
13 mei 2000/Nr. TRCJZ/2000/6315
Directie Juridische Zaken

De Minister van Landbouw,
Natuurbeheer en Visserij,
Gelet op artikel 3 van het
Landbouwkwaliteitsbesluit rauwe
melk en zuivelbereiding,

Besluit:

Artikel 1
1. Het is verboden voor inrichtingen
rauwe melk en warmtebehandelde
consumptiemelk en producten op
basis van melk, die afkomstig zijn
van een productiebedrijf, dat ligt in
het in de bijlage bij deze regeling aan-
gegeven gebied, in de handel te bren-
gen.
2. Het is verboden voor inrichtingen
melk, afkomstig uit het in artikel 1
bedoelde gebied voor enig doel te
bezigen, waaronder wordt begrepen
het mengen met andere melk, met uit-
zondering van het voorhanden heb-
ben.
3. Het is verboden voor inrichtingen
melkvet, afkomstig uit het in artikel 1
bedoelde gebied voor enig doel te
bezigen of te verhandelen, met uit-
zondering van het voorhanden heb-
ben.

Artikel 2
Deze regeling treedt in werking met
ingang van de tweede dag na dagte-
kening van de Staatscourant waarin
zij wordt geplaatst en werkt terug tot
en met zaterdag 13 mei, 
04.00 uur.

Artikel 3
Deze regeling wordt aangehaald als:
Landbouwkwaliteitsregeling veront-
reinigde melk.

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

‘s-Gravenhage, 13 mei 2000.
De Minister van Landbouw,
Natuurbeheer en Visserij,
L.J. Brinkhorst.

Toelichting

Bij een grote brand bij ATF-chemie,
een bedrijf voor de verwerking van
chemische afvalstoffen in Drachten, is
een grote hoeveelheid schadelijke
stoffen vrijgekomen. Deze stoffen
kunnen, indien ze in de voedselketen
terechtkomen, schadelijke gevolgen
hebben. Het is daarom van belang te
voorkomen dat deze stoffen in de
voedselketen terechtkomen. In de
omgeving van Drachten zijn een aan-
tal melkveehouders gevestigd. Het is
dus mogelijk dat via de weg van ver-
ontreinigde melk, de stoffen in voed-
sel terechtkomen. Om dit te voorko-
men is in de onderhavige regeling
daarom bepaald dat rauwe melk en
warmtebehandelde consumptiemelk
en producten op basis van melk, die
afkomstig zijn uit dit gebied, niet
door de melkfabrieken verhandeld
mogen worden. Ook mag melk of
melkvet niet in andere producten ver-
werkt of gemengd worden. Deze
bepaling heeft betrekking op melk
van koeien, ooien, geiten of buffel-
koeien. Ook is het niet toegestaan
deze melk te mengen dan wel het in
deze melk aanwezige melkvet te ver-
handelen.

De Minister van Landbouw,
Natuurbeheer en Visserij,
L.J. Brinkhorst.

Bijlage bij artikel 2

Het gebied, bedoeld in artikel 1, is
het gebied dat als volgt wordt
begrensd:
vanaf het industrieterrein ‘de Haven’
in Drachten (gemeente
Smallingerland) in een rechte lijn
naar de noordkant van De Wilgen
(gemeente Smallingerland), vervolgens
langs de Drachterhaewei naar De
Veenhoop (gemeente Smallingerland),
vervolgens in een rechte lijn naar de
noordkant van Scharnegoutum
(gemeente Wymbritseradeel), vervol-
gens in een rechte lijn naar de
oostrand van Wommels (gemeente
Littenseradeel), vervolgens in een
rechte lijn naar de zuidkant van
Oosterlittens (gemeente
Littenseradeel), vervolgens in een
rechte lijn naar de zuidkant van
Oudega (gemeente Smallingerland),
vervolgens in een rechte lijn naar het
industrieterrein ‘de Haven’ in
Drachten (gemeente Smallingerland),
een en ander als aangeven op kaarten
die ter inzage liggen in de gemeente-
huizen te Drachten, Grouw en
Wommels.
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