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 Besluit maatregelen productiegebied Grevelingenmeer (I) 

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport heeft, gelet op artikel 6, eerste lid onderdeel g van 

de Warenwetregeling levende tweekleppige weekdieren op 5 augustus 2022 om 15.00 uur het 

volgende besluit (TRCNVWA/2022/5071) vastgesteld. 

  

Artikel 1 

Voor het productiegebied Grevelingenmeer, zoals omschreven in bijlage I van artikel 2 van de 

Warenwetregeling levende tweekleppige weekdieren, zijn de volgende maatregelen van 

toepassing: 

1. Het is verboden levende tweekleppige weekdieren te verzamelen in het bovengenoemd gebied. 

2. Het eerste lid is niet van toepassing voor zover de levende tweekleppige weekdieren na het 
verzamelen met gebruikmaking van een ‘Registratiedocument verzaaien levende tweekleppige 

weekdieren’ direct in het bovengenoemd gebied worden uitgezaaid of worden uitgezaaid in een 
ander Fase 1 gebied, waarvoor dezelfde maatregel geldt voor dezelfde biotoxine. 

3. Het eerste lid is niet van toepassing voor zover de levende tweekleppige weekdieren voor 
opgroei en na het verzamelen met een ‘Registratiedocument verzaaien levende tweekleppige 
weekdieren’, direct worden uitgezaaid in een productiegebied waarvoor geen maatregelen 
gelden (Fase 0), zoals omschreven in Bijlage I van artikel 2 van de Warenwetregeling levende 

tweekleppige weekdieren. 

4. Het eerste lid is niet van toepassing voor zover de levende tweekleppige weekdieren na het 

verzamelen met gebruikmaking van een ‘Registratiedocument voor levende tweekleppige 

weekdieren, levende stekelhuidigen, levende manteldieren en levende mariene buikpotigen’ 

direct naar een verwatergebied, zoals aangewezen als verwatergebied in het bijlage II van 

artikel 3 van de Warenwetregeling levende tweekleppige weekdieren, worden gebracht, of naar 

een verzend- en/of zuiveringscentrum worden gebracht. De levende tweekleppige weekdieren 

mogen niet eerder verhandeld worden dan nadat uit de reguliere bemonstering in het 

productiegebied of uit alternatieve bemonstering is aangetoond dat geen biotoxine boven de 

maximumwaarde gevormd is. 
 

Artikel 2 

Het gebruikte ‘Registratiedocument verzaaien levende tweekleppige weekdieren’ (voorkomend uit 

artikel 1 lid 2 en 3 van dit besluit) of het ‘Registratiedocument voor levende tweekleppige 

weekdieren, levende stekelhuidigen, levende manteldieren en levende mariene buikpotigen’ 

(voortkomend uit artikel 1 lid 4 van dit besluit) wordt binnen 48 uur ter beschikking gesteld aan 

het kantoor van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit in Hansweert (groene doorslagvel). 

 

Artikel 3 

1. Het besluit Maatregelen productiegebied Grevelingenmeer (H) van 22 juli 2022 wordt 
ingetrokken en vervangen door het Besluit maatregelen productiegebied Grevelingenmeer (I). 

2. Dit besluit treedt in werking met ingang van 5 augustus 2022 om 15.30 uur. 

 

 
De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,  

namens deze:  
 
 

  
mr. drs. J.W. van der Ham 
Divisiehoofd van de divisie Inspectie, onderdeel van directie Handhaven, van de Nederlandse 
Voedsel- en Warenautoriteit  
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Bezwaarmogelijkheid 

Als u het niet eens bent met dit besluit, kunt u binnen zes weken - na verzending van dit besluit - 

een bezwaarschrift indienen. Doe dit op tijd, anders kan uw bezwaarschrift niet worden behandeld. 

Let wel: het indienen van een bezwaarschrift schort de werking van het besluit niet op.  

 

Bij voorkeur kunt u uw bezwaarschrift via de e-mail verzenden naar 

nvwabezwaarenberoep@nvwa.nl. Uw bezwaarschrift kunt u eventueel ook per post verzenden 

naar: Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit, divisie Juridische Zaken,  team Bezwaar 

en Beroep, Postbus 43006, 3540 AA Utrecht. 

 

U dient uw bezwaarschrift ten minste te voorzien van: 
▪ uw naam en adres; 

▪ uw telefoonnummer; 
▪ de datum; 
▪ het kenmerk van het besluit; 
▪ de gronden van bezwaar; 

▪ uw handtekening.  

 

Zou u zo vriendelijk willen zijn om een kopie van dit besluit mee te sturen? 

 

NB Ook indien u uw bezwaarschrift per e-mail verstuurt, dient deze te voldoen aan bovenstaande 

eisen. Voldoet uw bezwaarschrift niet aan deze eisen, dan wordt uw bezwaarschrift niet in 

behandeling genomen. Het verdient de voorkeur om uw bezwaarschrift in Pdf-formaat als bijlage 

toe te voegen in het e-mailbericht. 

 

Heeft u vragen, kijk dan op www.nvwa.nl\bezwaarenberoep. 

 

Als u uw bezwaarschrift in een vreemde taal opstelt en een vertaling voor een goede behandeling 

van het bezwaar nodig is, dient u zelf voor een vertaling van het bezwaarschrift te zorgen / If you 

submit your objection in a foreign language and a translation for proper handling of the objection 

is required, you should provide yourself a translation of the objection.  

  

mailto:nvwabezwaarenberoep@nvwa.nl
http://www.nvwa.nl/bezwaarenberoep
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Toelichting 

Het betreft gewijzigde maatregel vanaf 5 augustus 2022 om 15.30 uur waarbij het 

Grevelingenmeer gesloten blijft voor het verzamelen van levende tweekleppige weekdieren. De 

fase 2 maatregelen zijn vanaf 5 augustus 2022 opgeheven en de fase 1 maatregelen zijn van 

kracht.  

 

Het betreft preventieve maatregelen voor het genoemde gebied vanaf 5 augustus 2022 om 15.30 

uur, vanwege de aanwezigheid van biotoxine boven de actiegrens1. Voor verplaatsing van levende 

tweekleppige weekdieren moet gebruik gemaakt worden van het ‘Registratiedocument verzaaien 

levende tweekleppige weekdieren’ of het ‘Registratiedocument voor levende tweekleppige 

weekdieren, levende stekelhuidigen, levende manteldieren en levende mariene buikpotigen’, 

afhankelijk van het soort verplaatsing. 

 

Bij de periodieke controle in week 31 is in tweekleppige weekdieren (oesters) binnen het 

genoemde gebied een concentratie OA DTX’s aangetroffen boven de actiegrens, maar onder de 

maximumwaarde2. Om te voorkomen dat partijen (levende) tweekleppige weekdieren mogelijk 

met biotoxine boven de maximumwaarde in de handel worden gebracht is uit voorzorg dit besluit 

vastgesteld. 

 

Kaart/grenzen productiegebied 

 

  

  

 
1 Beleidsregel bemonsteringsplannen sanitaire monitoring 2022. 
2 Warenwetregeling levende tweekleppige weekdieren ter uitvoering van titel V, hoofdstuk I van Vo 2019/627 

EU (PbEU L 131), gelet op het bepaalde in Vo 2017/625 en de gezondheidsnormen voor levende tweekleppige 
weekdieren bedoeld in bijlage III, sectie VII, hoofdstuk V van verordening (EG) nr. 853/2004 (PbEU 2004, L 
139). 

Grenzen Uitgezonderd Productiegebied 

- de Grevelingendam; 

- de kust van 

Schouwen 

Duiveland; 

- de Brouwersdam; 

- de kust van Goeree 

Overflakkee. 

- de havens van Bruinisse, Aqua 

Delta, Brouwershaven, Den Osse, 

Scharendijke, Port Zélande, 

Ouddorp en Herkingen; 

- de gebieden in een straal van 100 

m vanaf de mond van de havens 

van Bruinisse, Aqua Delta, 

Brouwershaven, Den Osse, 

Scharendijke, Port Zélande, 

Ouddorp en Herkingen; 

- de gebieden in een straal van 100 

m vanaf het gemaal 'Dreischor' 

(bij Dreischor) en vanaf de 

lozingspunten 'Kilhaven' (Kop van 

Goeree), 'De Drie Polders' (bij 

Herkingen), en 'Battenoord' (bij 

Battenoord). 
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Verzamelen 

Levende tweekleppige weekdieren mogen in het in artikel 1 genoemde gebied worden verzameld 

als gebruik wordt gemaakt van een ‘Registratiedocument verzaaien levende tweekleppige 

weekdieren’ en als deze levende tweekleppige weekdieren: 
- Direct in het artikel 1 genoemde gebied worden uitgezaaid; 
- Direct in een ander Fase 1 gebied worden uitgezaaid waarvoor dezelfde maatregelen 

gelden (dezelfde (potentieel) toxinegroep vormende algen); 
- Direct worden uitgezaaid voor verdere opgroei in een productiegebied waarvoor geen 

maatregelen gelden (Fase 0). 

 
Levende tweekleppige weekdieren mogen in het artikel 1 genoemde gebied worden verzameld als 
gebruik wordt gemaakt van een ‘Registratiedocument voor levende tweekleppige weekdieren, 
levende stekelhuidigen, levende manteldieren en levende mariene buikpotigen’ als deze levende 

tweekleppige weekdieren: 
- Direct naar een verwatergebied worden gebracht (mosselen en oesters); 
- Direct naar een verzend- en/of zuiveringscentrum worden gebracht. 

 

Het hiervoor gebruikte ‘Registratiedocument verzaaien levende tweekleppige weekdieren’ of het 

‘Registratiedocument voor levende tweekleppige weekdieren, levende stekelhuidigen, levende 

manteldieren en levende mariene buikpotigen’ (groene doorslagvel) moet uiterlijk binnen 48 uur 

aan de NVWA te Hansweert ter beschikking gesteld te worden. 

 

Verwatergebied en verzend- en/of zuiveringscentrum 

Levende tweekleppige weekdieren afkomstig uit het in artikel 1 genoemde gebied moeten 

minimaal zolang in het verwatergebied of het verzend- en/of zuiveringscentrum verblijven totdat: 
- Uit de volgende reguliere bemonstering blijkt dat in het productiegebied geen biotoxine is 

aangetroffen boven de maximumwaarde (indien gevist na dag datum bemonstering3) of; 
- Uit alternatieve bemonstering blijkt dat in de partij geen biotoxine is aangetroffen boven 

de maximumwaarde. 

 

Alternatieve bemonstering 

De alternatieve bemonstering4 en de daarbij behorende kosten en het risico dat in een partij 

biotoxine (boven de limietwaarde/maximumwaarde) wordt geconstateerd, is voor rekening en 

risico van het desbetreffende bedrijf die de levende tweekleppige weekdieren heeft ontvangen. In 

het HACCP systeem van het bedrijf dient onder andere opgenomen te zijn hoe in geval van de 

aanwezigheid van biotoxinen boven de actielimiet/actiegrens omgegaan wordt met de ontvangst 

van de partijen (registratiedocumenten), verwerking, alternatieve bemonstering, opslag, eventuele 

vernietiging bij aanwezigheid van biotoxine boven de limietwaarde/maximumwaarde en tracering 

in relatie tot de Algemene levensmiddelenverordening. 

 
3 Bij het aanhouden van een langere periode van een Fase 1, raadpleeg voor de wekelijkse datum 
  bemonstering de resultaten productiegebieden levende tweekleppige weekdieren op www.nvwa.nl  
4 Deze alternatieve (her)bemonstering valt buiten het monitoringsprogramma en wordt bekostigd door het 

betreffende bedrijf of sector. Er dient gebruik gemaakt te worden van de wettelijk bepaalde methode 
(erkende methode of een andere internationaal erkende gevalideerde methode, zie Uitvoeringsverordening 
(EU) 2019/627, bijlage V) voor de betreffende biotoxine. Er dient een mengmonster per partij genomen te 
worden, welke representatief is voor de gehele lading. De lading mag niet in de handel worden gebracht 
voordat de uitslag van de alternatieve (her)bemonstering bekend is en de uitslag aantoont dat geen 
biotoxinen boven de limietwaarde/maximumwaarde aanwezig zijn. Een mengmonster bestaat minimaal uit 5 
eenheden op 5 willekeurige plaatsen genomen binnen een partij. 


