BV.  

 

Deze regeling wordt op basis van artikel 5.2 van de Wet dieren bekendgemaakt op internet en 

treedt onmiddellijk in werking. De media zullen worden geïnformeerd over deze bekendmaking. De 

regeling wordt ook aan de Staatscourant aangeboden voor publicatie.  

 

 

De Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit,  

H. Staghouwer 


